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Drodzy Moderatorzy i Animatorzy
Bractw i Rodziny Szkaplerznej!
Cieszę się, że przy tak wielu kościołach i parafiach powstają
wciąż nowe Bractwa Szkaplerzne i że Matka Boża jest przyjmowana w znaku szkaplerza świętego przez tak liczne rzesze wierzących. Pięknym owocem Waszego apostolstwa oraz dziesięciu
Regionalnych Spotkań Rodziny Szkaplerznej (dla południowowschodniej Polski) animowanych przez diecezjalnego Moderatora
Rodziny Szkaplerznej – ks. prał. Władysława Jagustyna – była
uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej dokonana
1 października 2011 roku przez ks. bpa Kazimierza Górnego w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie, przy licznym udziale
Braci i Sióstr z wielu Bractw Szkaplerznych.
Przyjmując szkaplerz święty uczestniczycie przecież w maryjnej duchowości Zakonu Karmelitańskiego, wchodzicie w ducha i misję Zakonu poświęconego szczególnie czci i służbie
Najświętszej Maryi Panny. Tym samym uczestniczycie w misji Zakonu, którą jest zwłaszcza apostolstwo życia duchowego
i modlitwy.
Okres przygotowania do Jubileuszu 750-lecia Szkaplerza
Świętego w 2001 roku przyczynił się do powstania Sekretariatu
Rodziny Szkaplerznej oraz ustanowienia Moderatora, który
wspomagałby tworzące się, zwłaszcza w parafiach, grupy, wspólnoty i Bractwa Szkaplerzne, współpracował z kapłanami (moderatorami), a w szczególności zajął się opracowaniem materiałów
formacyjnych dla tychże grup.
Coraz większe potrzeby duszpasterskie już istniejących i wciąż
powstających Bractw Szkaplerznych na terenie Krakowskiej
Prowincji Karmelitów Bosych, skłoniły nas do podjęcia decyzji
o wyodrębnieniu tego specyficznego duszpasterstwa od działalności klasztoru w Czernej i ustanowienia Sekretariatu Bractw
Szkaplerznych jako dzieła całej Prowincji.
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Opracowany też został i zatwierdzony przez Radę Prowincjalną „ad experimentum” na trzy lata Statut Sekretariatu Bractw
Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, regulujący coraz szerszą działalność Sekretariatu, a w szczególności Moderatora Bractw Szkaplerznych, określający jego obowiązki, kompetencje, współpracę z moderatorami poszczególnych
Bractw Szkaplerznych i sposób włączenia ich w apostolat naszej
Prowincji zakonnej. Siedzibą Sekretariatu pozostaje nadal klasztor w Czernej, jednakże Moderator będzie bezpośrednio zależny
w swych inicjatywach od Prowincjała, jego Rady oraz Ekonoma
Prowincji.
Drodzy Bracia i Siostry, przez ostatnie trzy lata pogłębialiście Waszą duchowość szkaplerzną przez codzienną lekturę
Ewangelii, by poznawać bardziej Jezusa w zjednoczeniu z Maryją,
a obecnie waszą codzienną lekturą stał się Traktat o doskonałym
nabożeństwie do NMP św. Ludwika Grignion de Montfort, który
łączy ze sobą szkaplerz i różaniec w dziele doskonałej czci Matki
Bożej. Szkaplerz przecież ma być znakiem ustawicznej modlitwy
maryjnej, pokuty, zaangażowania w zbawienie własne i bliźnich,
a nade wszystko znakiem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu
Maryi, naśladowania Jej cnót i współdziałania z Nią w dziele zbawienia. Temu też niech posłużą zamieszczone w obecnym biuletynie 3 konferencje formacyjne na temat modlitwy różańcowej,
przeżywanej w duchu starego karmelitańskiego powiedzenia:
Szkaplerz noś – na różańcu proś!
Pragnę podziękować Wam również za posługę animowania Bractw Szkaplerznych. Czynię to szczególnie wobec o. Jana
Krawczyka, który przez ostatnie lata z wielkim zaangażowaniem
pełnił wymagającą wiele wysiłku posługę Moderatora Bractw
Szkaplerznych w naszej Prowincji.
Na dalszy Wasz trud codziennego życia w zjednoczeniu
z Maryją, w całkowitym oddaniu się Chrystusowi, z serca Wam
wszystkim błogosławię +
o. Andrzej Ruszała OCD
Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
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Słowo Biskupa rzeszowskiego
z okazji uroczystości koronacji
wizerunku Matki Bożej Szkaplerznej
w parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie
Drodzy Bracia Kapłani, Drodzy Bracia i Siostry,
Wierni Diecezjanie!
Z radością informuję wszystkich diecezjan, a zwłaszcza wiernych
Rzeszowa, że w sobotę 1 października 2011 roku będziemy przeżywać doniosłą uroczystość diecezjalną. Oto historyczny wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej w kościele pw. Świętego Krzyża
w Rzeszowie zostanie ozdobiony koronami.
Diecezja nasza posiada kilka takich miejsc, gdzie zostały
w przeszłości dokonane koronacje. Są to sanktuaria Matki Bożej.
W polskim krajobrazie sanktuaria są miejscami wyjątkowymi.
Gromadzą wiernych, którzy przychodzą do Maryi jako Matki
i Królowej, jako Orędowniczki i Pośredniczki, Pocieszycielki
i Wspomożycielki. To miejsca, w których Maryja uczy nas słuchania Słowa Bożego i mówienia Panu Bogu „tak”. Ukazuje, jak
być uczniem Chrystusa sama będąc pierwszą uczennicą – i mówi
nam, jak sługom w Kanie galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, co Syn
mój wam powie”. Uczy nas być otwartymi na działanie Ducha
Świętego, aby wzrastać w wierze, nadziei i miłości.
Wśród sanktuariów najbardziej znane w Rzeszowie i okolicy jest sanktuarium Matki Bożej ze statuą Matki Bożej Pani
Rzeszowa, ukoronowaną papieskimi koronami w XVIII wieku.
Podobnie papieskimi koronami ozdobione są statuy Matki Bożej
w Tarnowcu, Lipinkach i Dębowcu. Na prawie diecezjalnym koronami ozdobione zostały wizerunki Matki Bożej w Niechobrzu,
Czudcu i Skalniku oraz statuy Matki Bożej w Ropczycach, w katedrze rzeszowskiej i w kościele Księży Saletynów.
Aby jakiś obraz albo statua mogły dostąpić tego wyróżnienia,
potrzebny jest w tym celu szczególny kult, który już dłużej trwa,
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co spotykamy w kościele pw. Świętego Krzyża, gdzie wizerunek
Matki Bożej Szkaplerznej od dawien dawna otaczany jest czcią.
Jest to kult uwielbienia dla tajemnic Bożych, jakie dokonały się
w Matce Jezusa Chrystusa. Warto przypomnieć, że oprócz świątyni pw. Świętego Krzyża, w której czczony jest wizerunek Matki
Bożej Szkaplerznej jeden kompleks budowlany stanowi sławna
szkoła Księży Pijarów, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Konarskiego. W tej szkole uczniami byli: św. Józef
Sebastian Pelczar, bł. ks. Jan Balicki, bł. ks. Roman Sitko – męczennik Auschwitz, a także bł. ks. Stanisław Papczyński – wychowawca, późniejszy założyciel Zgromadzenia Księży Marianów. Tutaj
zdobywał wiedzę jako uczeń gen. Władysław Sikorski i wielu innych sławnych Polaków. Przez wiele lat przy tej świątyni duszpasterzował znakomity katecheta rzeszowski ks. inf. Walenty Bal.
Wiele gorących próśb i dziękczynień zawierają księgi, które potwierdzają szczególną wiarę i stanowią wspaniałe świadectwo.
Raduje fakt, jak wiele osób dorosłych i młodych przyjmuje szkaplerz, z wiarą i ufnością zawierzając się Maryi.
Przez koronację pragniemy wyrazić naszą miłość do Matki
Jezusa Chrystusa, a dla nas Matki Łaski Bożej, której zostaliśmy
wszyscy powierzeni testamentem na krzyżu. Pragniemy przez
koronację jeszcze bardziej zawierzyć swoje życie Bogu przez
wstawiennictwo Matki Szkaplerznej. Drogich Braci i Siostry –
Diecezjan, zwłaszcza mieszkańców Rzeszowa i okolic, dorosłych,
młodzież oraz dzieci zapraszam do udziału w uroczystości. Ufam,
że ten wyraz hołdu złożonego Maryi, umocni naszą wiarę.

Gdy z gór Karmelu płyną blaski
Maryja do nas schodzi
I niesie Syna na swych rękach
Ufność na ziemi rodzi
Szkaplerz przynosi nam ocalenie
Od złości i pokus szatana
Byśmy Miłością byli silni
Prowadzi nas do Pana
Z gwaru ulicy idziemy do Ciebie
Niesiemy swoje troski
Ty Matko jesteś z nami
Szkaplerzna Pełna Łaski
Maryjo ze szkaplerzem w dłoni
I w koronie na głowie
Niech Twoja Miłość nas obroni
Serca niesiemy Tobie
Płaszczem Jedności okrywaj świat
Polskę i miasto Twoje
Spraw byśmy byli Bogiem silni

Z serdecznym błogosławieństwem +
bp rzeszowski Kazimierz Górny

I ucisz niepokoje
ks. Zbigniew Jan Czuchra MS1

1
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Cyt. za: http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed201139&nr=27
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KONFERENCJE FORMACYJNE
STYCZEŃ
o. Andrzej Ruszała OCD
Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

Różaniec jako metoda kontemplacji i medytacji (cz. I)
W Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae traktującym o modlitwie różańcowej Ojciec Święty – zwracając uwagę na różne
aspekty tej modlitwy – podkreśla również, że różaniec stanowi
pewną metodą kontemplacji2; metodę, która jest owocem wielowiekowego doświadczenia Kościoła i licznych świętych, którzy
poprzez wierność modlitwie różańcowej dochodzili do szczytów
zjednoczenia z Bogiem. W tak sformułowanym stwierdzeniu bliższego doprecyzowania domagają się użyte sformułowania, zarówno «metody», jak i «kontemplacji».
Należy zauważyć, że modlitwa jest przede wszystkim łaską.
Jako dialog i miłosna osobowa komunia człowieka z Bogiem zależy ona ostatecznie od łaski Tego, z którym w ten dialog i komunię
pragniemy wejść. Słowa Jezusa: „Nikt nie może przyjść do Mnie,
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” (J 6, 44a) mamy
prawo odnieść również do przychodzenia do Jezusa i spotkania
z Nim na modlitwie. W tym sensie nie istnieje żadna metoda, rozumiana jako zespół czynności, które wystarczyłoby wykonać,
aby człowiek automatycznie wszedł w ów dialog i w konsekwencji dobrze się modlił.

