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Twoją Szatą, przyodziać cnotami Twoimi i zachowaj ich zawsze
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Chwała na wysokości
Bogu, a na ziemi
pokój ludziom
dobrej woli!

Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Bractw Szkaplerznych!
Drodzy Bracia i Siostry w Szkaplerzu świętym!
Odziani Szkaplerzem Maryi i zgromadzeni pod Jej płaszczem
opieki, wszyscy możemy śpiewać hymn uwielbienia i wdzięczności: Chwalimy Cię! Błogosławimy Cię! Dzięki Ci składamy bo wielka jest
chwała Twoja!
Rozpoczynamy ten trzeci i ostatni w tym roku numer naszego biuletynu „Rodzina Szkaplerzna” od wdzięczności. Dziękuję
wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznym XIV Ogólnopolskim
Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej 21 lipca. Dziękuję wszystkim kapłanom przybyłym wraz z pielgrzymami, animatorom bractw, organizatorom pielgrzymek, zaangażowanym w liturgię i wszystkim
uczestnikom tego spotkania! Szczególne podziękowanie kieruję do
tych bractw, które reprezentowały nasze wspólnoty podczas procesji z darami, ubranym w stroje regionalne, i pocztom sztandarowym. Dziękuję szczególnie tym, którzy ofiarnie włączyli się w tym
roku w dzieło upowszechniania i rozprowadzania książeczki
„Dar mojej Matki” (o Szkaplerzu karmelitańskim)! Dzięki Waszym
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wysiłkom i szczodrobliwości otrzymujemy wciąż wiele świadectw
otrzymanych łask i działania Matki Bożej w życiu osób, które dotąd
w ogóle nie słyszały o Szkaplerzu karmelitańskim. Kontynuujmy
razem to dobre dzieło i nie zniechęcajmy się w czynieniu dobra,
pomimo naszych nędz i słabości!
Ze słowami wielkiego „Bóg zapłać!” zwracam się do tych
bractw, które złożyły „dar serca” przeznaczony na działalność
apostolską prowadzoną wobec bractw szkaplerznych przez nasz
Sekretariat w Czernej oraz tym wszystkim, którzy tak wytrwale
i cierpliwie wspierali nas modlitwą, cierpieniem i ofiarą.
Matka Boża, która gromadzi nas w jednej wspólnocie szkaplerznej, poprowadzi nas drogami naśladowania Jej w blasku betlejemskiej gwiazdy. A jest to gwiazda, która wiedzie nas do wiary
w Chrystusa, Jego pokory i ubóstwa, samotności i czystości, gorliwości o zbawienie dusz i męczeństwa, a wreszcie do chwały i radości nieba!
Ostatni kwartał tego roku jest kontynuacją dotychczasowych
treści formacyjnych zawartych w modlitwie „Witaj Królowo!”.
Niech te rozważania zachęcą nas do większej ufności pokładanej
we wstawiennictwie Maryi, umocnią wytrwałość w modlitwie
różańcowej i napełnią wdzięcznością oraz uwielbieniem Boga,
tak by dusza Maryi żyła w każdym z nas i chwaliła Boga za Jego
miłosierdzie!
Dziękując Wam wszystkim za gorliwą i owocną współpracę
w dziele apostolstwa szkaplerznego, życzę bożonarodzeniowej
radości i pokoju, łaski pojednania z Bogiem i ludźmi, wytrwałości
w modlitwie i cierpliwości w uciskach! Niech Wam wszystkim błogosławi ze swoim Synem Panna Maryja!
o. Jan Krawczyk OCD
Prowincjalny Moderator Bractw Szkaplerznych
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KONFERENCJE FORMACYJNE
WRZESIEŃ
Rzeczywiście, Maryja przyjmuje za swoje dzieci braci i siostry
świętego Szkaplerza, a oni biorą Maryję za swoją Matkę, naśladując od tej chwili Świętego Jana Apostoła, który ‘od tej godziny wziął Ją do siebie’ (J 19,27) i patrzył na Maryję jako na swoją
rodzoną Matkę. Oni należą już do Niej, a Ona do nich. W konsekwencji wszystkie ich myśli i uczucia winny zmierzać do miłowania Jej! A wszystkie ich wysiłki i pragnienia do służenia Jej!1