Autentyczna modlitwa jest zatem darem, który jak każdy dar
jest człowiekowi dany, ale jednocześnie zadany, czyli domagający
się ze strony człowieka współpracy. Współpraca ta w przypadku
modlitwy polegać będzie na właściwym otwarciu się i przygotowaniu własnego wnętrza: zarówno ducha, psychiki, a nawet ciała
na przyjęcie tego daru, którego – jak wiemy – Bóg pragnie udzielać.
Stąd też w ciągu wieków w tradycji Kościoła wykształciły
się różne metody modlitwy, rozumiane jednak nie jako gotowe
przepisy na skuteczną modlitwę, lecz jako różne sposoby tego wewnętrznego przygotowania i wewnętrznej aktywności człowieka dążącego do miłosnego spotkania i dialogu z Bogiem. Ojciec
Święty dowartościowuje ten fakt i stwierdza, iż „nie powinno dziwić, że więź z Chrystusem może być nawiązywana przy pomocy
jakiejś konkretnej metody”3 oraz traktuje właśnie różaniec jako
jedną z ważnych metod modlitwy czy wręcz kontemplacji.
Używane jednak przez papieża w sposób zamienny stwierdzenia typu: „różaniec... jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną”4, „różaniec jest... metodą kontemplacji”5, czy na innym miejscu: „różaniec proponuje charakterystyczną metodę medytacji”6
wskazują, że chodzi tutaj o kontemplację w szerokim znaczeniu
tego słowa, rozumianą jako medytacja czy też kontemplacyjne
rozważanie, w odróżnieniu od kontemplacji wlanej, która w teologii duchowości oznacza szczególną nadprzyrodzoną łaskę modlitwy charakteryzującej się intensywnym udzielaniem się Boga
doświadczanym przez człowieka na sposób bierny7. Jest jednak
oczywiście możliwe, że różaniec – dla tych, którym będzie udzielona ta łaska – może stać się również modlitwą kontemplacyjną
w ścisłym tego słowa znaczeniu, odnoszącym się do kontemplacji
wlanej.
3
4

2
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Por. Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae, nr 28, Wydawnictwo
Księży Sercanów, Kraków 2002 (w dalszych cytatach na określenie powyższego
listu będziemy używać skrótu: RVM, po którym występująca liczba oznacza kolejny
punkt dokumentu).
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RVM 27.
RVM 12.
RVM 28.
RVM 26.
Por. A. Marchetti OCD, Zarys teologii życia duchowego, tłum. E. Kielecki OCD,
Kraków 1996, t. II, s. 178.
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Specyfika różańca jako metody modlitwy polega na swoistej
i przedziwnej syntezie dwóch najbardziej bodaj znanych metod
modlitwy osobistej, jakimi są w chrześcijaństwie zachodnim metoda medytacji, zwanej też modlitwą wewnętrzną lub rozważaniem kontemplacyjnym oraz metody modlitwy, wyrosłej zwłaszcza na gruncie chrześcijańskiego Wschodu, znanej pod nazwą:
«modlitwa Jezusowa» lub też «modlitwa serca». Ojciec Święty
ujmuje to w sposób następujący: „Różaniec należy do najlepszej
i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd «modlitwie serca» czy «modlitwie
Jezusowej», która wyrosła na glebie chrześcijańskiego Wschodu”8.
W ten sposób modlitwa różańcowa sytuuje się niejako na styku
dwóch ważnych w chrześcijaństwie Wschodu i Zachodu nurtów
modlitwy i komunii z Bogiem.
Metoda modlitwy różańcowej przypomniana w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae zawiera następujące elementy:
zapowiedź tajemnicy, słuchanie Słowa Bożego, milczenie, powtarzaną w każdej tajemnicy modlitwę Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś
Maryjo oraz Chwała Ojcu, a także końcowy akt strzelisty.

Różaniec jako modlitwa medytacyjna

Różaniec jest ze swej natury medytacją tajemnic z życia Jezusa, począwszy od zwiastowania i wcielenia, poprzez Jego dzieciństwo,
działalność publiczną, wydarzenia paschalne, aż po wniebowstąpienie i uhonorowanie w niebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym
swej Matki – Maryi. Maryja zresztą jest obecna w tej medytacji
różańcowych tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych, w wielu z nich obecna fizycznie, a we wszystkich w sposób
duchowy. Można powiedzieć, że modlitwa różańcowa jest niejako
kontemplacją Chrystusa oczyma Maryi. Ewangelia dwukrotnie
zaznacza, że Maryja zachowywała wszystkie sprawy dotyczące
Jej Syna i rozważała je w swoim sercu (por. Łk 2, 19.51). Dzięki
8
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RVM 5.

temu kontemplacyjne rozważanie modlitwy różańcowej nabiera
szczególnego rysu maryjnego, ponieważ staje się jakby uczestnictwem w modlitwie samej Maryi, modlitwie najgłębszej i najbardziej miłej Bogu. W centrum medytacji jest jednak Jej Syn – Jezus
Chrystus.
Tradycja chrześcijańska Kościoła, zwłaszcza zachodniego, wypracowała metodę medytacji chrystologicznej, którą św. Teresa od
Jezusa, doktor Kościoła i powszechnie uznany autorytet w tym
względzie, a za nią tradycja karmelitańska określa jako modlitwę
wewnętrzną. Modlitwa ta – według Świętej z Avila – to „nic innego, tylko poufne i przyjacielskie przestawanie z Bogiem i serdeczna, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy,
że nas kocha”9.
Skoro zatem modlitwa jest spotkaniem, dialogiem dokonującym się z Bogiem w klimacie przyjaźni i miłości, to wówczas
jasne jest, że spotkanie to, jak każde spotkanie z umiłowaną osobą, angażuje całego człowieka: jego wyobraźnię i intelekt, wolę
i uczucia. Ponadto swoistą metodę tak rozumianej modlitwy stanowić będą elementy istotne dla każdego głębokiego, osobowego spotkania, jakimi dla św. Teresy są: stawienie się w obecności
ukochanej osoby (w przypadku modlitwy – w obecności Bożej),
element poznawczy tejże osoby podczas spotkania (w przypadku modlitwy – Boga) i wreszcie element uczuciowej komunii
międzyosobowej10.

9

10

Życie 8,5; cyt. za: Święta Teresa od Jezusa, Dzieła, t. I i II, tłum. ks. bp H. Kossowski,
Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1962. Liczby w poszczególnych
pismach oznaczają kolejno: rozdział i podpunkt, zaś w Twierdzy wewnętrznej: mieszkanie, rozdział, podpunkt.
Wszystkie te elementy występują w terezjańskim opisie modlitwy myślnej, zwłaszcza
w Drodze doskonałości, przy analizie Modlitwy Pańskiej (rozdz. 27-42). Na temat
wyżej wymienionych elementów terezjańskiego rozważania kontemplacyjnego por.
np. A. Ruszała OCD, Terezjańska pedagogia modlitwy, w: AA. VV., Święta Teresa
od Jezusa mistrzynią życia duchowego, Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków
2002, ss. 105-122.
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Stawienie się w Bożej obecności

Jest to punkt wyjścia każdej autentycznej modlitwy. Święta Teresa
od Jezusa zwraca się do swych sióstr: „Potrzeba przede wszystkim, byś pamiętała i uważała, kto jest Ten, w którego obecności
stoisz, a kto ty, która do Niego mówisz”11. Stawienie się w obecności Bożej to bycie wewnętrznie otwartym na Boga, który objawia
się nam i spotyka się z nami w Chrystusie. W różańcu temu stawieniu się w Bożej obecności służy i do niego zachęca zapowiedź
każdej rozważanej tajemnicy i – jeśli to możliwe – równoczesne
ukazanie przedstawiającej ją ikony. Stanowi to „jakby odsłonięcie sceny, na której należy skupić uwagę”12. Słowa zapowiedzi
tajemnicy i wzrokowy kontakt z jej przedstawieniem w ikonie
czy obrazie „kierują wyobraźnię i ducha ku temu określonemu
wydarzeniu czy momentowi z życia Chrystusa”13, stawiając tym
samym człowieka w Jego obecności, która jest w danej tajemnicy
kontemplowana. [cdn.]

WIELKI ZNAK
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
w Warszawie w 2008 roku (św. Ludwik..., w: Pisma Wybrane,
ss. 368-641). Na każdy dzień przewidziane jest kilka krótkich punktów traktatu (według oznaczeń, jakimi opatrzyli go wydawcy).

11
12
13

12

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 V
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Traktat – 191-195
DZIEŃ 2 – T 196-197
DZIEŃ 3 – T 198-199
DZIEŃ 4 – T 200
DZIEŃ 5 – T 201-202
DZIEŃ 6 – T 203-205
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – T 219-220
DZIEŃ 2 – T 221-222
DZIEŃ 3 – T 223-225
DZIEŃ 4 – T 226
DZIEŃ 5 – T 227-228
DZIEŃ 6 – T 229-231
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – T 206-207
DZIEŃ 2 – T 208-209
DZIEŃ 3 – T 210-212
DZIEŃ 4 – T 213-214
DZIEŃ 5 – T 215-216
DZIEŃ 6 – T 217-218
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – T 232-233
DZIEŃ 2 – T 234-235
DZIEŃ 3 – T 236-237
DZIEŃ 4 – T 238-239
DZIEŃ 5 – T 240-242
DZIEŃ 6 – T 243-244
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

Droga doskonałości 22,1.
RVM 29.
Tamże.
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KONFERENCJE FORMACYJNE
LUTY
o. Andrzej Ruszała OCD
Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

Różaniec jako metoda kontemplacji i medytacji (cz. II)
Różaniec – jak to już zostało powiedziane – jest ze swej natury
medytacją tajemnic z życia Jezusa, począwszy od zwiastowania
i wcielenia, poprzez Jego dzieciństwo, działalność publiczną,
wydarzenia paschalne, aż po wniebowstąpienie i uhonorowanie
w niebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym swej Matki – Maryi.
Podstawowymi elementami tak pojętej medytacji będą: stawienie się w obecności ukochanej osoby (w przypadku modlitwy
– w obecności Bożej), poznawanie tej Osoby podczas spotkania
(w przypadku modlitwy – Boga) i wreszcie element uczuciowej
komunii międzyosobowej14.
W różańcu temu stawieniu się w Bożej obecności służy i do
niego zachęca zapowiedź każdej rozważanej tajemnicy i – jeśli to możliwe – równoczesne ukazanie przedstawiającej ją ikony. Stanowi to „jakby odsłonięcie sceny, na której należy skupić
uwagę”15. Słowa zapowiedzi tajemnicy i wzrokowy kontakt z jej
przedstawieniem w ikonie czy obrazie „kierują wyobraźnię i ducha ku temu określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia
Chrystusa”16, stawiając tym samym człowieka w Jego obecności,
która jest w danej tajemnicy kontemplowana.
14
15
16

14

Patrz: przypis nr 10.
RVM 29.
Tamże.

Poznawanie Boga

Tak jak przez każde głębokie spotkanie dana osoba daje nam się
poznać, odkrywa nam prawdę o sobie, analogicznie w modlitwie
Bóg daje nam poznać siebie. To poznanie Boga stanowi kolejny
element modlitwy. Dokonuje się ono, według Teresy, zwłaszcza
poprzez czytanie i kontemplacyjne rozważanie, które ześrodkowane jest na osobie Chrystusa.
Czytanie ma dostarczyć tematu dla dalszej modlitwy, głównie do wyobrażenia sobie przeczytanych treści, scen ewangelicznych, wydarzeń z życia Jezusa itd. oraz do ich rozważania (rozmyślania). Szczególnie pomocnym widzi Teresa czytanie Pisma
Świętego. Sama wyznaje: „Co do mnie, słowa Ewangelii zawsze
najmocniej mnie do siebie pociągały i zawsze mi łatwiej było czytać i rozważać te słowa z ust najświętszych pochodzące niż wszelkie książki najznakomitszych autorów”17.
W modlitwie różańcowej powyższy element uobecnia się
w odczytaniu fragmentu tekstu biblijnego, odnoszącego się do
rozważanej tajemnicy. Jak echo słów św. Teresy brzmi uzasadnienie tego faktu przez papieża: „inne słowa nie są bowiem nigdy tak
skuteczne, jak Słowo natchnione”18. Słowo to winno być słuchane
nie tylko, aby dzięki niemu pogłębiało się intelektualne poznanie
Boga, lecz również poznanie i pełnienie w życiu Jego woli – taki
jest bowiem najgłębszy sens poznania Boga w Biblii, zgodnie ze
słowami św. Jana Ewangelisty: „Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania” (1 J 2, 3). Należy zatem
słuchać Słowa Bożego, „mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i «dla mnie»”19.
Przeczytany tekst winien służyć jako punkt wyjścia dla jego
medytacji w milczeniu przy pomocy wyobraźni i intelektu. Dzięki
wyobraźni dusza może „zobaczyć” daną prawdę lub wydarzenie,
o którym czyta i postawić siebie pośrodku tego, co się rozgrywa.
17
18
19

Droga doskonałości 21,4.
RVM 30.
Tamże.
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Tak działająca wyobraźnia stanowi również punkt wyjścia dla rozumowego rozważania przeczytanych treści po to, aby z rozważanej prawdy czy sytuacji ewangelicznej odczytać jej znaczenie
dla nas i odkryć miłość Bożą kryjącą się w niej. Z tej właśnie racji
Teresa od Jezusa zachęca swe siostry: „Jeśli jesteście w usposobieniu radosnym, patrzcie na Pana zmartwychwstałego; samo przedstawienie sobie chwalebnego wyjścia Jego z grobu napełni duszę
waszą weselem... Jeśli jesteście smutne i w strapieniu, patrzcie na
Pana w Ogrójcu. Jaki smutek był w Jego duszy, iż jęczał i skarżył się na niego. Patrzcie na Pana przy słupie, nasyconego boleścią, z ciałem dla miłości, jaką was miłuje, biczami poszarpanym
w kawałki... Albo zobaczcie Go obarczonego krzyżem, pod którego ciężarem oprawcy nie dają mu ani chwili ulgi i wytchnienia;
zobaczcie, jak spogląda na was tymi słodkimi, litościwymi, łzami
zalanymi oczyma i niepomny własnych boleści, myśli tylko o pocieszeniu was za to tylko, że idziecie do Niego szukając pociechy
i oczy ku Niemu zwracacie”20.
Święta Teresa mówi w przytoczonym fragmencie medytacji
właściwie o niektórych, głównie bolesnych tajemnicach różańca.
Równie dobrze jednak przedmiotem milczącej medytacji mogą
być pozostałe tajemnice różańcowe. Dlatego Ojciec Święty przypomina, iż „stosowne jest, by po zapowiedzeniu tajemnicy i proklamacji Słowa przez odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na
rozważanej tajemnicy”21. Oczywiście w centrum tego skupienia
i medytacji winna stać osoba Jezusa Chrystusa.
Jezus dla św. Teresy jest nie tylko wzorem i mistrzem modlitwy, ale jest również obiektem kontemplacyjnego i miłosnego spojrzenia, a także pośrednikiem na drodze modlitewnego spotkania
z Ojcem. Namiętna obrona Chrystusowego Człowieczeństwa, jako
jedynej drogi wiodącej do Ojca, przeprowadzona przez Świętą
zwłaszcza w rozdziale 22 księgi Życia posiada w tym temacie
znaczenie decydujące. Zaświadcza tam: „Jasno to widzę i później
20
21

16

Droga doskonałości 26,4-5.
RVM 31.

jeszcze tego doznałam, że nie inaczej modlitwa nasza może podobać się Bogu i nie inaczej Bóg postanowił użyczać nam wszelkich
łask, jak tylko przez ręce tego najświętszego Człowieczeństwa,
w którym, jak sam to oznajmia w boskiej wielmożności swojej, dobrze sobie upodobał. Po niezliczone razy przekonałam się o tym
z własnego doświadczenia i z własnych ust Pańskich to słyszałam.
Poznałam jasno, że przez tę bramę potrzeba nam wchodzić, jeśli
chcemy, aby Boski Majestat Jego objawił nam wielkie tajemnice
swoje”22.
Analogicznie w rozważaniu tajemnic różańca osoba
Chrystusa w Jego Człowieczeństwie stanowi centrum uwagi i refleksji. „Utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu – pisze papież
– rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego
Człowieczeństwa, aż ujrzy się Boski blask, objawiony ostatecznie
w Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca,
to zadanie każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie”23.
Kontemplacja poszczególnych tajemnic różańca to nic innego
jak kontemplacja ludzkiego oblicza Syna Bożego, począwszy od
zwiastowania i Betlejem, aż po Jego uwielbione oblicze w niebie.
Wspomniane elementy modlitwy medytacyjnej, charakterystyczne również dla różańca, nie są jednak celem samym w sobie,
lecz winny być środkiem prowadzącym do jeszcze głębszego, ponadwyobrażeniowego i ponadrozumowego spotkania z Bogiem
w modlitwie; spotkania, które św. Teresa od Jezusa określa jako
miłosną rozmowę.

22
23

Życie 22,6.
RVM 9.
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Miłosna rozmowa z Bogiem

Owa miłosna rozmowa z Bogiem, odkrywanym i spotykanym
w Chrystusie, stanowi centralny i najistotniejszy ze wszystkich
omówionych punktów kontemplacyjnego rozważania. Poprzednie
punkty mają właściwie za zadanie pomóc w dojściu do tej fazy
miłosnej rozmowy serca. Serce pojmowane jest tu w sensie biblijnym jako centrum człowieka, jego wnętrze, z którego wypływają
wszelkie świadome ukierunkowania, pragnienia i decyzje24. Jest
to jednocześnie miejsce, gdzie przebywa Bóg i gdzie się z nami
komunikuje.
Święta Teresa zachęca do takiej osobistej rozmowy z Bogiem
na poziomie serca poprzez pośrednictwo Jezusa Chrystusa; rozmowy, która ma się cechować prostotą, szczerością i spontanicznością: „Dusza może stawić siebie w obecności Chrystusa..., z Nim
rozmawiać i prosić Go o pomoc w swoich potrzebach, cieszyć się
z Nim w swoich pociechach...; a w tych swoich rozmowach z Nim
niech się nie wysila na sztucznie ułożone modlitwy, ale w prostych słowach niech Mu mówi, co czuje, czego pragnie, czego potrzebuje. Jest to doskonały sposób do wysokiego w krótkim czasie
postępu, i kto usilnie stara się o to, aby zawsze pozostawał w tym
najdroższym towarzystwie, korzystał z niego, ile zdoła, i naprawdę umiłował tego Pana, któremu tyle zawdzięczamy, ten moim
zdaniem daleko już postąpił”25.
Widzimy więc, że istota rozważania kontemplacyjnego nie
sprowadza się jedynie do działania intelektu, rozumowania i wyobraźni lecz do miłości, w którą zaangażowany jest cały człowiek,
z jego wolą i sferą emocjonalno-uczuciową, a nawet postawą ciała.
Sama Teresa powtarzała, że „[w modlitwie wewnętrznej] nie o to
chodzić nam powinno, byśmy dużo rozmyślały, jeno o to, byśmy

24

25
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Por. B. Marchetti-Salvatori, Cuore, w: Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, t. I,
Città Nuova, Roma 1990, ss. 687-688.
Życie 12,2.

dużo miłowały, a zatem to głównie czynić i do tego przykładać się
powinnyśmy, co skuteczniej pobudza nas do miłości”26.
Modlitwa różańcowa, jako forma kontemplacyjnego rozważania, winna również prowadzić do miłosnego spotkania i rozmowy
z Chrystusem na poziomie serca. Nie może ograniczyć się jedynie
do mechanicznie powtarzanych słów czy nawet pracy wyobraźni i rozumu w medytowanych tajemnicach. Jedynie ten element
osobowej komunii miłości sprawia, że wszelka modlitwa, w tym
także różańcowa, staje się żywym i ubogacającym spotkaniem
z Chrystusem, zdolnym ożywiać i przemieniać człowieka, upodabniać go do Chrystusa oraz umacniać do głoszenia Go innym.
„Na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym kontemplowaniu – razem z Maryją – Chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał upodabniania się do Niego jest osiągany przez obcowanie, które moglibyśmy nazwać «przyjacielskim». Wprowadza
nas ono w naturalny sposób w życie Chrystusa i pozwala nam
jakby «oddychać» Jego uczuciami. W związku z tym bł. Bartłomiej
Longo stwierdza: «Jak dwóch przyjaciół, którzy często razem przestają, zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach, tak też my,
prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez
komunię, możemy, na ile byłaby do tego zdolna nasza małość, stać
się do Nich podobni”27. Podobieństwo to i komunia, realizujące
się w miłosnej rozmowie serca, stają się następnie potężnym źródłem mocy i skuteczności apostolskiej28.

26
27
28

Twierdza wewnętrzna IV,1,7.
RVM 15.
Por. RVM 17.
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WIELKI ZNAK

MARZEC

MIESIĄC VI
TYDZIEŃ 1

TYDZIEŃ 2

DZIEŃ 1 – Traktat – 245-246
DZIEŃ 2 – T 247-248
DZIEŃ 3 – T 249-250
DZIEŃ 4 – T 251-254
DZIEŃ 5 – T 255
DZIEŃ 6 – T 256-257

DZIEŃ 1 – T 258-259
DZIEŃ 2 – T 260
DZIEŃ 3 – T 261-262
DZIEŃ 4 – T 263-264
DZIEŃ 5 – T 265
DZIEŃ 6 – T 266

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – T 267-268
DZIEŃ 2 – T 269
DZIEŃ 3 – T 270-271
DZIEŃ 4 – T 272-273
DZIEŃ 5 – T – POZOSTAŁY

CZAS TEGO MIESIĄCA
PRZEZNACZONY JEST
NA UZUPEŁNIENIE
OPUSZCZONEJ
LEKTURY TRAKTATU

oraz powrót do fragmentów,
które najmocniej
przemawiały do naszej duszy.
DZIEŃ 6 – T...
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

o. Andrzej Ruszała OCD
Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – T...
DZIEŃ 2 – T...
DZIEŃ 3 – T...
DZIEŃ 4 – T...
DZIEŃ 5 – T...
DZIEŃ 6 – T...
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

Różaniec – modlitwa Jezusowa Zachodu
W liście apostolskim o modlitwie różańcowej Ojciec Święty zwraca uwagę na daleko idące podobieństwa różańca do modlitwy
Jezusowej. Zaznaczając, iż nie powinno nikogo dziwić, że więź
z Bogiem może być nawiązywana również przy pomocy jakiejś
konkretnej metody stwierdza: „Choć duchowość chrześcijańska zna bardziej wysublimowane formy mistycznego milczenia,
w którym wszelkie obrazy, słowa i gesty zostają niejako wyniesione przez intensywność niewypowiedzianego zjednoczenia
człowieka z Bogiem – normalnie znamionuje ją całościowe zaangażowanie osoby w jej złożonej rzeczywistości psychofizycznej
i relacyjnej... Potwierdza to fakt, że na Wschodzie najbardziej charakterystyczna modlitwa medytacji chrystologicznej, skupiona na
słowach: «Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną,
grzesznikiem», tradycyjnie wiązana jest z rytmem oddechu, który
sprzyja wytrwałości w zanoszeniu próśb i zapewnia niemal «fizyczną» konsystencję pragnieniu, by Chrystus stał się dla życia
tchnieniem, duszą i wszystkim”29. Widzimy zatem przy omawianiu metody modlitwy różańcowej wprost odwołanie się papieża
do modlitwy Jezusowej, jako metody, która również stosowana
jest w różańcu.

29
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RVM 27. Patrz: przypis nr 2.
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Korzeni modlitwy Jezusowej należy szukać w Biblii. Jedną
z istotnych cech powtarzanej formuły modlitewnej, jak choćby tej
klasycznej: „Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem” jest ta, aby zawierała ona imię „Jezus” – ludzkie imię Syna
Bożego, Słowa Wcielonego. Wynika to z głębokiej, sięgającej swymi korzeniami Biblii, teologii i duchowości imienia. Imię w Biblii
posiada o wiele głębszy sens niż np. w naszej mentalności zachodniej, w której nierzadko staje się prawie że techniczną nazwą na
odróżnienie danej osoby od innych. W Biblii imię bardzo głęboko
związane jest z osobą, która je nosi, jest wręcz synonimem osoby, wyrażając najgłębszą prawdę o danej osobie. W Biblii istnieje praktycznie tylko to, co posiada imię. Stąd też Bóg stwarzając
różne zwierzęta, przyprowadzał je do człowieka, by ten nadał im
imię nadał im jednocześnie imię, które by wyrażało ich istotę (por.
Rdz 2, 18-20). W tym kontekście również bardziej zrozumiałe staje
się pytanie Mojżesza, który chcąc poznać kim jest Bóg, jaka jest
Jego istota, pyta Go o imię: „Oto pójdę do Izraelitów i powiem im:
Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?” (Wj 3, 13).
Imię Jezus (hebr. Jeszua), nieustannie powtarzane w modlitwie Jezusowej oznacza: „Bóg zbawia”. Wskazuje więc na Jezusa
jako Boga i Zbawiciela, co stanowi przecież najgłębszą tajemnicę
Jego Osoby. Imię Jezus, według Biblii niejako tożsame z Osobą,
która je nosi, kryje więc w sobie rzeczywistą obecność Chrystusa,
ale obecność ta i moc imienia Jezus staje się żywa dla człowieka nie w sposób magiczny, poprzez mechaniczne wymawianie,
lecz tylko wtedy, gdy słowo to staje się pełne treści. Mówią o tym
liczne fragmenty biblijne, jak choćby ten z Dziejów Apostolskich
o uzdrowieniu chromego przez Piotra: „Nie mam srebra ani
złota – powiedział Piotr – ale co mam, to ci daję: w imię Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka, chodź! I ująwszy go za rękę, podniósł
go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach” (Dz
3, 6-7). Piotr uzdrawia więc w imię Jezusa. Kiedy na widok tego
cudu zbiera się wokół uzdrowionego i Piotra tłum ludzi, wówczas
Piotr tłumacząc, co się stało, raz jeszcze powraca do mocy imie22