Witaj, Matko Miłosierdzia, Życie nasze!2 (cz. I)
Maryja jest naszym życiem, bo wyjednuje nam przebaczenie grzechów. Jak dusza daje życie ciału, tak łaska Boża udziela życia duszy. Duszę pozbawioną łaski nazywamy wprawdzie żyjącą, ale
w rzeczywistości jest ona martwa, jak to powiedziano w księdze
Apokalipsy: Masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś umarły (Ap 3,1).
Ponieważ Maryja swym wstawiennictwem wyprasza dla
grzeszników łaskę, udziela im więc życia. Kościół święty mówi
1
Por. Recueil d’instructions sur la dévotion au saint Scapulaire, Gand 1846, s. 272.
Zebrał i opracował o. Brokard od św. Teresy OCD.
2
Opracowano na podstawie rozdziału: Maryja jest naszym życiem, bo wyjednuje
nam przebaczenie grzechów; w: Św. Alfons Maria de Liguori, Wysławianie Maryi, Kraków
2000, s. 47-52.
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o Maryi słowami Pisma Świętego: Znajdzie mnie ten, kto mnie szuka
(Prz 8,17). Którzy się do Mnie uciekają, z pewnością Mnie znajdą
(znajdą łaskę). Dlatego nieco dalej czytamy: Kto mnie znajdzie, ten
znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana (Prz 8,35).
Dlatego słusznie upomina nas Święty Bernard: Szukajmy łaski
i szukajmy jej przez Maryję. Jeśli przez grzech straciliśmy łaskę Bożą,
starajmy się ją odzyskać, ale szukajmy jej za pośrednictwem Maryi.
Albowiem jeśli ją zgubiliśmy, Maryja ją znalazła. Dlatego ten Święty
nazywa Maryję Tę, która znalazła łaskę. Powiedział to na nasze pocieszenie Archanioł Gabriel, który rzekł do Dziewicy: Nie bój się,
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga (Łk 1,30). Znalazła łaskę dla
grzeszników, którzy ją zgubili. Powinni więc grzesznicy spieszyć
do Maryi, bo u Niej z pewnością odnajdą utraconą łaskę. Jeśli więc
chcemy znaleźć łaskę Pańską, idźmy do Maryi, bo Ona ją znalazła i zawsze znajduje. Ponieważ zaś Ona była i będzie zawsze miłą
Bogu, jeżeli się zatem do Niej uciekamy, to z pewnością znajdziemy
Jego łaskę. Święty Bernard mówi do wszystkich grzeszników: Idź
do tej Matki miłosierdzia i pokaż Jej rany, jakie grzech zadał twojej duszy,
a Ona z pewnością będzie błagała Syna, aby ci przebaczył przez wzgląd na
macierzyński pokarm, którym Go karmiła. Syn zaś wysłucha Jej z pewnością, bo Ją bardzo miłuje.
Spośród imion, którymi Kościół święty każe nam czcić Matkę
Najświętszą w litaniach do Niej, najwięcej ufności wlewa w serca
grzeszników Jej imię: Ucieczka grzesznych. Pod płaszczem Maryi
nadzieję znajdą wszyscy grzesznicy. Choćby dopuścili się najcięższego grzechu wystarczy, aby się do Niej uciekali pokornie i wytrwale. Dlatego święty Bazyli mówi, że Bóg dał nam Maryję, aby
w Niej, jakby w jakimś szpitalu dla ubogich, mogli zostać przyjęci
wszyscy chorzy, pozbawieni jakichkolwiek środków utrzymania.
Otóż pytam teraz, któż przede wszystkim ma prawo być przyjętym do szpitala przeznaczonego dla ubogich? Czyż nie najubożsi
i nie najbardziej chorzy? Dlatego im kto biedniejszy, bardziej ogołocony z zasług, im kto bardziej cierpi, będąc udręczony własnym
grzechem, tym większe ma prawo wołać do Maryi: Pani, Ty jesteś
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schronieniem biednych i chorych, więc mnie nie odtrącaj, bo będąc biedniejszym od innych i bardziej chorym, tym większe mam prawo, abyś mnie
przyjęła.
Jeżeli w jakiejś grzesznej duszy rodzi się nabożeństwo do Matki
Bożej, jest to znak niezawodny, że wkrótce przyjdzie do tej duszy
Bóg i wzbogaci ją swymi łaskami.
Święty Bonawentura, chcąc ożywić w grzesznikach ufność
w opiekę Maryi, stawia nam przed oczy obraz wzburzonego morza. Grzesznicy wypadli z okrętu łaski Bożej, wyrzuty sumienia
i bojaźń wobec sprawiedliwości Boskiej miotają nimi na wszystkie
strony; znalazłszy się bez światła i przewodnika, straciliby niebawem wszelką nadzieję i wpadliby w rozpacz. Ale Pan pokazuje
im Maryję, nazywaną powszechnie Gwiazdą morza, i tak do nich
woła: Biedni grzesznicy stojący nad brzegiem przepaści, nie traćcie nadziei, podnieście oczy ku tej pięknej Gwieździe, odetchnijcie i nabierzcie
odwagi. Ona wyratuje was z tej burzy i doprowadzi do portu zbawienia.
Ta Matka miłosierdzia jest pełna łaskawości i słodyczy nie tylko dla sprawiedliwych, lecz także dla grzeszników i ogarniętych
rozpaczą. Gdy tylko zobaczy, że się do Niej uciekają, i pozna, że
szczerze szukają Jej pomocy, zaraz ich wyratuje, przyjmie i wyjedna przebaczenie u Syna. Nikim nie gardzi, chociażby był najnędzniejszy, nikomu nie odmawia swej opieki oraz wszystkich pociesza,
a zaledwie się Jej wezwie, natychmiast spieszy z pomocą. Swoją
słodyczą pobudza często do nabożeństwa ku sobie i budzi grzeszników nawet najbardziej oddalonych od Boga i pogrążonych we
śnie grzechu. W ten sposób przygotowuje ich na przyjęcie łaski
Bożej i czyni ich godnymi chwały wiecznej. Bóg dał tej swojej ulubionej Córce tak czułe i litościwe serce, że nikt nie powinien lękać
się prosić Ją o pomoc. Słowem, niemożliwe jest, aby się zagubił ten,
kto Matkę Bożą czci gorliwie i pokornie.
Sama Przenajświętsza Panna powiedziała Świętej Brygidzie,
że nie ma na świecie grzesznika tak wrogo względem Boga usposobionego, którego by nie mogła z Nim pojednać i łaską na nowo
ubogacić, jeśli tylko do Niej się ucieka i błaga o pomoc.
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Święta Gertruda widziała raz Maryję z płaszczem rozwartym,
a w jego połach ujrzała dużo przeróżnych dzikich zwierząt: lampartów, lwów, niedźwiedzi. Matka Najświętsza nie tylko nie odpędzała, lecz nawet przygarniała łaskawie i głaskała. Święta ta zrozumiała, że tymi dzikimi zwierzętami są biedni grzesznicy. Maryja
przyjmuje ich ze słodyczą i miłością, jeśli tylko zwracają się do Niej.
Słusznie więc Święty Bernard mówi do Maryi: Pani, Ty nie pogardzasz żadnym grzesznikiem przychodzącym do Ciebie, chociażby nie wiem
jak był brudny i wstrętny. Jeśli tylko wezwie Twej pomocy, nie wzbraniasz
się wyciągnąć swej litościwej dłoni i wydobyć go z przepaści rozpaczy.
Biedny, kto Ciebie nie kocha, kto mogąc się do Ciebie uciekać, Tobie nie ufa.
Dlatego Kościół święty poleca nam modlić się do Boga, za wstawiennictwem Maryi, gdyż Ona wyjednuje nam łaskę powstania
z grzechów.
Nie trać ufności, grzeszniku – tak mówi Bernardyn z Bustis – chociażbyś się dopuścił wszystkich grzechów, to kiedy szczerze zwrócisz się
do tej Pani, ujrzysz Ją z rękami pełnymi miłosierdzia. I jeszcze dodaje:
Maryja pragnie ci udzielić więcej łask, niżeli ty pragniesz otrzymać.
Żaden więc grzesznik nie powinien się obawiać, że Maryja go
odepchnie, kiedy będzie uciekał się do Jej miłosierdzia. Nie uczyni
Ona tego, gdyż jest Matką miłosierdzia i, jako taka, pragnie zbawić
przede wszystkim najnędzniejszych.

Ci w ich ratowaniu. Okaż dziś swe Serce litościwe i użycz mi pociechy. Oddaję się więc w Twoje ręce. Powiedz mi, co mam czynić i
uproś mi siłę do zrealizowania mego postanowienia, by odzyskać
łaskę Bożą. Uciekam się pod Twój płaszcz. Módl się, Matko, za mnie
teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen.
Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
1. Wymień przynajmniej trzy
powody, dla których nawet wielcy grzesznicy powinni ufać wstawiennictwu Maryi?
2. Co powinniśmy uczynić
względem Maryi, gdybyśmy popadli w grzechy ciężkie?
3. Czy możesz podać przykłady z życia świętych, znanych
tobie osób lub twojego własnego,
które zachęciłyby innych do ufności w pomoc Maryi?

				
Modlitwa
O Matko Boga mojego, jedyna moja nadziejo,
oto ja, nędzny grzesznik, proszę Cię o zmiłowanie. Podaj rękę upadłemu, błagającemu Cię
o litość. Gdybym był świętym, nie prosiłbym
Cię o zlitowanie, lecz ponieważ jestem grzesznikiem, uciekam się do Ciebie, o Matko miłosierdzia. Wiem, że Twe Serce litościwe doznaje
pociechy w niesieniu pomocy nieszczęsnym,
jeśli tylko ich zatwardziałość nie przeszkadza
8
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KONFERENCJE FORMACYJNE
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia!
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

PAŹDZIERNIK
Szkaplerz lub mały habit Karmelu, który nosimy ku czci Przenajświętszej Dziewicy, nakłada na wszystkich zobowiązanie do
przyobleczenia się w cnoty Maryi, a nawet w Jej duszę, upodobnienie się do Niej – na ile to tylko możliwe (…). Niech dusza
Maryi żyje w każdym z nas, abyśmy chwalili i wysławiali Boga!3