nia Jezus: „Przez wiarę w Jego imię [Jezusa] temu człowiekowi,
którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły” (Dz
3, 16). Imię Jezus jest tu pełne mocy, przywraca zdrowie chromemu. Jednak nie wystarczyło wymówić je mechanicznie, jak zaklęcie, aby się to stało. Dla Piotra, który w to imię uzdrawiał, było
Ono wszystkim: Ono go powołało i poszedł za Nim, zostawiając
wszystko, co miał. Przebywał z Nim ponad trzy lata, poznając je
coraz bardziej. Poznał Jego tajemnicę, że jest to imię Boga, który zbawia, który umarł na krzyżu dla człowieka. Piotr był tego
świadkiem, stąd imię Jezus nie było dla niego pustym słowem,
lecz było pełne treści i mocy. Dlatego mógł w to imię uzdrawiać.
Podobnie w imię Jezusa św. Paweł dokonywał uzdrowień, „tak że
nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy” (Dz 19, 12). Dla
niego również imię Jezus było pełne treści i mocy, bo osobiście
poznał i poszedł za Tym, kogo ono wyraża.
Jakby dla kontrastu w Dziejach Apostolskich ukazani są pewni ludzie – wędrowni egzorcyści żydowscy, dla których imię Jezus
nic nie znaczyło, a mimo to dla własnych korzyści chcieli w to imię
wypędzać złe duchy. „«Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego
głosi Paweł» – mówili... Zły duch odpowiedział im: «Znam Jezusa
i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?» I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że
nadzy i poranieni uciekli z owego domu” (Dz 19, 13.15-16).
Zatem imię Jezus staje się pełne mocy, jeśli jest pełne treści,
jeśli osobiście spotykało się Tego, którego to imię wyraża. Święty
Makary z Egiptu (IV w.) stwierdza, że dzieje się tak wtedy, gdy
imię Jezus i Jego życie stają w centrum życia człowieka, kiedy są
nieustannie rozważane i niejako przeżuwane jak pokarm. Święty
Makary tak to ujmuje: „Gdy byłem dzieckiem, widywałem kobiety, jak przeżuwały betel, aby usunąć z ust brzydki zapach i osłodzić ślinę. To samo powinniśmy robić z imieniem Pana naszego
Jezusa Chrystusa: jeśli przeżuwamy to błogosławione imię, nieustannie je wymawiając, przyniesie ono naszej duszy nieskończoną słodycz i objawi nam sprawy niebieskie. Jest ono bowiem
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pokarmem pełnym radości, źródłem zbawienia, czarodziejską,
ożywiającą wodą, błogością i słodyczą. Imię Tego, który zasiada
na niebiosach, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla nad króle,
Pana nad pany, niebieskiej nagrody wszystkich, którzy Go szukają
z całego serca, wypędzi z duszy każdą złą myśl”30.
Podobnie jak modlitwa Jezusowa, różaniec jest metodą opartą
na powtarzaniu pewnej formuły modlitewnej, jaką w tym przypadku stanowi modlitwa Ojcze nasz odmawiana na początku
każdej dziesiątki różańca, a zwłaszcza modlitwa Zdrowaś Maryjo
powtarzana dziesięciokrotnie przy rozważaniu każdej tajemnicy.
„Patrząc powierzchownie na to powtarzanie, można by traktować
różaniec jako praktykę jałową i nużącą. Jednak do zupełnie innych
wniosków na temat koronki można dojść, kiedy uzna się ją za wyraz nigdy nie znużonej miłości, która ciągle powraca do ukochanej
osoby z gorącymi uczuciami, które, choć podobne w przejawach,
są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość”31. Jako biblijny przykład miłości i ciągle nowych treści zawartych w wielekroć powtarzanym wyrażeniu, Ojciec Święty przytacza dialog
Jezusa z Piotrem po zmartwychwstaniu i uporczywe, po trzykroć
powtarzane pytanie o miłość32.
Obydwie formuły modlitewne powtarzane w różańcu posiadają swe korzenie biblijne, podobnie jak modlitwa Jezusowa.
Modlitwy Ojcze nasz nauczył nas sam Chrystus, zaś trzon Zdrowaś
Maryjo stanowią słowa anioła, skierowane do Maryi podczas zwiastowania. Obydwie też posiadają istotny wymiar chrystologiczny,
jednej bowiem nauczył nas sam Chrystus, druga zaś, choć zwrócona jest „bezpośrednio do Matki Najświętszej, to z Nią i przez
Nią miłość odnosi się ostatecznie do Jezusa”33. Ponadto modlitwa
Zdrowaś Maryjo, od początku posługiwania się nią przez środowiska zachodnich mnichów i mniszek, jest modlitwą powtarzal-

ną. Świadectwa tego faktu sięgają IX wieku34. Liczba powtórzeń
często brana jest od liczby psalmów, jak np. praktykowano to
w Irlandii, powtarzając ją sto pięćdziesiąt razy35. Średniowieczne
Zdrowaś Maryjo było już na swój sposób modlitwą Jezusową, nawet jeszcze przed włączeniem do niej imienia Jezus, gdyż istotną
jego treść stanowi wyznanie wiary w Mesjasza: modlitwa kończy
się bowiem słowami: «i błogosławiony jest owoc Twojego łona»,
stanowiącymi najważniejszy punkt w pozdrowieniu anielskim,
skierowanym do Maryi.
Wielkie znaczenie dla podobieństwa powtarzanej formuły modlitewnej różańca do modlitwy Jezusowej posiada fakt, że w XIII
i XIV wieku, z całą świadomością teologiczną i duchową tego kroku, dołącza się do formuły Zdrowaś Maryjo imię Jezusa, tak istotne
w świetle teologii i duchowości imienia dla powtarzanej formuły w modlitwie Jezusowej36. Od tego momentu punkt ciężkości
w formule Zdrowaś Maryjo świadomie zostaje przesunięty na imię
Jezus, co w różańcu późnego średniowiecza wzmocnione często
zostaje przez wprowadzenie do różańca tzw. klauzul, jak np. klauzule różańcowe Dominika z Prus, które dołącza się gramatycznie
jako zdania względne do imienia Jezus37. Jest przy tym oczywiste,
że punktem odniesienia i kryterium wyboru klauzul jest osoba
i życie Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w rozważanej tajemnicy.

Trudności w modlitwie różańcowej

Modlitwa różańcowa, ze względu na swą łatwość i prostotę a jednocześnie swe bogactwo, może się okazać przydatna dla wszystkich. Można ją stosować w każdym miejscu i czasie, nawet pośród
zajęć. Może być zarówno modlitwą osobistą, jak i wspólnotową,
można ją też stosować jako modlitwę wstawienniczą, cóż bowiem
prostszego, gdy ktoś prosi o modlitwę w jakiejś intencji, niż od34
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Cyt. za: J. Philippe, Czas dla Boga, Wydawnictwo M, Kraków 1993, ss. 128-129.
RVM 26.
Por. tamże.
Tamże.
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Por. R. Scherschel, Różaniec. Modlitwa Jezusowa Zachodu, tłum. E. Misiołek,
Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1988, s. 159.
Por. tamże, ss. 159-160.
Por. tamże, s. 160.
Por. tamże, s. 161.
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mówić choćby dziesiątkę różańca. Ze względu jednak na swą prostotę wymaga wiele pokory i duchowego ubóstwa, że przy tak
ubogich środkach i formach wyrazu możliwe jest głębokie modlitewne spotkanie z Bogiem.
Stosując metodę modlitwy różańcowej, podobnie jak każdą
inną, nie uniknie się także trudności w modlitwie. Wydaje się, że
w przypadku różańca podstawową trudność stanowią rozproszenia, które dają się we znaki w kontemplacyjnym rozważaniu
tajemnic, zaś w samym „odmawianiu” różańca przejawiają się
w bezmyślnym i mechanicznym powtarzaniu formuł modlitewnych. Warto na koniec podać kilka uwag, dotyczących tego właśnie problemu.
Należy przede wszystkim stwierdzić, że pojawianie się rozproszeń w modlitwie jest czymś absolutnie normalnym, ponieważ człowiek zwykle nie jest w stanie całkowicie zapanować nad
swą wyobraźnią i kontrolować aktywności swego umysłu, tak
by był doskonale skupiony, pozostając bez żadnych roztargnień
i rozproszeń.
Święta Teresa od Jezusa pisze: „Podobnie jak w świecie widzialnym nie jest w naszej mocy zatrzymać ruchy ciał niebieskich
i powściągnąć zdumiewającą szybkość ich obrotów, tak również
w tym świecie wewnętrznym nie możemy zatamować niepowstrzymanego wiru myśli i wyobraźni. Nigdy więc dla tych roztargnień mimowolnych nie trwóżmy się, ani tym bardziej dla nich
modlitwy nie opuszczajmy, bo tego tylko pragnie diabeł”38.
Poszukiwanie zatem w modlitwie stanu absolutnego skupienia
byłoby czymś błędnym i prowadziłoby zwykle do napięcia nerwowego. Równie błędnym byłoby zniechęcenie z powodu rozproszeń
i porzucenie modlitwy. Stąd też rada świętych, że jeśli człowiek
spostrzeże się, iż jego myśli mimowolnie odbiegły od rozważanej
tajemnicy, należy znów spokojnie stanąć w duchu przed Bogiem
i skierować myśl do Niego. Nawet gdyby często miało to miejsce,
taka modlitwa, choć wydaje się uboga, nie traci swej wartości.

Gdy Bóg pozwala modlitewnemu rozważaniu danych tajemnic „zejść” z poziomu wyobraźni i intelektu bardziej na poziom
serca i stać się miłosną rozmową serca, wówczas biblijne serce oraz
duchowe władze duszy mogą trwać w głębokim pokoju i skupieniu, podczas gdy w tym samym czasie wyobraźnia i umysł
w swym działaniu dyskursywnym nadal są aktywne i rozproszone. Święta Teresa z Avila zaświadcza, że tak często było w jej
przypadku: „Nieraz widziałam władze duszy mojej zajęte Bogiem
i spokojnie w Nim zebrane, a z drugiej strony czułam w sobie zamęt myśli na wszystkie strony rozpierzchłych. Było to dla mnie
zagadką, wobec której wprost, jak to mówią, głupiałam”39. Choć
dusza odczuwa z tego powodu pewne zamieszanie, to jednak stan
ten nie jest niczym groźnym i nie przeszkadza w zjednoczeniu
serca, a więc głębi osoby z Bogiem. Jakkolwiek psychologicznie
człowiek odczuwa, że wyobrażenia i myśli są rozproszone, jednak
rozproszenie to ma miejsce bardziej „na powierzchni” i nie jest
w stanie naruszyć skupienia w głębi serca.
Rozproszenia dają się we znaki szczególnie wtedy, gdy modlitwa jest jeszcze bardzo „rozumowa”, tzn. kiedy spoczywa
przede wszystkim na aktywności wyobraźni i umysłu w jego
funkcji dyskursywnej. Jeśli jednak dzięki łasce modlitwa staje się
głębsza, schodząc na poziom serca, wtedy rozproszenia nie przeszkadzają już do tego stopnia. Wyobraźnia i umysł dyskursywny
mogą być rozproszone, ale serce się modli. Wtedy też powtarzane
słowa Zdrowaś Maryjo, choć umysł nie skupia się wprost na każdym z nich, stanowią jednak głos miłującego serca, trwającego
przy Bogu, które „ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi
uczuciami, które, choć podobne w przejawach, są zawsze nowe
ze względu na przenikającą je czułość”40. Stąd wniosek, że właściwym rozwiązaniem problemu rozproszeń nie jest intensywniejsze
skupianie umysłu i techniki do tego prowadzące, lecz staranie się
o głębszą miłość na poziomie serca.
39
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Twierdza wewnętrzna IV,1,9.
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Tamże, IV,1,8.
RVM 26.
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WIELKI ZNAK
MIESIĄC VII
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – T... TEN MIESIĄC

PRZEZNACZONY JEST
NA UZUPEŁNIENIE
OPUSZCZONEJ LEKTURY
TRAKTATU

oraz powrót
do fragmentów, które
najmocniej przemawiały
do naszej duszy.
DZIEŃ 2 – T...
DZIEŃ 3 – T...
DZIEŃ 4 – T...
DZIEŃ 5 – T...
DZIEŃ 6 – T...