Witaj, Matko miłosierdzia, Życie nasze4 (cz. II)
Maryja jest naszym życiem, ponieważ wyjednuje nam łaskę wytrwania w dobrym. Jeśli już grzesznik powróci do Boga i odzyska
łaskę Bożą, Maryja wyjednuje mu pomoc do wytrwania w dobrym
aż do śmierci. Wyjednuje nam ten dar i łaskę, gdyż sama stała się
wytrwałą, mężną i cierpliwą.
Czym jest wytrwałość w życiu Maryi? Wytrwałość jest towarzyszką męstwa i cierpliwości. Im bardziej wchodzimy w cierpienie,
tym większej potrzeba stałości i wytrwałości. Maryja nie zamknęła się trwożliwie za drzwiami nazaretańskiego domku, czekając aż
Por. Recueil d’instructions sur la dévotion au saint Scapulaire, dz. cyt., s. 288, 292.
Opracowano na podstawie rozdziału: Maryja jest też dlatego naszym życiem, ponieważ wyjednuje nam łaskę wytrwałości; w: Św. Alfons Maria de Liguori, Wysławianie
Maryi, dz. cyt., s. 52–58 oraz Koronka cnót Bogarodzicy, Poznań 2011, s. 60–67.
3
4
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męka Jej Syna się skończy, lecz każdą chwilę przeżywała wspólnie
z Nim. W godzinie próby trwała przy Nim wiernie. Mówi bowiem
Ewangelista: Pod krzyżem Jezusa stały: Matka Jego… (J 19,25). Nie
rozpaczała, nie upadła na ziemię od wielkiego bólu, nie zanosiła
głośnych szlochów, nie oskarżała okrucieństwa żołnierzy, nie potępiała szału rozjuszonego tłumu, lecz stała niezłomna i nieustraszona, dostosowując swą wolę do Bożej Woli i zostawiając wszystkim
przyszłym wiekom przykład stałości, wytrwałości, cierpliwości
i męstwa. Gdy bowiem uczniowie uciekli, wszyscy mężczyźni
odstąpili. Ona jedna, na chwałę wszystkich niewiast, pośród tylu
cierpień swego Syna stała niezłomnie, mocna w Jezusowej wierze.
Rozważmy, co znaczy: stała Maryja! Przy Męczenniku trwała jako
współmęczennica, raniona wraz z ranionym, krzyżowana z krzyżowanym, przeszyta tym samym mieczem boleści. Siniejąca wraz
z posiniaczonym, blednąca z pobladłym, współokaleczona z okaleczonym. Płakała wraz z płaczącym, milczała z milczącym, umierała
razem z umierającym. Stała wyprostowana, z wielką dzielnością
ducha, pełna zadziwiającej i niezłomnej stałości. Wytrwałość uczy
człowieka trwać w dobrych czynach wbrew wszelkim przeciwnościom rodzącym się z długotrwałego działania. Stałość uzbraja
człowieka przeciwko wszelkim trudnościom powstającym wskutek jakichkolwiek innych przeszkód, umacniając ducha zarówno
w czasie pomyślnym, jak i w niepomyślnym. I oto Dziewica Maryja,
pełna męstwa, stałości, wytrwałości, stała podczas nauczania i stała
pod krzyżem Syna; była obecna, gdy czynił cuda i gdy wyzionął
ducha na krzyżu, trwała przy Nim w lecie i w zimie, pośród następujących po sobie na przemian smutków i żałości, jako zadziwiający przykład wytrwałości, męstwa i cierpliwości.
Maryja wyróżniała się najwyższym męstwem i cierpliwością.
Czyny znamionujące męstwo są dwojakiego rodzaju: pierwszy –
wytrzymywanie trudności i cierpień, drugi – mężne podejmowanie
trudnych zadań. W obu Błogosławiona Dziewica była doskonała. Co
do pierwszego, znosiła rozliczne trudności podczas częstych podróży: w góry Judei, do Nazaretu, Betlejem, Egiptu, znowu do Galilei
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oraz każdego roku na Święto Paschy do Jerozolimy. Ponosiła je też
mieszkając przez siedem lat w ziemi egipskiej pośród ludu obcego, barbarzyńskiego i oddającego się bałwochwalstwu. Najcięższe
jednak były oczywiście te, których doznała współczując boleściom
i mękom Syna, którego w jedyny sposób umiłowała. Dziewica trwała bowiem przy umierającym Synu. Była nieustraszona!
Co zaś do drugiego rodzaju męstwa, odznaczyła się nim w sposób doskonały, dokonała bowiem rzeczy najtrudniejszej, gdy trwała
przy męce i śmierci Chrystusa. Poza tym umocniła swe ramiona (Prz
31,17), gdy ujarzmiła najstraszliwszych wrogów rodzaju ludzkiego i starła głowę piekielnego węża. I dlatego stała się potężna, jak
w szyku obóz silny (Pnp 6,10). Była tak przerażająca dla władców
ciemności, że nie ośmieliliby się do Niej przystąpić ani Jej kusić.
Odstraszał ich bowiem płomień miłości, palił ogień modlitw i żar
boskiego Ducha. Zdumiewali się też, że jest wolna od grzechów.
Maryja stała się Dziewicą cichą i cierpliwą. Nosiła Jezusa
w swoim łonie dziewięć miesięcy i mieszkał z Nią przez trzydzieści lat. Upodobniona we wszystkim do Chrystusa, doskonale opanowała tę Chrystusową lekcję: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem. Maryja była bardzo cicha dzięki wielkiemu pokojowi Jej serca, zgodzie wewnętrznej i cierpliwemu spokojowi ducha w obliczu wszelkich przeciwności. Chociaż miecz przeszył Jej
duszę, nie zabił Jej nienawiścią czy mściwością, ani nie zranił Jej
niecierpliwością i zazdrością. Cichość jest bowiem słodyczą ducha,
której gorycz nie zwycięża. Nie krzywdziła nigdy rodziców ani nie
czyniła im przykrości choćby grymasem twarzy. Nie sprzeczała się
z bliźnimi. Nie gardziła pokornym i ubogim. Nie szydziła ze słabego. Nie omijała ubogiego. Żadnej wrogości w oczach, żadnej zuchwałości w słowach, żadnej nieprzystojności w czynach. Żadnych
omdlewających gestów, żadnych swawolnych kroków, żadnego
bezczelnego słowa. Sam wygląd Jej ciała był podobizną duszy i obrazem Jej prawości. Jak pełniła heroiczne czyny pozostałych cnót,
tak też okazała się najznakomitszym przykładem i wzorem cierpliwości podczas męki swego Syna.
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Męstwo, cierpliwość i wytrwałość aż do śmierci w łasce Boga
jest wielkim Bożym darem. Jest darem danym całkowicie darmo,
którego nie możemy sobie wysłużyć. Święty Augustyn uczy jednak, że wszyscy ci, którzy o niego proszą, otrzymują od Boga łaskę
wytrwałości, a otrzymują ją niezawodnie, jeśli tylko starają się do
końca życia błagać Go o nią.
O tę łaskę należy się modlić codziennie, aby ją też codziennie
otrzymać. Otóż, jeśli jest prawdą, że wszystkie łaski, jakich nam Bóg
udziela, przechodzą przez ręce Maryi, to jest również prawdą, że
jedynie przez ręce Maryi możemy otrzymać i tę największą z łask,
czyli wytrwałość do końca! A z pewnością ją otrzymamy, jeśli zawsze i z ufnością będziemy się o nią modlić do Matki Jezusa. Ona
sama przyrzeka tę łaskę wszystkim, którzy wiernie Jej w życiu służą.
Chcąc zachować życie łaski Bożej, potrzebujemy koniecznie siły
nadprzyrodzonej do oparcia się wszystkim nieprzyjaciołom naszego zbawienia. Otóż siłę tę otrzymujemy jedynie przez wstawiennictwo Maryi. O, jaką siłę posiadają czciciele tej wielkiej Pani, jaką moc
do przezwyciężenia wszystkich pokus szatańskich! Cóż by się stało
ze światem – woła Święty Bernard – gdyby słońce kiedyś nie wzeszło?
Jeżeli jakaś dusza zaniedbuje nabożeństwo do Maryi, ogarniają ją
natychmiast ciemności. Gdy w duszy nie świeci światło Boże i noc
w niej panuje, staje się ona legowiskiem wszelkich grzechów, a nawet szatana.
Miał więc rację Święty German, kiedy nazywał Przenajświętszą
Pannę oddechem chrześcijan, bo jak ciało nie może żyć bez oddychania, tak dusza nie może żyć bez uciekania się do Maryi i polecania się Tej, za wstawiennictwem której możemy otrzymać Bożą
łaskę i w niej trwać. Maryja wyprosi oświecenie i potrzebną siłę, by
każdy mógł porzucić występki i wstąpić na drogę cnoty. Mówią, że
słudzy Maryi okryci są podwójną szatą (por. Prz 31,21–22). Maryja
bowiem przyodziewa swych wiernych czcicieli w cnoty Syna
i swoje, a noszący te szaty cechują się wielką wytrwałością. Dlatego
Święty Filip Neri upominał zawsze swych penitentów, mówiąc:
Moje dziecko, jeśli pragniesz wytrwać, czcij Maryję.
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Zakończmy te rozważania słowami Świętego Bernarda: Człowiecze! Kimkolwiek jesteś, wiedz dobrze, że w tym życiu musisz raczej
kroczyć pośród niebezpieczeństw i burz, niż stąpać po spokojnej ziemi.
Jeśli więc nie chcesz zatonąć, nie odwracaj oczu od Gwiazdy morskiej, to
jest Maryi. Spojrzyj na Gwiazdę, wzywaj Maryję. W okazjach do grzechu,
w walkach z pokusami, w wątpliwościach przypomnij sobie, że Maryja
może ci dopomóc, i błagaj zaraz o Jej wsparcie. Niech Jej potężne Imię nigdy nie opuszcza twego serca, lecz zawsze Mu ufaj; niech nigdy nie schodzi z warg twoich, lecz zawsze go przyzywaj. Jeśli pójdziesz za Maryją,
nie zejdziesz z drogi zbawienia. Dopóki będziesz Jej wzywał, dopóty nie
stracisz nadziei; jeśli Ona cię podtrzymuje, nie upadniesz; jeśli się tobą
opiekuje, nie musisz obawiać się zguby, i jeżeli cię prowadzi, z łatwością
się zbawisz. Jednym słowem: jeśli Maryja wzięła cię w obronę, z pewnością
dostąpisz niebieskiego szczęścia. To czyń, a będziesz żył (Łk 10,28).
				Modlitwa
O Matko miłosierdzia, Ty jesteś jedyną nadzieją, której powierzam moje zbawienie. Ty
jesteś jedyną Orędowniczką u Pana Jezusa,
do Ciebie się więc zwracam. O Matko miłosierdzia, nie gardź mną z powodu moich
win, ale niech one skłonią Ciebie do większej
litości i chęci wspomożenia mnie. Nie szukaj
we mnie ani cnót, ani zasług. Spojrzyj jedynie, proszę, na ufność, jaką mam ku Tobie,
i na moją chęć poprawy. Spojrzyj na to, co dla
mnie uczynił i wycierpiał Pan Jezus. O Matko
moja, nie chcę ani nie mogę się obawiać, że mnie odepchniesz, kiedy się do Ciebie uciekam i o pomoc błagam. Nie proszę Cię o bogactwa, zaszczyty lub inne ziemskie dobra; proszę Cię tylko o łaskę Bożą, miłość ku Twemu Synowi, spełnienie Jego świętej woli,
o niebo wreszcie, bym mógł Go tam kochać na wieki. O Maryjo, od
Ciebie wszystkiego się spodziewam, bo Ty u Boga wszystko możesz. Nie opuszczaj mnie i módl się, módl się za mnie, dopóki nie
15
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ujrzysz mnie zbawionego w niebie, chwalącego Cię u stóp Twoich
i wysławiającego na wieki. Amen.

LISTOPAD

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
4. W czym przejawia się wytrwałość, męstwo i cierpliwość
w życiu Maryi?
5. Pod jakim warunkiem możemy otrzymać dar męstwa, cierpliwości i wytrwania w dobrym
aż do końca?
6. Czy możesz podać przykłady z życia świętych, znanych
tobie osób lub twojego własnego,
które zachęciłyby innych do ufności i miłości Maryi?

Niech wszyscy Bracia i Siostry Szkaplerza świętego, w jakimkolwiek są wieku i w jakichkolwiek żyją warunkach, uzbroją się
w tę świętą nadzieję; jeśli będą wierni swoim zobowiązaniom,
Maryja będzie wierna swoim obietnicom. Pod skrzydłami Jej
opieki, okryci Jej habitem, nie będą lękać się niczego: ani ciemności nocy, ani ataków demonów, ani nieprzyjaciół widzialnych!
Doświadczą sami, że Szkaplerz święty jest naprawdę znakiem
ocalenia dla duszy i dla ciała!5

Witaj, Matko Miłosierdzia, Słodyczy nasza!6
Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu
(Prz 17,17). Prawdziwych przyjaciół i prawdziwych krewnych nie
poznaje się w powodzeniu, lecz w nędzy i niedostatku. Przyjaciele
światowi nie opuszczają przyjaciela dotąd, dopóki dobrze mu się
powodzi, ale skoro go spotka jakieś nieszczęście, a zwłaszcza jeżeli
stanie w obliczu śmierci, zaraz znikają. Nie tak postępuje Maryja
względem swych czcicieli. Ta dobra Pani i Matka nie umiałaby
Por. Recueil d’instructions sur la dévotion au saint Scapulaire, dz. cyt., s. 276–277.
Opracowano na podstawie rozdziału: Słodyczy – Maryja osładza śmierć swoim czcicielom oraz Potęga Maryi w bronieniu swych czcicieli przed napaściami szatana;
w: Św. Alfons Maria de Liguori, Wysławianie Maryi, dz. cyt., s. 58-65; 89-96.
5
6
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opuścić swych wiernych sług w uciskach, a zwłaszcza w ostatnich
walkach śmierci, najcięższych ze wszystkich.
Maryja osładza śmierć swoim czcicielom przez swoją obecność i wstawiennictwo. Jak jest życiem naszym w czasie wygnania, tak w godzinie śmierci staje się naszą osłodą, bo nam wyjednuje śmierć dobrą i szczęśliwą. Od tego bowiem pamiętnego dnia,
w którym doznała wielkiego cierpienia, patrząc na śmierć swego
Syna Jezusa, i zarazem miała szczęście trwać do końca przy Tym,
który był pierwszym ze wszystkich wybranych, otrzymała łaskę,
że może być obecną przy śmierci wszystkich wybranych. Dlatego
Kościół święty każe nam prosić Przenajświętszą Pannę, by nam towarzyszyła w szczególny sposób przy naszej śmierci: Módl się za
nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Bardzo wielkich ucisków doznają umierający czy to z powodu wyrzutów sumienia, czy z lęku wobec zbliżającego się sądu,
czy z niepewności o wieczne zbawienie. Wtedy to piekło się zbroi
w szczególny sposób i dokłada wszelkich starań, ażeby zdobyć duszę przechodzącą do wieczności. Wie przecież dobrze, że mało mu
czasu zostaje i że jeśli w tej chwili jej nie zdobędzie, utraci ją już
na zawsze. Zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom,
że mało ma czasu (Ap 12,12). Zły duch, który miał w zwyczaju kusić duszę za życia, w momencie śmierci już nie sam na nią uderza,
lecz przyzywa jeszcze swych towarzyszy do pomocy. Jak zapewnia
Święty Bonawentura, Maryja posyła Świętego Michała Archanioła
ze wszystkimi aniołami na pomoc swym umierającym sługom, aby
ich bronili przed szatańskimi pokusami i zabrali ze sobą te dusze,
które się Jej w szczególny sposób wytrwale polecały.
To prawda, że jest dla nas pociechą wspomnieć w godzinie naszej śmierci, że kochaliśmy Maryję i że ta dobra Matka z pewnością
przyjdzie nam z pomocą za tę odrobinę wierności w codziennym
odmawianiu Różańca, uciekaniu się do Niej, ofiarowaniu Jej postów, objawów czci i uwielbienia; ale w godzinę śmierci wszystkie nasze dobre czyny i dzieła okażą się skalane i nic nieznaczące! Pozostanie nam jedynie ufność w miłosierdzie Boga i błagalna
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modlitwa o wstawiennictwo Maryi Panny! W tej godzinie pamięć
o twych dawnych grzechach nie odbierze ci tej pociechy Maryi, jeżeli od dnia dzisiejszego będziesz się starał żyć dobrze i służyć tej
najmiłościwszej i najłaskawszej Pani.
Szatan będzie cię wprawdzie atakował i kusił, aby cię przywieść do rozpaczy, lecz Ona doda ci siły i przybędzie w godzinie
śmierci, aby ci dopomóc.
Święty Piotr Damiani opowiadał o swym bracie Marynie, że
choć popełnił ciężki grzech, szybko się jednak opamiętał i poszedł
przed obraz Maryi, oddać się Jej w niewolę. Na znak tego położył
sobie na szyi pas i rzekł: Pani moja, zwierciadło czystości, oto ja, biedny
grzesznik, obraziłem Boga i Ciebie grzechem przeciw czystości. Nie wiem,
jak to naprawić. Oddam Ci się więc w niewolę. Oto stoję przed Tobą i oddaję Ci się za niewolnika. Przyjmij mnie, buntownika, i nie odrzucaj. Po
czym złożył u stóp ołtarza pewną sumę pieniędzy i obiecał płacić ją
corocznie jako daninę i znak swojego poddaństwa. Po jakimś czasie
Maryn zachorował i był bliski śmierci. Na krótko przed zgonem
zawołał do otaczających go: Wstańcie, wstańcie, oddajcie cześć mojej
Pani. Jaka to łaska dla mnie, Królowo niebios, że przychodzisz odwiedzić
swego biednego sługę. Pobłogosław mi, Pani, i nie dozwól, bym został zgubiony, gdy zaszczyciłaś mnie swoją obecnością. W tej chwili wszedł do
pokoju brat jego Piotr. Maryn opowiedział mu, że przyszła Maryja
i udzieliła mu błogosławieństwa. Uskarżał się też, że obecni nie złożyli Maryi należnego hołdu. Wkrótce potem oddał spokojnie swego
ducha Panu. Podobnie będziesz umierał i ty, jeśli będziesz wierny
Maryi, chociażbyś nawet w przeszłości miał nieszczęście Boga obrazić. Ona ci wyjedna śmierć słodką i spokojną.