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – T...
DZIEŃ 2 – T...
DZIEŃ 3 – T...
DZIEŃ 4 – T...
DZIEŃ 5 – T...
DZIEŃ 6 – T...

Z ŻYCIA NASZYCH BRACTW
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ
SZKAPLERZNEJ W RZESZOWIE

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – T...
DZIEŃ 2 – T...
DZIEŃ 3 – T...
DZIEŃ 4 – T...
DZIEŃ 5 – T...
DZIEŃ 6 – T...
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI
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TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – T...
DZIEŃ 2 – T...
DZIEŃ 3 – T...
DZIEŃ 4 – T...
DZIEŃ 5 – T...
DZIEŃ 6 – T...
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI

„Trzeba mocno zaznaczyć, że jesteśmy, w duchu wiary, czcicielami nie płótna i złoconych ram, ale żywych i pięknych od wewnątrz osób: Boga Człowieka i jego Matki!” – słowa z homilii
bpa Wacława Depo doskonale streszczają uroczystość koronacji
obrazu Matki Bożej Szkaplerznej, która odbyła się 1 października
2011 roku w parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie.
Bezpośrednie, materialne przygotowania do uroczystości,
rozpoczęły się późnym wieczorem poprzedzającym koronację. Na
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środku ul. 3-go Maja, obok kościoła, stanęła szeroka na 12 metrów
scena, która szybko, dzięki zaangażowaniu parafian, zamieniła
się w polowy ołtarz. Jego główną ozdobą, tak jak w popijarskim
kościele, był wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Elementem
nawiązującym do koronacji był trzymetrowy szkaplerz umieszczony nad krzyżem. Krzątanina przy ołtarzu trwała całą noc, choć
jej wzmożenie można było zauważyć dopiero nad ranem. Wtedy
rozłożono 1600 krzeseł, które wypełniły przestrzeń od kościoła,
niemalże po ul. ks. Feliksa Dymnickiego.

Uroczystości rozpoczęły się kwadrans przed godz. 10.00 od
przeniesienia obrazu z kościoła na specjalnie przygotowany tron
obok ołtarza. Przed wizerunkiem Królowej Szkaplerza zgromadzeni wierni, głównie członkowie Róż Różańcowych, odmawiali różaniec, wypełniając hasło znajdujące się nad ołtarzem: „Szkaplerz
noś, na różańcu proś”. Rozważania tajemnic radosnych uwzględniały fragmenty z życia świętych związanych z kościołem pw.
Świętego Krzyża i obecnym I Liceum Ogólnokształcącym: bł.
Stanisława Papczyńskiego, św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. Jana
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Balickiego i bł. Romana Sitko. W czasie modlitwy ulica powoli wypełniła się około czterema tysiącami wiernych z Rzeszowa
i okolic. Nie zabrakło także pielgrzymów z dalszych miejscowości, m.in. Bractwa Szkaplerznego z Przemyśla czy przedstawicieli
rzemieślników z Tarnobrzegu. Z tłumu osób wyróżniały się kolorowe stroje członków Bractwa św. Huberta, Rycerstwa św. Michała
Archanioła, Bractwa św. Józefa oraz liczne poczty sztandarowe.
Mszy świętej przewodniczył bp rzeszowski – Kazimierz Górny.
Współcelebransami byli: bp zamojsko-lubaczowski Wacław Depo,
emerytowany bp pomocniczy tarnowski Władysław Bobowski,
bp pomocniczy rzeszowski Edward Białogłowski oraz 107 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Oprócz księży sprawujących
Mszę świętą, w uroczystości wzięło udział 32 kapłanów – m.in.
przedstawicieli Kapituły Katedralnej i Kapituł Kolegiackich
w Bieczu, Strzyżowie i Kolbuszowej.

Obrzęd koronacji rozpoczął się po homilii, w której bp Wacław
Depo zaprosił słuchaczy do „szkoły Maryi”, określając Matkę
Bożą jako najbieglejszą nauczycielkę, wychowującą ludzi do
prawdy i wierności sumieniu oraz do ofiary z własnego życia dla
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Boga i Ojczyzny. Po modlitwie błogosławieństwa bp Kazimierz
Górny, wspólnie z obecnymi na uroczystości biskupami, w ciszy
nałożył korony na głowę Jezusa i Maryi. Fanfary w wykonaniu
Orkiestry Dętej z Krasnego, wykonana przez zgromadzonych
i chóry z parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie oraz parafii
pw. św. Wojciecha w Trzebownisku pieśń Królowej Szkaplerza śpiewajmy oraz kwiaty i oklaski wyraziły radość z powodu koronacji.
Modlitwa wiernych uwzględniała specyfikę miejsca. W nawiązaniu do działalności Księży Pijarów, którzy przez prawie 150 lat
byli gospodarzami obecnego kościoła pw. Świętego Krzyża i prowadzili tutaj szkołę, zanoszono błagania, aby „zawołanie Zakonu
Pijarów: „Pobożność i nauka”, znajdowało odzwierciedlenie we
współczesnych formach wychowania”.
Liturgię Eucharystyczną rozpoczęła precesja z darami, wśród
których dominowały przedmioty liturgiczne: Mszał, ornaty,
alby, świece, obrusy. Dary te, ufundowane przez stowarzyszenia, ruchy, instytucje i osoby prywatne związane z parafią, zostały przeznaczone na cele misyjne. Ponadto członkowie Bractwa
Szkaplerznego z Zaczernia przekazali maryjną świecę czuwania,
a rzemieślnicy – okolicznościowe torty i chleb. Obrzędy Komunii
świętej zakończyło wspólne Magnificat, po którym proboszcz
parafii pw. Świętego Krzyża – ks. Władysław Jagustyn uklęknął
przed ukoronowanym obrazem, wypowiadając słowa zawierzenia Matce Bożej różnych stanów i grup społecznych. Z kolei przed
błogosławieństwem, w imieniu szerokiej grupy osób w różny sposób związanych z kościołem pw. Świętego Krzyża, głos zabrał pan
Ryszard Kisiel – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego. Były to
słowa dziękczynienia Panu Bogu za dzieło odkupienia, w które
wpisuje się koronacja obrazu z Rzeszowa. Zwracając uwagę na
wspólną, ponad 350-letnią historię szkoły i kościoła, podkreślił
potrzebę jednakowej troski o rozwój intelektualny i duchowy
młodzieży.
Wielu wiernych po zakończonej Mszy świętej pozostało na
placu przed kościołem, aby o godz. 15.00 uczestniczyć w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia. Po nim odbył się obrzęd nało32

żenia szkaplerza, który przyjęło 130 osób. O godz. 20.00, przed
obrazem umieszczonym już w bocznym ołtarzu świątyni modliła
się młodzież pod przewodnictwem uczniów z Gimnazjum nr 2
w Rzeszowie. Dzień zakończył Apel Jasnogórski. Słowa: „Jestem,
pamiętam, czuwam”, wyśpiewywane przed obliczem Królowej
Szkaplerza, przyozdobionym koroną, zabrzmiały z nową mocą
i gorliwością.
ks. Tomasz Nowak

Refleksje uczestników koronacji
W parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie, w piękny październikowy, słoneczny dzień, odbyła się koronacja wizerunku Matki
Bożej Szkaplerznej – Królowej Karmelu. Uroczystej Eucharystii
przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny. Uroczystość rozpoczęła
się o godz. 9.45 wyniesieniem obrazu Matki Bożej przed oblicza
wiernych, na ołtarz polowy, przy którym o godz. 10.00 rozpoczęło się czuwanie modlitewne połączone z rozważaniem tajemnic
różańca świętego. Modlitwa przeplatana była przedstawianiem
sylwetek świętych i błogosławionych uczniów konwentu i szkoły
Księży Pijarów w Rzeszowie: św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł.
Romana Sitko, bł. Jana Balickiego i bł. Stanisława Papczyńskiego.
Homilię wygłosił ks. bp Wacław Depo, który nawiązał do historii kościoła i Zakonu Pijarów. Po homilii nastąpił podniosły
i wzruszający dla nas wszystkich obrzęd nałożenia koron na skronie Pana Jezusa i Maryi, Królowej Szkaplerza.
Członkowie Bractwa Szkaplerznego i Rodziny Szkaplerznej
z Zaczernia (Anna Kurowska, Zofia Zajchowska, Zofia Rybak,
Adam Rybak, Beata Walicka, a także Zdzisława Polak, Maria
Wiszniewska i Anna Bieniek) zaznaczyli swoja obecnością tę
uroczystość, wręczając podczas darów ofiarnych świecę czuwania
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symbolizującą wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej z tutejszego
kościoła. Był to dar serca członków Bractwa dla Matki Bożej i parafii pw. Świętego Krzyża z prośbą o opiekę i błogosławieństwo
dla całej wspólnoty Bractwa i Rodziny Szkaplerznej z Rzeszowa
i okolic.
Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej była bardzo wzruszająca dla mnie i pozostałych osób towarzyszących mi. Często odwiedzałam ten kościół w drodze do pracy, dziękując Najświętszej
Maryi Pannie za opiekę i prosząc o pomoc we wszystkich ważnych
dla mnie sprawach. Początkowo nie zwracałam uwagi na symbole znajdujące się na obrazie. Kiedy jednak z biegiem czasu, po
przyjęciu szkaplerza, zaczęłam pogłębiać duchowość karmelitańską (zwłaszcza po zjedzie Rodziny i Bractw Szkaplerznych z terenu południowo-wschodniej Polski w 2009 roku) więź ta umocniła
się. Dzisiaj Maryja w znaku szkaplerza świętego stała mi się jeszcze bliższa. My wszyscy, mieszkańcy ziemi rzeszowskiej, cieszymy się, że mamy swoją Mamę – Matkę Bożą Szkaplerzną – tutaj,
w tym wizerunku, i nosimy Ją w naszych serach nieustannie.

IX Regionalne Spotkanie Rodziny
Szkaplerznej w Rzeszowie (Święty Krzyż)
17 września 2011

Anna Kurowska
animatorka Bractwa z Zaczernia

IX Regionalne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej miało miejsce
w ramach misji przygotowujących do koronacji obrazu Matki
Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie. Po powitaniu przybyłych
wspólnot przez ks. prał. Władysława Jagustyna, wzięliśmy udział
w Godzinkach szkaplerznych prowadzonych i komentowanych
w żywy i ciekawy sposób przez samego gospodarza tego dnia.
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Konferencja o. Jana Ewangelisty Krawczyka OCD dotyczyła
naszego szkaplerznego apostolstwa i współpracy w Matką Bożą
w dziele zbawienia bliźnich. Po Mszy świętej spotkaliśmy się na
wspólnej agapie.
W Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej uczestniczyli
Siostry i Bracia z parafii:
1. Rzeszów, fara pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława Biskupów
Męczenników
2. Trzciana, kościół pw. Św. Wawrzyńca i MB Niepokalanie
Poczętej – wraz z ks. Józefem Kościelnym
3. Zaczernie, kościół pw. Narodzenia NMP
4. Rozwadów, fara pw. MB Szkaplerznej
5. Rzeszów, klasztor OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP
6. Leżajsk, klasztor OO. Bernardynów pw. Zwiastowania NMP
7. Leżajsk, fara pw. Trójcy Świętej
– wraz z ks. Piotrem Baraniewiczem
8. Kosina, kościół pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika
9. Rzeszów Staromieście, kościół pw. Św. Józefa
10. Pilzno, Sanktuarium MB Pocieszenia
11. Rzeszów, kościół pw. Chrystusa Króla
12. Rzeszów, kościół pw. Św. Królowej Jadwigi
13. Przemyśl, Karmelici Bosi, kościół pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa – wraz z o. Pawłem Ferko
14. Jarosław – Wspólnoty Szkaplerzne
15. Drohobyczka, kościół pw. MB Szkaplerznej
– wraz z ks. Edwardem Sokołowskim
animatorka Anna Kurowska
Alicja Ostrowska
Irena Witaszewska
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X Regionalne Spotkanie
Rodziny Szkaplerznej
Wszystkich Braci i Siostry w Szkaplerzu Świętym
zapraszamy na wspólne
Regionalne Spotkanie Opłatkowe
do „Opactwa” w Jarosławiu,
28 stycznia 2012 roku (w ostatnią sobotę miesiąca).
Zaproszenie kieruje do nas szczególnie
ks. prał. Władysław Jagustyn
i ks. rektor Marek Pieńkowski.
Rozpoczęcie godz. 9 00, zakończenie ok. 15.00.
Zapraszamy!