A jeśliby cię kiedyś ogarnęła zbytnia bojaźń na widok popełnionych grzechów, Ona ci doda otuchy, a nawet przyjdzie, by ci
towarzyszyć przy śmierci.
Bądźmy więc dobrej myśli, mimo wszelkich naszych grzechów,
i miejmy tę ufność, że Maryja przybędzie do nas w chwili śmierci,
aby nas pocieszać swą obecnością, jeśli tylko przez resztę życia będziemy Jej służyć z miłością.
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Maryja jest potężna w bronieniu swych czcicieli przed napaściami i zasadzkami złego ducha. Maryja jest nie tylko Królową
nieba i świętych, lecz Ona także ma władzę nad piekłem i szatanem, bo pokonała go mężnie całym swoim życiem. Maryja jest tą
niewiastą mężną, która pokonała szatana i starła mu głowę, pokonawszy jego pychę, jak to sam Stwórca zapowiedział: Wprowadzam
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę (Rdz 3,15).
Jest pewne, że tę obietnicę należy rozumieć tak, jak mówił Święty
Bernard: albo Syn przez Matkę, albo Matka mocą swego Syna zwyciężyła
lucyfera, i ten duch pełen pychy ujrzał ku swej hańbie, że został zgnieciony
i zwyciężony przez Błogosławioną Dziewicę. Dlatego teraz jako niewolnik
musi zawsze słuchać rozkazów tej Królowej.
Bóg złożył w ręce Maryi Serce Jezusa właśnie po to, aby pobudzała ludzi do kochania Go. Dzieci moje – zdaje się mówić Maryja
– kiedy nieprzyjaciel na was uderza, uciekajcie się do Mnie, spoglądajcie na Mnie i nabierzcie odwagi; patrząc bowiem na Mnie,
waszą Obrończynię, ujrzycie zwycięstwo. Tak więc uciekanie się do
Maryi jest najpewniejszym środkiem pokonania wszelkich napaści
piekielnych. Ona bowiem – według Świętego Bernardyna ze Sieny
– jest także Władczynią nad złymi duchami, bo ich pokonała i poskromiła. Dlatego to powiedziano o Niej, że jest straszna dla potęg
piekielnych.
Maryja umie doskonale wykorzystać potęgę swego miłosierdzia i modlitwy ku pognębieniu wrogów, a na korzyść tych sług
swoich, którzy w pokusach wzywają Jej przemożnej pomocy.
O, jakże drżą złe duchy przed Maryją, na samo wspomnienie Jej
wzniosłego Imienia! – woła Święty Bonawentura. Porównuje je ze
złodziejami. Bo złe duchy wkradają się do duszy, gdy trwa w ciemności, to znaczy gdy dusza nasza pogrążona jest w „nocy” niewiedzy. Zaledwie jednak zaświta w duszy łaska i miłosierdzie Maryi,
ta piękna zorza rozprasza ciemności i zmusza piekielnych wrogów
do ucieczki, jakby przed widmem śmierci. O, jakże szczęśliwy ten,
kto w walkach z piekłem zawsze wzywa Imienia Maryi!
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Wzywanie Maryi jest znakomitym środkiem do zwyciężania
wszelakich pokus, zwłaszcza nieczystych, co potwierdza doświadczenie wielu czcicieli Maryi. Ileż to zwycięstw, i to jak wspaniałych,
odnoszą nad nieprzyjaciółmi człowieka czciciele Maryi z pomocą
Jej świętego Imienia! Tak zwyciężał ich Święty Antoni Padewski,
tak gromił ich Błogosławiony Henryk Suzo, tak pokonywało ich
tylu innych sług Maryi.
Pewnemu chrześcijaninowi ukazało się raz mnóstwo złych duchów w postaci drapieżnych zwierząt, które starały się nastraszyć
go różnymi groźbami. Jednakże on zawołał: Nie mam żadnej broni,
której moglibyście się obawiać. Jeśli Bóg pozwoli, róbcie ze mną, co chcecie; moją jedyną obroną są najsłodsze Imiona Jezusa i Maryi. Zaledwie
to powiedział z całą pokorą i ufnością, a oto na brzmienie Imion
tak strasznych dla złych duchów ziemia się rozwarła i pochłonęła
wszystkie te duchy tak pełne pychy.
Nikt na ziemi tak się nie obawia potężnych nieprzyjacielskich
zastępów, jak moce podziemne lękają się Imienia Maryi i Jej opieki.
Ach, Pani – woła Święty German – samo wezwanie Twego potężnego
imienia wystarcza, aby zabezpieczyć Twych miłośników przed wszelkimi
napaściami wroga. O, gdyby tylko chrześcijanie pilnie i z ufnością
wzywali Imienia Maryi w pokusach, z pewnością nigdy by nie upadli; bo jak zapewnia Błogosławiony Alan, na odgłos tego wielkiego
Imienia szatan pierzcha, a piekło drży. Szatan ucieka od najbardziej
nawet oddanych sobie i zatwardziałych grzeszników, od ludzi najbardziej nawet od Boga oddalonych, skoro tylko wezwą na pomoc
Jej potężnego Imienia i zapragną szczerze się poprawić. Jednakże,
jeśli dusza się nie chce poprawić i ze szczerym żalem od grzechu
się nie odwraca, wrogowie wracają do niej natychmiast i biorą ją
w swe posiadanie.
Modlitwa
O Matko i Królowo Nieba! Jesteś wprawdzie wyniesiona do najwyższej godności, lecz wielkość Twoja nie oddala Cię od nas; owszem, skłania Cię raczej do litości nad naszą nędzą. Przyjaciele
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światowi, gdy dostępują jakiejś godności, usuwają się i nawet nie
raczą spojrzeć na swych dawnych przyjaciół z niższego stanu. Nie
czyni tak Twe szlachetne i kochające Serce: im więcej widzi w nas
nędzy, tym bardziej myśli o wspomaganiu nas. O Pocieszycielko
strapionych, pociesz strapionego, który się Tobie poleca. Smutkiem
mnie napełniają wyrzuty sumienia, które jest obciążone tylu grzechami; nie jestem pewien, czy należycie za nie żałowałem. Również
we wszystkim, co czynię, spostrzegam tyle błędów i niedoskonałości… O Panno litościwa, wyjednaj mi prawdziwy żal za grzechy, uproś siłę, abym się poprawił i już odtąd wiernie służył Bogu.
A kiedy zbliży się moja godzina śmierci, o Maryjo, Nadziejo moja,
nie opuszczaj mnie; wspieraj mnie wtedy więcej niż kiedykolwiek
i dodawaj otuchy, bym nie wpadł w rozpacz na widok grzechów,
jakie szatan postawi przed moimi oczami. Weź mnie pod swój
płaszcz, bądź wtedy przy mnie w szczególniejszy sposób i sama
przypominaj mi, bym Cię wówczas ciągle wzywał ustami i sercem,
i abym, umierając z Twoim i Twego Syna świętymi Imionami na
ustach, mógł wiecznie Cię błogosławić i wychwalać w niebie u stóp
Twoich przez całą wieczność. Amen.

KONFERENCJE FORMACYJNE
GRUDZIEŃ
Maryja obiecała Braciom i Siostrom Szkaplerza świętego dać
wszelkie dowody troski i miłości względem nich jak przystało
na dobrą Matkę, pod warunkiem, że te Jej dzieci wypełnią wszelkie powinności dobrych synów i córek. To pod tym warunkiem
Przenajświętsza Dziewica stanie się Matką czystej i pięknej miłości względem tych, którzy noszą Jej święty habit!7

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:

Witaj, Matko Miłosierdzia, Nadziejo nasza!8

7. W jaki sposób i pod jakim
warunkiem Maryja stanie się
osłodą w godzinie naszej śmierci?

Maryja jest nadzieją wszystkich ludzi. A w dwojaki sposób – mówi
Święty Tomasz z Akwinu – możemy pokładać w kimś nadzieję albo
jako w przyczynie pierwszej, albo jako w pośredniku. Kto spodziewa się
otrzymać jakieś dobrodziejstwo od króla, pokłada w nim nadzieję
jako we władcy, w ministrze zaś lub jego przyjacielu pokłada ufność jako w pośredniku. Jeśli łaskę otrzyma przez pośrednictwo
ministra, to dostał ją przede wszystkim od króla, ale przecież za pośrednictwem jego przyjaciela. Może więc on słusznie nazywać pośrednika swą nadzieją. Król niebios, będąc dobrocią nieskończoną,

8. Czy modlisz się codziennie
o dobrą, spokojną i szczęśliwą
śmierć dla siebie i swoich bliskich?
9. Co należy czynić w chwilach napaści złego ducha i pokus?

Por. Recueil d’instructions sur la dévotion au saint Scapulaire, dz. cyt., s. 272–273.
Opracowano na podstawie rozdziału: Maryja jest nadzieją wszystkich ludzi;
w: Św. Alfons Maria de Liguori, Wysławianie Maryi, dz. cyt., s. 67-73.
7
8
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niezmiernie pragnie obdarzać nas swymi łaskami. Ponieważ jednak potrzebuje naszej ufności, to, aby ją w nas wzbudzić, dał nam
za matkę i orędowniczkę swoją własną Matkę i wyposażył Ją we
wszelką władzę wspierania nas.
Chce więc, byśmy w Niej pokładali nadzieję co do zbawienia
naszego i byśmy się od Niej spodziewali wszelkich łask. Tych, którzy pokładają ufność jedynie w stworzeniach, z wykluczeniem
Boga – jak to czynią grzesznicy, którzy dla pozyskania ludzkiej
przyjaźni i łaski nie boją się obrażać Go – takich Bóg bez wątpienia
nie błogosławi.
Tych zaś, którzy nadzieję pokładają w Maryi jako Matce Boga
mogącej wyjednać im łaskę i życie wieczne, tym Bóg błogosławi
i znajduje w nich upodobanie. Pragnie bowiem, by wszyscy Ją czcili – jako wielkie Arcydzieło Jego rąk, które samo umiłowało Go
i uczciło na ziemi bardziej niż wszyscy ludzie i aniołowie.
Słusznie więc nazywamy Przenajświętszą Pannę Nadzieją naszą, albowiem – jak mówi Święty Robert Bellarmin – spodziewamy
się otrzymać za Jej wstawiennictwem to, czego byśmy nie mogli
otrzymać przez własne modlitwy. Prosimy Ją o wstawiennictwo,
aby godność Pośredniczki zastąpiła nasze ubóstwo. Jeżeli zwracamy się do Maryi z taką właśnie nadzieją, to nie znaczy, że nie ufamy
Bogu, lecz czynimy to z powodu własnej niegodności.
Słusznie zatem Kościół święty nazywa Ją Matką świętej nadziei;
Matką, która budzi w nas nadzieję nie tyle uzyskania dóbr ziemskich, nędznych i znikomych, lecz dóbr niezmierzonych, wiecznych, odnoszących się do życia błogosławionych w niebie. Maryja
jest jedyną naszą ucieczką, pomocą i schronieniem. Święty Bernard
uzasadnia to prosto: Przypatrz się, człowiecze – mówi – planowi Boga.
On chciał, żeby tajemnicę Wcielenia świat zawdzięczał Przenajświętszej
Pannie. Misterium Wcielenia nie dokonało się bez zgody Maryi. Bóg
chciał, aby Ona była początkiem wszelkich dóbr. Przez Nią świat już ma
i będzie miał wszelkie dobro. Wszelkie dobro, wszelka pomoc, wszelka łaska, jaką ludzie otrzymują i do końca świata otrzymywać będą, dokona się
przez przyczynę i pośrednictwo Maryi.
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Kto znalazł Maryję, znalazł wszelkie dobro, wszystkie łaski
i cnoty. Ona bowiem swym potężnym wstawiennictwem wyjedna
mu wszystko, czego potrzebuje, aby był bogaty w łaskę. Dlatego
Święty Bonawentura napomina nas, byśmy zawsze mieli oczy
zwrócone na ręce Maryi, bo za Jej pośrednictwem otrzymamy to,
czego pragniemy. Iluż ludzi pysznych stało się pokornymi dzięki
nabożeństwu do Maryi, iluż gwałtownych łagodnymi, ilu ślepych
otrzymało światło, ilu zrozpaczonych nadzieję, ilu grzeszników zbawienie! Sama Maryja to przepowiedziała, kiedy w domu Elżbiety
wyśpiewała wspaniały swój hymn: Oto bowiem błogosławić Mnie
będą odtąd wszystkie pokolenia (Łk 1,48). Maryja zawsze jest gotowa
pomagać i nieść pomoc nieustanną swoim czcicielom i ufającym Jej
grzesznikom. Jednakże wszyscy szukający u Niej pomocy powinni
ze swojej strony pełnić wytrwale dzieła pobożności i miłosierdzia.
Kościół święty wiele świąt w roku poświęca na cześć Maryi,
w każdym tygodniu jeden dzień poświęca Jej kultowi (sobotę) oraz
poleca wszystkim kapłanom diecezjalnym i zakonnym, by w imieniu wiernych do Niej się zwracali każdego dnia podczas świętego
Oficjum, a trzy razy dziennie każe wszystkim wiernym pozdrawiać
Ją na głos dzwonu wzywającego do modlitwy. Tę wolę Kościoła
świętego powinniśmy pełnić z miłością i ochotą, czcząc z całego
serca Matkę Boga!
Kościół zachęca nas do szukania pomocy u Maryi przez nowenny, modlitwy, procesje, pielgrzymki do Jej sanktuariów lub obrazów.
I tego właśnie oczekuje od nas Maryja, abyśmy się do Niej zwracali
z modlitwą i błaganiem. Maryja chce w ten sposób zwiększyć w nas
ufność i nabożeństwo do Niej, aby nam mogła tym więcej udzielać
pomocy i pociechy. Pragnienie Maryi, by nas wspomagać, nie zna
żadnej zwłoki, a ponieważ nie jest Ona skąpą strażniczką swych
łask, lecz Matką miłosierdzia, nie może się powstrzymać, żeby natychmiast nie rozdać swym sługom skarbów swojej szczodrobliwości. Jakże ochoczo spieszy Maryja z pomocą tym, którzy Ją wzywają!
Miłosierdzie Maryi rozlewa się na wszystkich, którzy o nie proszą,
chociażby odmówili tylko jedno Zdrowaś Maryjo. Kiedy szukamy
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pomocy u stóp Maryi, nawet ogrom naszych grzechów nie powinien odbierać nam ufności. Nasza dobra Matka nie opuści nas, jeśli
się do Niej zwrócimy, choćby nawet nasze grzechy, z których chce
nas wyleczyć, były niezwykle wstrętne. Zresztą litość i miłość tej
Matki ku nam jest tak wielka, że nawet nie czeka na nasze prośby,
lecz sama spieszy nam z pomocą. Niemożliwym jest dla tej łaskawej Królowej słyszeć o czyjejś nędzy i nie pospieszyć z pomocą.
Każdy zatem, kto zwraca się do tej Matki miłosierdzia, może
mówić z wielką ufnością: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą
jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami
moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
			