Opactwo Sióstr Benedyktynek przeżywa obecnie Rok Jubileuszu
400-lecia swego powstania. Obchody zainaugurował ks. bp Marian
Rojek uroczystą Eucharystią 31 grudnia 2010 roku. To wielkie jubileuszowe wydarzenie trwać będzie przez cały 2011 rok.
Z okazji Roku Jubileuszowego Penitencjaria Apostolska wydała dekret, w którym papież Benedykt XVI, pragnąc obdarować
wiernych Bożym darem, „łaskawie przyznaje odpust”.

Z dekretu odpustowego:

,,(...) Dnia 8 września 2010 roku Penitencjaria Apostolska na mocy
specjalnego upoważnienia Ojca Świętego bardzo chętnie przyznaje odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. przystąpienie
do spowiedzi świętej, przyjęcie Komunii Eucharystycznej i modli37

twa według intencji Ojca Świętego) wiernym prawdziwie skruszonym, którzy jako pielgrzymi nawiedzą jubileuszowy kościół
Świętych Mikołaja i Stanisława i tam pobożnie przeżyją jakąkolwiek jubileuszową celebrację lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na pobożne rozważanie połączone z odmówieniem
Modlitwy Pańskiej, Wyznania Wiary oraz wezwań do Najświętszej
Maryi Panny i Świętych Mikołaja i Stanisława. Pobożni wierni,
którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie
są w stanie nawiedzić Kościoła należącego do Opactwa, mogą
także zyskać odpust zupełny w miejscu, w którym zastały ich te
przeszkody, o ile wyrzekną się przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, powezmą decyzję wypełnienia jak najszybciej trzech
zwykłych warunków odpustu i pragnieniem serca duchowo nawiedzą Opactwo oraz odmówią przy tym wspomniane powyżej
modlitwy, ofiarując Bogu przez Maryję swoje cierpienia i trudności życiowe (...)”.
Dla nas, Benedyktynek, jest to rok wielkiego dziękczynienia
i uwielbienia Boga za dar życia mniszego w Jarosławiu, za świadectwo świętości, za żarliwą modlitwę i ofiarę, poprzez które całe
pokolenia mniszek służyły wiernie misji Kościoła. Jest to prawdziwie „rok łaski od Pana”, jak mówi prorok Izajasz. Dlatego każdego, kto pragnie włączyć się w to jubileuszowe dziękczynienie,
obejmujemy naszą codzienną wspólnotową modlitwą liturgiczną.
„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”.
Adres:
ul. Benedyktyńska 5
37-500 Jarosław
tel. (+ 48 16) 621 52 24
kom. 505 902 862
e-mail: opactwo@opactwo.pl
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Rekolekcje dla Animatorów
Bractw Szkaplerznych
W tym roku rekolekcje dla Animatorów oraz ich zastępców odbędą się w Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej
nieco później niż zwykle, bo od 16 do 20 maja 2012.

XI Regionalne Spotkanie
Rodziny Szkaplerznej
Wszystkich Braci i Siostry w Szkaplerzu Świętym,
zapraszamy już teraz na
XI Regionalne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej,
które będzie mieć miejsce
w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu
(diecezja zamojsko-lubaczowska) 26 maja 2012.
W tym roku bowiem minie 10 lat
od ukoronowania wizerunku Matki Bożej Szkaplerznej.
Kilka słów o kościele i wizerunku Matki Bożej
nadesłał kustosz Sanktuarium.
Zapraszamy! Przybywajcie!
Rozpoczęcie jak zwykle o godz. 9.00.
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Matka Boża Szkaplerzna z Nabroża
Matko Szkaplerzna z Nabroża
Dobra i piękna jak zorza
Jesteś Królową tej ziemi
Bądź z nami, tego pragniemy
Wiary tu naszej bronimy
Szkaplerz na sobie nosimy
Przed Synem Twoim klękamy
I Ciebie za Matkę mamy
Korona lśni na Twej głowie
To naszych serc jest odpowiedź
Na wieki Boga lilija
Wszyscy śpiewają, Maryja41
Historię parafii i Sanktuarium w Nabrożu tworzą ludzie i duszpasterze mieszkający na jej terenie od wieków. A historia naszej
parafii jest bardzo bogata i nie można przejść obok niej obojętnie,
nie pochylając się nad tym, co już wypracowały pokolenia i czas.
Nabróż – miejscowość w gminie Łaszczów, ok. 4 km od drogi
wiodącej z Tyszowiec do Łaszczowa. Miejscowość należy do dekanatu Łaszczów (diecezja zamojsko-lubaczowska). Jest to jedna
z najstarszych parafii tego terenu. Powstała 15 listopada 1411 roku
z fundacji Jana Sumnika i jego żony Agnieszki. Pierwsza świątynia była pw. Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych.
Zatwierdzenia dokumentu fundacji Jana Sumnika dokonał bp
Paweł w Chełmie w 1470 roku. Pierwsza świątynia przetrwała
dość długo, ponad 200 lat, zważywszy, że czasy były burzliwe,
a tereny te nie należały do najspokojniejszych.
Później kościół murowany został ufundowany przez Samuela
41
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Pieśń śpiewana w Sanktuarium Matki Bożej w Nabrożu (zamojskie).
Patrz: http://www.ospnabroz.pl/mbszkaplerzna.html

Łaszcza, prawdopodobnie jako wotum za wyrządzone w życiu zło. Fakt ten potwierdza tablica pamiątkowa z datą fundacji
1684 roku i herbem fundatora (wewnątrz świątyni). Świątynię
pw. Wniebowzięcia NMP konsekrował w 1690 roku bp chełmski
Stanisław Święcicki. Teren parafii nabroskiej i okolic był doświadczany działaniami powstańczymi okresu walk o wolność i niepodległość Polski.
W latach 1900-1902 kościół został wyremontowany i rozbudowany. Wykonano murowane sklepienie, położono posadzkę
mozaikową, która zastąpiła dotychczasową podłogę drewnianą.
Odnowiony kościół został konsekrowany w 1907 roku przez bpa
lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. Około 100 m od kościoła
znajduje się cmentarz parafialny, na którym można znaleźć wiele
zabytkowych grobowców, nagrobków żeliwnych i kamiennych.
Nabróż i okolice przez wieki zamieszkiwała ludność mieszana, głównie polska i ukraińska. W okresie II wojny światowej
tereny te stały się polem walk i rozgrywek narodowościowych
i wyznaniowych. Płonęły wsie, były napady, grabieże, morderstwa (np. zabójstwo popa, zabójstwo proboszcza ks. Władysława
Jacniackiego itp.), trwała nieustanna akcja odwetowa. W dniu 25
maja 1944 roku została podpalona świątynia w Nabrożu. Kościół
spłonął prawie doszczętnie. Nietknięty został tylko ołtarz z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, co przez miejscową ludność zostało przyjęte jako cud. Partyzanci zdjęli obraz i wraz z ołtarzem
zawieźli do kościoła w Tyszowcach. Przez 4 lata wierni parafii
nabroskiej i okolicznych miejscowości ciągnęli do Tyszowiec, by
modlić się przed cudownym wizerunkiem Pani z Nabroża.
16 lipca 1948 roku, w bardzo uroczystej procesji z ponad
10-tysięczną rzeszą wiernych, bp Stefan Wyszyński (późniejszy
Prymas Polski) dokonał aktu przeniesienia obrazu Matki Bożej do
Nabroża. Obraz był niesiony przez parafian tyszowieckich i nabroskich. Od tamtej chwili parafianie tyszowieccy nieprzerwanie
każdego roku podążają pieszo do łaskami słynącego obrazu Matki
Bożej Nabroskiej, a w ślad za nimi w kolejnych latach zaczęły pielgrzymować inne parafie.
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Po II wojnie światowej kościół systematycznie odnawiano
i uposażano po zniszczeniach wojennych i spaleniu. Ostatecznego
odnowienia doczekał się w 1995 roku. Tego samego roku, 18 listopada, bp zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa dokonał poświęcenia
odnowionej świątyni.
Kościół parafialny, z którego cudowne wydarzenia uczyniły
Sanktuarium, posiada jedną nawę i dwie kaplice boczne. W ołtarzu
głównym znajduje się łaskami słynący obraz MB Szkaplerznej,
w lewym ołtarzu bocznym jest obraz MB Częstochowskiej (w tym
miejscu znajdował się obraz MB Nabroskiej przed pożarem kościoła), a w prawym obraz Jezusa Miłosiernego.
Twórca i data powstania obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
nie są dokładnie znane. Jest obrazem typu Hodegetrii i datuje się
go na koniec XVIII wieku (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce,
t. VIII, Powiat Hrubieszowski). Pierwsza wzmianka o obrazie
pochodzi z 1629 roku, kiedy to Elżbieta z Łysakowa, żona dziedzica Kmiczyna Wacława z Zawoda Swatopełka, modląc się
przed wizerunkiem Matki Bożej doznała uzdrowienia z ciężkiej
choroby. W podziękowaniu za łaskę zdrowia, mąż Elżbiety ustanowił fundusz na świece do kościoła. W dziesięć lat później, staraniem Aleksandra Myszkowskiego, starosty tyszowieckiego,
OO. Karmelici z Lublina zainstalowali przy ołtarzu Matki Bożej
w Nabrożu Bractwo Szkaplerza Świętego. Wizytacje biskupie
szczegółowo podają liczne drogocenne wota i przedmioty zdobiące ołtarz Matki Bożej: sznury pereł, złote korony wysadzane rubinami, a także srebrną sukienkę, złoconą i wysadzaną szlachetnymi
kamieniami tzw. auszpurskiej roboty. Wizytacja biskupia z 1727
roku zamieszcza określenie względem obrazu Matki Bożej jako
„imago Beate Virginis Mariae Scapularis dicitur esse gratiosa”.
Wspomniane dary i wota świadczą o doznanych łaskach i żywym kulcie Matki Bożej Nabroskiej. Wśród współczesnych wot
znajduje się medalion z wizerunkiem króla Władysława Jagiełły,
medalion ze św. Florianem, medalion z symbolami maryjnymi
przywieziony z Ziemi Świętej, różańce, sznury z bursztynu, różne
medale i odznaczenia.
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Od wielu lat obraz ten otaczany był szczególnym kultem.
Doniosłości znaku Bożego i kultu zaczął nabierać od wspomnianej daty spalenia kościoła i niewytłumaczalnego fizycznie nienaruszenia ołtarza i obrazu przez wielką siłę ognia i temperatury.
Obok tego istotnego argumentu, o kulcie obrazu świadczą piesze pielgrzymki i liczne wota, niektóre z okresu wojen napoleońskich. O wysłuchanych prośbach świadczy fakt uzdrowienia mężczyzny, a także kobiety od trzech lat chorej i za przyczyną Matki
Bożej nagle uzdrowionej, jak również wiele innych otrzymanych
łask (patrz: ks. Andrzej Jabłoński, Sanktuaria maryjne diecezji lubelskiej, 1966, maszynopis). W Nabrożu przed cudownym obrazem
Maryi, w dniach 14-15 sierpnia 1964 roku odbywały się dekanalne
Dni Maryjne z udziałem biskupów lubelskich, kapłanów i wielu
tysięcy wiernych. W 1994 roku zainicjowano w parafii nowennę
do Matki Bożej Nabroskiej. Nabróż był także stacją pobytu figury
Matki Bożej Fatimskiej (23 stycznia 1996). Niezwykle doniosłym
wydarzeniem była koronacja obrazu Matki Bożej 13 lipca 2002
roku. To tutaj od kilku lat odbywają się zjazdy dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży gimnazjalnej. W pobliżu świątyni znajduje
się Kalwaria Nabroska.
Na zakończenie należy wspomnieć o własnej pieśni, którą parafianie śpiewają przy odsłanianiu obrazu:
Witaj, Nabroska Matko jedyna.
Uproś nam łaskę u swego Syna.
Uproś nam łaskę, Niepokalana.
Uproś Maryjo, Matko kochana.
Należy życzyć, by w niedalekiej przyszłości, może na zbliżające się 600-lecie parafii (2011) i 10. rocznicę koronacji (2012), pozyskać papieski dokument nadania aktu koronacji, który uczyni to
maryjne miejsce bardziej znanym i widocznym na mapie sanktuariów w Polsce.
ks. Józef Godzisz
proboszcz i kustosz Sanktuarium w Nabrożu
(od 2009)
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Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP
Nabróż – Kolonia 24
22-650 Łaszczów
tel. (84) 643 72 43
e-mail: parafianabroz@interia.pl
strona internetowa parafii: www.nabroz.parafia.info.pl