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
8. Dlaczego zwracamy się
do Maryi jako pośredniczki? Na
czym jest oparta nasza nadzieja
złożona w Bogu, a na czym nadzieja pokładana we wstawiennictwie Maryi?
9. Do jakich form czci Maryi
zachęca nas Kościół święty?
10. Czy możesz podać przykłady z życia świętych, znanych
tobie osób lub twojego własnego,
które zachęciłyby innych do ufności i miłości Maryi?

Modlitwa

O Matko świętej miłości, życie, ucieczko i nadziejo nasza, spojrzyj na moją nędzę i ulituj się,
wspomóż mnie i ocal. Wyznaję, że tyle razy
swymi grzechami odrzucałem światło i pomoc,
jaką mi od Pana wyjednywałaś, ale przecież
litość Twoja wobec nieszczęśników i potęga,
którą się cieszysz u Boga, przewyższają liczbę
i moc wszystkich nieprawości moich. Przyjmij
mnie i nie odrzucaj, o Matko moja. Słowo
Przedwieczne przyszło przecież z nieba na ziemię szukać właśnie
takich zgubionych owieczek i po to, aby je zbawić, stało się Twym
Synem. Czyżbyś więc mogła wzgardzić owieczką, która ucieka się
do Ciebie, żeby odnaleźć Jezusa? Okup mojego zbawienia już został złożony. Zbawiciel mój wylał już swoją Krew. Potrzeba tylko,
abym otrzymał owoce tej Krwi, a to już od Ciebie zależy, Panno
Przenajświętsza. Ty możesz ocalić tych, których ocalić pragniesz.
Wspomóż mnie zatem, Królowo moja. O Maryjo, w Tobie ufność pokładam; tą nadzieją żyję, z nią chcę i spodziewam się umrzeć. Amen.
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DAR MOJEJ MATKI
Świadectwo działania Matki Bożej
Poniższe świadectwo zostało spisane i nadesłane na naszą prośbę przez ks. Józefa Godzisza, kustosza Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Nabrożu (parafia Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny), gdzie 26 maja 2012 roku miało miejsce Regionalne
Spotkanie Rodziny Szkaplerznej.