Spotkanie Rodziny Szkaplerznej
Krakowskiej Prowincji
Karmelitów Bosych w Czernej
23 lipca 2011
Z pozoru wydaje się, że pisanie w chwili obecnej, gdy dawno zakończyła się jesień i zima powoli otula świat swoją bielą, o dniach,
które już stały się historią, tak naprawdę mija się z celem.
Bezpośrednią przyczyną tego opóźnienia jest wydanie ostatniego
kwartalnika naszej Rodziny Szkaplerznej w zestawie 4 miesięcy. Ale
zastanawiając się nad tą refleksją, dochodzę do wniosku, że nic
się nie przedawniło... Nasze przeżycia pozostały w pamięci, misje
karmelitańskie nadal trwają, Matka z Góry Karmel otacza opieką
swoje dzieci... Ludzie z całego świata odmawiają różaniec... Biblia
nigdy się nie starzeje i przez tyle wieków nie zmieniło się w niej
ani jedno słowo.
Szczegóły jednak uciekają z pamięci. Wyobraźcie sobie teraz
piękny lipcowy dzień: zieleń, kwiaty, ciepły wiaterek, kolejne autokary wjeżdżające za czernieńską górkę, wysypujące się z nich
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gromady ludzi idących na klasztorne podwórze. Zajmują miejsca,
szukając cienia, wypełniają kaplice i korytarze, idą z ukłonem do
Cudownego Obrazu. Z ołtarza polowego rozchodzi się łagodny
głos Ojców mówiących o misjach zakonników w brązowych habitach okrytych szkaplerzem, w dalekiej Afryce. Nastroju dopełnia
śpiew intonowany przez zespół Krem z Przemyśla i podejmowany
przez pielgrzymów... Widzicie to oczyma duszy? Pewnie widzicie, bo przecież tam byliśmy. I kiedy zbliżał się czas Eucharystii,
wsłuchiwaliśmy się w ciszę modlitewną, by móc usłyszeć Boga...
Gościem, a zarazem głównym celebransem, był bp tarnowski –
Wiktor Skworc. Dla nas, uczestników pielgrzymki z Brzeska, była
to miła niespodzianka. Nasz Biskup. Młody, energiczny, umiejący stworzyć atmosferę braterskiej wspólnoty. Rozpoczął od powitania wszystkich obecnych: kapłanów, osób konsekrowanych,
świeckiego Karmelu, Bractw z całej krakowskiej prowincji, Rodzin
Szkaplerznych, przedstawicieli najwyższych władz państwowych
i samorządowych. „Gromadzimy się dziś – mówił Ksiądz Biskup
– na tej czernieńskiej ziemi, by sprawować Najświętszą Ofiarę.
Przynieśliśmy do stóp Matki Bożej tyle intencji, tyle motywów!
Chcemy wyrazić wdzięczność za misje w Rwandzie i w Burundii,
polecić miłosiernemu Bogu ofiary ataku w Norwegii, prosić o pokój dla świata”.
W homilii zaś powiedział: „Każdemu, kto należy do Rodziny
Szkaplerznej bliski jest obraz Maryi – „Stelle Maris” – z Ziemi
Świętej. „Gwiazda Morza” spogląda na rozciągający się poniżej
bezmiar wód, pomaga tym, którzy pogubili się na ścieżkach życia,
jest przewodniczką pielgrzymujących do Boga ludzi, opiekuje się
podejmującymi pracę misyjną, niosącymi prawdę o Zbawicielu
w nieznane dotąd zakątki ziemi. Dziś mija 40 lat od rozpoczęcia
działalności misyjnej w Afryce. Powołała ją kapituła krakowska
zgodnie z duchem II Soboru Watykańskiego. Wybrano jedenastu
zakonników (jeden z nich – o. Kamil Rajczak – jest dzisiaj wśród
nas), by poszli i głosili słowo Boże..., rozprzestrzeniali je na innych kontynentach. To jest realizacja miłości bliźniego: szukanie
w człowieku ziaren dobra, pereł złożonych w nim przez Boga,
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które trzeba tylko odnaleźć i oczyścić, by zajaśniały blaskiem. Gdy
zetkną się z barierą języka, kultury, wrogości – będą wiedzieć, że
Bogu nigdy nie zabraknie ziarna, by siać, i wody, by ugasić pragnienie. Obecnie w tych dwóch krajach afrykańskich jest wiele
Sióstr i Braci. Istnieje nawet Ośrodek Karmelitański. Dwie placówki są w Rwandzie, trzy w Burundii. Mogę zaświadczyć, bo
byłem tam w 2001 roku – wspominał Ksiądz Biskup – że jest tam
ogromna dynamika rozwoju, potrzeba nieustannej formacji kapłanów i świeckich, potrzeba dawania z siebie wszystkiego, nawet
męczeńskiej śmierci. Na misje się nie wyjeżdża. Tam człowiek jest

posłany. Celem misji jest przecież zaniesienie całemu światu światła Chrystusa, by ludzie zgromadzili się w jednej rodzinie ludzkiej, ogarnięci ojcostwem samego Boga. Na świecie jest wiele zła,
które potrafi zawłaszczyć serce człowieka. W Rwandzie, podczas
bratobójczej wojny, zostało zamordowanych setki tysięcy niewinnych ludzi, jak teraz w Oslo. To jak grzech Kaina. Dlatego proszę,
módlcie się za misjonarzy, którzy w naszym imieniu niosą światu
nakaz Chrystusa. Dla nich świadomość Waszej modlitwy jest olbrzymim wsparciem duchowym. Miejsca służące szczególnie pogłębianiu wiary: domy rekolekcyjne, konfesjonały, zgromadzenia
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zakonne i świeckie stowarzyszenia ważne są nie tylko w Afryce.
Potrzebne są wszędzie, by można było pojednać się i przebaczyć.
Aby wszyscy mogli być uczestnikami nadziei i mieli świadomość
obecności Boga. To jest przeciwwaga wobec zła. Macierzyństwo
Maryi daje się odczuć wszędzie tam, gdzie rodzi się wspólnota
wierzących. Tam zawsze jest Ona. Odczuwamy to szczególnie
tu, w Czernej. Nosicie wszyscy szkaplerz. Niech te dwa kawałki sukna chronią Was i pomagają w pełnieniu zadań, do których
nas powołał Bóg. Obyśmy wszyscy przynosili plon obfity i dawali świadectwo Chrystusowi. Pomóżmy Maryi wnosić Chrystusa
w trudny dzisiejszy świat”.
Po Mszy świętej zabrał głos Ojciec Prowincjał. Podziękował
Księdzu Biskupowi za przyjęcie zaproszenia, przewodniczenie
Eucharystii i wygłoszone Słowo Boże. Podkreślił jego troskę o misje, ilość kapłanów z diecezji tarnowskiej podejmujących pracę
w Afryce, docenienie trudu tarnowskich karmelitanek, a także
osobisty trud podjęty podczas odwiedzin misjonarskich placówek
w krajach, w których posługują karmelici. Następnie zaprosił obecnych na kolejną Ogólnopolską Pielgrzymkę – 21 lipca 2012 roku.
Na zakończenie raz jeszcze zabrał głos Ksiądz Biskup: „Nasza
uroczystość trwała dwie godziny. W Afryce jest dłuższa. Ludzie
tańczą, śpiewają, wyrażają radość i żywiołowy entuzjazm.
Twierdzą, że Europejczycy mają zegarki, a oni mają czas. I zakończył: Dziękuję Wam, że mieliście czas!”.
Po przerwie, w czasie której dziesiątki grup wyruszyły na Drogę
krzyżową, miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez naszego animatora – o. Jana Ewangelistę. Piękna,
długa i wzruszająca, połączona z Godzinkami szkaplerznymi.
Wdzięczni za opiekę Matki Bożej z Czernej, organizatorom za
przygotowanie uroczystości, Siostrom i Braciom w Szkaplerzu za
obecność – wracaliśmy do swoich domów, by znów wrócić tu za
rok, jak Bóg pozwoli.
Maria Dziwiszewska
animatorka Bractwa Szkaplerznego w Brzesku
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Rekolekcje szkaplerzne w Czernej
21-25 września 2011
„Starajmy się być podobni do Najświętszej Panny,
której szatę nosimy”.
św. Teresa od Jezusa OCD
Tytuł rekolekcji przeprowadzonych przez o. Jana Ewangelistę
Krawczyka OCD w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek od
Dzieciątka Jezus w Czernej, nawiązywał do Koronki cnót Bogarodzicy
Dziewicy Maryi, która była jedną z form pobożności karmelitańskiej i powstała na przełomie XVI i XVII wieku. Rekolekcje trwały cztery dni. Przez ten czas wgłębialiśmy się w znaczenie cnót
Maryi w naszym życiu.
We wstępie do rozważań o. Jan nawiązał do modlitwy karmelitańskiej, przytoczonej przez o. Arnolda Bostiusza, skierowanej
do Królowej z Góry Karmel: „Święta Boża Rodzicielko, Chwało
Góry Karmel, zechciej odzianych Twą szatą przyodziać cnotami
Twoimi i zachowaj ich zawsze od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Amen”.
Podstawą podobieństwa do Maryi jest prawość sumienia i posłuszeństwo Chrystusowi, za którymi idą takie cnoty, jak: mądrość,
roztropność, sprawiedliwość, męstwo, wstrzemięźliwość, umiarkowanie, pokora, posłuszeństwo, czystość, ubóstwo, samotność
i milczenie, cierpliwość, stałość i wytrwałość, cichość i skromność,
miłosierdzie i miłość bliźniego, pobożność, modlitwa kontemplacyjna i dobre czyny, wdzięczność i uwielbienie Boga, wiara, nadzieja i miłość. Osoba i życie Maryi jest według autora Koronki
cnót ową piętnastostopniową drabiną do nieba, którą nam została dana przez samego Boga. Symbol drabiny wzięty jest z Biblii
i spontanicznie przywołuje obraz drabiny Jakubowej. Koronka cnót
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Maryi jest prawdziwą maryjną drabiną do nieba. Uczy nas bowiem naśladować cnoty Maryi, omawiane na podstawie Jej życia
ukazanego w Ewangelii.
Szkaplerz jest zbroją mocną, zbroją cnót, zbroją potężną dla
walczących. Nosząc szkaplerz, walczmy o zbawienie własnej duszy i dusz bliźnich. Nosząc szkaplerz, trzeba codzienne odmawiać różaniec z rozpamiętywaniem cnót życia Maryi. Szkaplerz
to zbroja Jej cnót – armatura fortis – broń duchowa.
Ojciec Jan zachęcał do ustawicznej modlitwy. Modlitwa niech
cię budzi, niech ci towarzyszy w całym dniu, na kolanach, niech
staje się wypełnieniem twojej obecności, oczyszcza umysł, daje
mądrość, uczy cnót: rozwagi i męstwa Najświętszej Maryi Panny.
Bądź Jej wdzięczny i dziękuj za każdą łaskę. Żyj w obecności
Maryi i nie oddalaj się od Niej. Często z Nią przebywaj, nieś miłość
Maryi innym, daj poznać tajemnicę Maryi innym i pomóż odnaleźć Maryję w ich życiu. Maryja zawsze kierowała się mądrością,
oceniając w wierze cel każdej rzeczy i często prosiła Boga o łaskę
zrozumienia, jak Bóg ją ocenia. Bł. Jan Paweł II mówił: „Szkaplerz
jest moją siłą”. Spodziewam się, że wszyscy staniemy się apostołami szkaplerza przez noszenie szaty we dnie i w nocy.
Rekolekcje uwypukliły mi, jak ma wyglądać moja relacja
z Maryją, a przez Nią z Jej Synem Jezusem Chrystusem. Rzuciły
one światło na pewne pytania, które sobie zadaję: Czy wypełniam
zobowiązania szkaplerzne? Czym dla mnie jest szkaplerz święty
– znak Maryi? Jaką mam być siostrą (bratem) Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel?
Odpowiadając na powyższe pytania, uświadamiam sobie, że
nosząc szkaplerz – znak Maryi – zobowiązana jestem nie tylko do
dawania świadectwa innym, ale również do trwania w obecności Maryi poprzez noszenie Słowa Bożego w sobie, uczestniczenia
w Eucharystii i wymawiania Jej Imienia w modlitwie różańcowej,
która teraz w październiku jest szczególnie umiłowana przez Nią.
Anna Kurowska
animatorka Bractwa z Zaczernia
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Pielgrzymka Bractwa Szkaplerznego
z Tychów

i kultu św. Józefa. W drodze powrotnej w autokarze śpiewaliśmy
pieśni religijne i patriotyczne. Wyjazd był udany i wszyscy mile
spędziliśmy czas.
Włodzimierz Kołodziej
animator i przewodnik

Kolejna pielgrzymka bracka odbyła się w dniach 8-11 września
2011 roku. O godz. 5.20 wyruszyliśmy z parkingu przy kościele
pw. Św. Krzysztofa w Tychach.
Do Torunia dojechaliśmy o godz. 12.00. Po krótkim powitaniu przez o. Mariana Sojkę udaliśmy się do kaplicy na różaniec. O godz. 14.00 z panią przewodnik zwiedziliśmy piękne
miasto Toruń. O 17.00 udaliśmy się do miejscowości Obory, do
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej i Matki Boskiej Szkaplerznej,
gdzie posługę pełnią OO. Karmelici. Po zakwaterowaniu i spożyciu obiadokolacji odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, który pięknie
poprowadził przeor klasztoru.
Następnego dnia o godz 7.00 była Msza święta w intencji
członków Bractwa Szkaplerza Świętego i wszystkich noszących
szkaplerz oraz ich rodzin. O historii klasztoru opowiedział nam
o. Piotr. O godz. 10.00 wyjechaliśmy do Włocławka zwiedzać katedrę. O 12.00 zatrzymaliśmy się w miejscu utopienia ks. Jerzego
Popiełuszki, gdzie odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański i różaniec
w intencji Ojczyzny.
O godz. 13.00 udaliśmy się do Lichenia. Po zakwaterowaniu
zwiedziliśmy Licheń, a po obiadokolacji o godz. 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski w bazylice oraz wyszliśmy w procesji ze
świecami.
W sobotę po Mszy świętej i śniadaniu wyjechaliśmy do Lasku
Grąblińskiego, gdzie była wspólna Droga krzyżowa, a po południu każdy miał czas do własnej dyspozycji. O 21.00, jak co dzień,
był Apel Jasnogórski.
W niedzielę po Mszy świętej i śniadaniu wyjechaliśmy do
Kalisza, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Świętego Józefa. Po
modlitwie Anioł Pański zapoznaliśmy się z historią Sanktuarium
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Dzień skupienia Bractwa
i „Niedziela szkaplerzna”
w Kędzierzynie-Koźlu

AKT ZAWIERZENIA MARYI
BRACTWA SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO42

W sobotę 1 października 2011 w parafii pw. Ducha Świętego
i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu odbył się dzień skupienia Bractwa Szkaplerza Świętego prowadzony przez o. Jana
Ewangelistę OCD.
Skupienie rozpoczęło się Mszą świętą w intencji żyjących
i zmarłych członków Bractwa, a wzięli w niej udział także Bracia
i Siostry z sąsiednich parafii oraz animatorki z Opola. W czasie
Mszy świętej w darach ofiarnych członkowie Bractwa nieśli: komunikanty, wino, winogrona i chleb, który później został poświęcony i rozdzielony pośród wszystkich obecnych. Po Mszy świętej
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym udaliśmy się do salki na agapę. Ojciec Jan Ewangelista wygłosił konferencję na temat: Powołania Bractwa do współpracy z Matką Bożą
w dziele zbawienia dusz ludzkich.
Począwszy od wieczornej Mszy świętej w sobotę przez całą
niedzielę na siedmiu Mszach świętych, o. Jan głosił kazania o tajemnicy szkaplerza świętego i po każdej Mszy świętej nakładał
chętnym szkaplerz. W sumie przyjęło szkaplerz 496 osób, za co
niech dzięki będą Najświętszej Pannie – jest to także radością ks.
proboszcza oraz animatorów tutejszego Bractwa. Przedłużeniem
głoszonego słowa były książki o szkaplerzu przywiezione przez
o. Jana, które pomagały mu rozprowadzać siostry z Bractwa
w Kędzierzynie i Tychach.
Władysława Karp
animatorka
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O Pani i Matko moja
W pokorze Cię sercem proszę
Niech mnie wspiera łaska Twoja
Niech Twe Imię godnie noszę
Wita Cię Królowo
Bractwo Szkaplerzowe
Wielbić Cię i służyć
Jest zawsze gotowe
42

Akt odmawiany przez Bractwo Szkaplerza Świętego po Mszy świętej w każdą środę o godz. 17.00 w Sanktuarium pw. Świętego Antoniego w Koziegłówkach koło
Częstochowy. Bractwo Szkaplerzne, które dziś liczy 52 osoby, zostało erygowane
przez ks. prob. Stanisława Lelowskiego w 1728 roku. Adres parafii: Koziegłówki,
ul. Rynek 20, 42-350 Koziegłowy, tel. (34) 314 13 06.
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Pójdź Dziecię Maryi
Złóż Jej swe serce w ofierze
Gdy masz Jej szkaplerz na szyi
Maryja Cię od złego strzeże
O Matko nasza kochana
Cóż Ci złożymy w ofierze?
Nędza nasza Ci znana
Lecz miłujemy Cię szczerze
Królowej Szkaplerza Świętego
Wierność swą przysięgałam
Życie swe Jej oddałam
I za Matkę swą obrałam
Należeć do Ciebie pragniemy
Dziś ślubujemy wraz
Kochać Cię i służyć Ci chcemy
Maryjo w każdy czas
Skarbem życia mojego
niech będą Twe święte cnoty
Niech krzyż Jezusa mojego
Maryjo doda ochoty
I w mej ostatniej godzinie
Maryjo dodaj opieki
Abym w niebieskiej krainie
Kochała Ciebie na wieki
Amen
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OKRUCHY SERCA

+ JMJ
Przesyłam to, co czasem się rodzi na tej szkaplerznej drodze w samotności przeplatanej hałasem codziennego życia. Jeśli może
to ujrzeć światło dzienne w biuletynie, to niech to będzie taki
mój mały okruch serca, wśród wielu szkaplerznych okruchów.
Pozdrawiam.
Małgorzata Porada

A wszystko zaczęło się... w krzyżu.
„Kto przyjmuje szkaplerz, przyjmuje brzemię krzyża, przyjmuje krzyż Chrystusa, w zjednoczeniu z Maryją”43.
Przed przyjęciem i później długo już po przyjęciu szkaplerza
nie zastanawiałam się w ogóle nad tą kwestią, czy szkaplerz ma
jakikolwiek związek z krzyżem. Ale któregoś dnia, po kolejnej
rocznicy jego przyjęcia, czytając powyższe słowa z kolejnego pisma formacyjnego dla członków Bractwa Szkaplerznego, zdałam
sobie sprawę, że tak w istocie jest.
Szkaplerz – szata Maryi, którą przyjęłam przed laty, ma nierozerwalny związek z krzyżem Chrystusa, a zarazem moim codziennym krzyżem – niepełnosprawności, słabości, choć dość
często się z nim spieram, szczególnie podczas choroby, że tak nie
powinno być, dlaczego akurat ja, itp.
Patrząc na krzyż podczas adoracji w tegoroczny Wielki Piątek,
myśląc o zbliżającej się peregrynacji relikwii krzyża w swojej parafii, zdałam sobie sprawę, że droga do zrozumienia sensu krzyża
i „noszenia” szkaplerza prowadzi przez Maryję do Jezusa i Jego
krzyża. Kiedy więc przyjęłam szkaplerz, powinnam przyjmować
też krzyż codzienności, słabości, czasem niezrozumienia przez
innych. Szkaplerz uczy mnie codziennie cierpliwości i wytrwałości, choć nie zawsze „tak po ludzku” się z tym zgadzam i często
buntuję.
Podczas peregrynacji relikwii krzyża, czuwając przy nich na
modlitwie, wpatrując się w nie, mogłam doświadczyć, jak On –
Jezus – nas miłuje (por. św. Teresa od Dzieciątka Jezus), choć my
w naszej słabości często odrzucamy tę miłość.
Codziennie dziękuję Maryi za tę szatę, choć wielokrotnie
chciałam ją odrzucić i nie podążać już wąską ścieżką w ściśle określonym kierunku. Za szatę, która chroni, niewidocznie dla innych
a namacalnie dla mnie, w różnych trudnych wydarzeniach i sytuacjach życia.
43

56

O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD, VIII Regionalne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej,
w: Rodzina Szkaplerzna nr 1 (2011).

57

NOWOŚCI WYDAWNICZE
RODZINY SZKAPLERZNEJ
DRABINA JAKUBA
o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD
Drabina, którą patriarcha Jakub zobaczył
we śnie, a która wsparta na ziemi sięgała 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 święty. Drabina
Jakuba to metoda modlitwy biblijnej, praktyczna wskazówka, jak się modlić Pismem
Świętym. 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!
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KONIEC ŚWIATA obecnego
i tajemnice życia przyszłego
o. Charles Arminjon SJ
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 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.

59

Obrzęd błogosławienia i nałożenia szkaplerza

Skarb karmelitański

Od czasu zatwierdzenia przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nowego Obrzędu błogosławienia i nałożenia Szkaplerza MB z Góry Karmel (w 1996 roku), 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 roku 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 dokumentów 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, w godzinach: 9.00-16.00.
Dyrektor: o. Andrzej Gbur OCD
e-mail: dyrektor@wkb.krakow.pl
Marketing: Edyta Szczupak
e-mail: dystrybucja@wkb.krakow.pl

Pragnę poinformować wszystkich, że zapowiadany dwa lata temu Skarb karmelitański (czyli traktat o szkaplerzu świętym
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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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 2010, Flos Carmeli, ss. 179-194), a obecne
wydanie Godzinek (jako samodzielnej broszurki) jest wersją uzupełnioną dla drugiego już wydania śpiewnika szkaplerznego.
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Koronka cnót Bogarodzicy

Koronka szkaplerzna
do Najświętszej Maryi Panny

Koronka napisana w języku łacińskim
(XVII w.), została przełożona na język
polski przez p. 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
i 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 karmelitańskim44.

Aż do XX. wieku 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 świętego, 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.

44
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Arnold Bostiusz OCarm, Księga o Opiece i Patronacie Błogosławionej Maryi
Panny nad poświęconym Jej Zakonem karmelitańskim, Flos Carmeli – Poznań 2010
(t. 1, księga I-II).

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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