Urodziłem się dnia 2 kwietnia 1954 roku w Szczebrzeszynie. Po kilku miesiącach zachorowałem. Mój tato Tadeusz zawiózł konnym wasążkiem moją mamę Wandę i mnie do szpitala w Szczebrzeszynie.
Lekarz spojrzał w becik i powiedział: „Zabierz sobie tego trupa,
k...a”. Mama prosiła, aby mnie ratował, ale on siarczyście zaklął:
„wyp........, k...a”.
Mama wzięła becik i zaniosła mnie do przylegającego do szpitala kościoła klasztornego. Położyła mnie na bocznym ołtarzu i modliła się do Maryi o cud, jak matka do Matki. „Jak lekarz nie chce pomóc, to Ty pomóż, albo weź go do Siebie! Tobie go ofiaruję”.
Mama nie pamiętała, jak długo się modliła. Po jakimś czasie, wzięła mnie z becikiem, różowego i żywego. Byłem już siny!
Zaniosła jeszcze raz do tego lekarza. Ten, kiedy mnie obejrzał,
powiedział zaskoczony: „Gdzieś ty, k...a, była?”. A Mama na to:
„Byłam u Matki Bożej”. Zaczął kląć i wypędził ją ze szpitala.
Dowiedziałem się o tym od mojej mamy po Mszy Świętej prymicyjnej (w 1980 roku). Uważam, że Matce Bożej zawdzięczam życie i łaskę powołania. Teraz spłacam tylko dług wdzięczności pracą kapłańską w kolejnym Sanktuarium Matki Bożej jako kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu.
Wspomniany tu lekarz nakazał w latach sześćdziesiątych XX
wieku, by usunąć krzyż znad okna, które było otwierane na wyżej
wspomniany kościół klasztorny, gdzie jako chory kilkakrotnie
uczestniczyłem we Mszy Świętej. Kilka osób nie chciało zdjąć, więc
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zostały zwolnione. Ale był jeden, który za 500 zł zdjął krzyż i wyrzucił do podziemi szpitala. Wkrótce koła pociągu obcięły mu nogę,
a druga noga, zdrowa, zaczęła się psuć i amputowano ją. A on
krzyczał: „Jezu, ratuj! Jezu, przebacz!”.
Personel pamiętał, co zrobił niedawno.
Człowiek ów wkrótce zmarł. A krzyż
odnaleziony, odnowiony, podczas misji parafialnych został zawieszony,
i jest dalej na tym miejscu, gdzie był
przedtem. Opowiadała mi ten fakt była
gospodyni ks. Cymborskiego, która
była zwolniona z pracy w szpitalu za
nieposłuszeństwo, bo nie zdjęła tego
krzyża. Powiedziała ordynatorowi:
„Pójdę do innej roboty, nawet do rozrzucania gnoju, bo sobie potem ręce
umyję i będą czyste, ale krzyża nie
zdejmę, bo tej hańby żadne mydło nie
zmyje!”. Tak było!
ksiądz proboszcz Józef Godzisz
kustosz Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
Nabróż, 25 marca 2012 roku
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Z ŻYCIA NASZYCH BRACTW
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
X Regionalne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej
28 stycznia 2012 roku z całego Podkarpacia (Przemyśl, Drohobyczka, Jarosław, Leżajsk, Rzeszów, Zaczernie, Trzciana, Górno, Stalowa
Wola-Rozwadów) zjechały się do Jarosławia na spotkanie opłatkowe Wspólnoty i Bractwa Szkaplerza świętego Opactwo tonęło
w śniegu, mróz siarczyście dawał się we znaki, ale i tak nie był w stanie przeszkodzić chętnym i złaknionym wspólnoty ołtarza i stołu
czcicielom Matki Bożej Szkaplerznej. O godz. 9.00 przywitał w kościele wszystkich przybyłych Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej w dawnym Opactwie Sióstr Benedyktynek – ks.
Marek Pieńkowski. W krótkich słowach opowiedział dzieje tegoż
bogatego w wydarzenia miejsca, zastrzegając, że więcej dowiemy się
podczas popołudniowego oprowadzenia. Jako że całe wyposażenie
wnętrza kościoła pochodzi z pojezuickiego kościoła Najświętszego
Serca Pana Jezusa z Przemyśla (obecnie katedra grekokatolicka),
wspólne modlitewne czuwanie rozpoczęliśmy od powierzenia się
Sercu Jezusowemu słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, a potem przed Najświętszym Sakramentem dziękowaliśmy
Bogu za Jego Syna, który narodził się dla nas i chce być z nami zawsze i na każdym miejscu. Tę półgodzinną adorację prowadził ks.
Władysław Jagustyn z Rzeszowa. Następnie wysłuchaliśmy konferencji o. Pawła Ferki z przemyskiego Karmelu, nawiązującej do
znanego powiedzenia: Szkaplerz noś, na Różańcu proś.
Ojciec przytoczył krótką historię Szkaplerza i Różańca, wykazując wiele podobieństw między tymi maryjnymi nabożeństwami:
jest to modlitwa nieustanna, rozwijając się przechodzi pomału od
form zewnętrznych do wejścia w głąb siebie i w głąb rozważanych
tajemnic Bożych, maryjnych, jest prosta i dla każdego możliwa do
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przyjęcia i przeżywania, obejmuje cały Kościół, nie kłócąc się z żadnym charyzmatem. Następnie przeszedł do ciekawego zestawienia tajemnic radosnych Różańca z historią Szkaplerza, warunkami
przyjęcia go i trwania w przymierzu z Maryją.
Najpierw ogólnie: Zwiastowanie – zjawienie się Maryi Szymonowi Stockowi i oznajmienie mu głębokiego sensu szkaplerza
(rękojmia zbawienia). Nawiedzenie – przyjęcie orędzia, podzielenie się tą radością z innymi, szerzenie kultu Maryi (świadectwo).
Narodzenie – potwierdzenie przez Stolicę Apostolską prawdziwości objawienia i uczynienie Szkaplerza sakramentalem (danie światu widzialnego znaku służącego jako pomoc w pogłębianiu życia
religijnego). Ofiarowanie – możliwość przyjęcia go przez wielu
(powszechność daru) i oddanie się w ten sposób w ofierze Maryi
(współpraca, naśladowanie). Znalezienie – ukazywanie owoców
tego przymierza z Maryją (nawrócenia, wierność, wytrwałość
w trudnościach, wydoskonalenie natury, świętość życia).
Następnie, odnośnie każdego człowieka: Zwiastowanie – usłyszeć o Szkaplerzu, pierwszy impuls z zewnątrz. Nawiedzenie
– zaangażować się, aby coś więcej poczytać, zaznajomić się. Narodzenie – przyjąć Szkaplerz, uwierzyć w jego moc i skuteczność.
Ofiarowanie – zawierzyć Maryi życie, dołączyć do wspólnoty
szkaplerznej, podjąć współpracę i służyć innym swoimi darami.
Znalezienie – odnaleźć Jezusa głębiej w swoim życiu, znaleźć swoje miejsce w Kościele.
Podsumowując, nawiązał do hasła tegorocznego roku liturgicznego: Kościół naszym domem, uwrażliwiając na wagę życia, modlitwy, świadectwa w rodzinach, wspólnotach duszpasterskich, parafiach, miejscach pracy i w sąsiedztwie.
Po konferencji Ojciec nałożył Szkaplerz kilku nowym osobom.
O godz. 12.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył
ksiądz infułat Stanisław Mac z Rzeszowa i wygłosił kazanie o Maryi
i Jej nieustannej pomocy Kościołowi we współczesnym świecie.
Przechodząc od stołu ofiarnego do stołu biesiadnego połamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia i spożyliśmy przy31

gotowany poczęstunek. Po nim ksiądz Marek Pieńkowski oprowadził chętnych po trzech wystawach (misyjnej, militarnej i historycznej) oraz po ciekawych zakątkach Opactwa, a na zakończenie zebraliśmy się wszyscy w kaplicy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Pożegnaliśmy się, oczekując zapowiadanego kolejnego spotkania
w Nabrożu (diec. zamojsko-lubaczowska), w Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej 26 maja 2012 roku. Chwała Panu i Maryi za dobrodziejstwa tego dnia skupienia w atmosferze bożonarodzeniowej.
czciciel Maryi

10-lecie Bractwa Szkaplerznego w Mysłowicach
Dnia 14 kwietnia 2012 roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę otrzymania dekretu erygującego Bractwo Szkaplerzne w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Z tej okazji odprawiona została Msza Święta, w której dziękowaliśmy Bogu i Matce
Najświętszej za ten dar. Na Mszę Świętą zaproszony został Prowincjalny Moderator Bractw Szkaplerznych, o. Jan Krawczyk OCD
z Czernej. W czasie Mszy Świętej odmówiliśmy Akt oddania się
naszego bractwa Matce Bożej Szkaplerznej i odśpiewaliśmy hymn
szkaplerzny „Witaj Pani”.
Szkaplerz jest Szatą Maryi. Kto przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje
Maryję do siebie, by naśladować Ją, służyć Jej i żyć z Nią w zjednoczeniu. Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją, w którym
Ona zobowiązuje się dopomóc nam do zbawienia i uświęcenia, a my
– do rozszerzania Jej czci. Ze Szkaplerzem wiążą się obietnice Maryi
i łaski, jakie z nich wypływają: Kto umrze w łasce Boga, odziany
Szkaplerzem świętym nie zostanie potępiony. Kto pobożnie nosi
Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony
z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci. Kto nosi Szkaplerz
jako czciciel Matki Bożej, zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy
i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci. Kto nosi
Szkaplerz jest duchowo złączony z Zakonem Karmelitańskim i ma
udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (w Mszach
Świętych, pokutach, modlitwie, odpustach i ofiarach).
Od 1990 roku tworzyliśmy grupę Czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej w naszej parafii. W 2002 roku otrzymaliśmy dekret erygujący Bractwo Szkaplerzne. Chcąc, by kult Matki Bożej Królowej Szkaplerza rozwijał się coraz szerzej, serdecznie zapraszamy na spotkania modlitewne w każdy trzeci poniedziałek miesiąca na godz. 8.45
do salki Świętej Cecylii.
animatorka Bractwa Szkaplerznego Zofia Gudz
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KAZANIA SZKAPLERZNE
ŚWIETYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH
Święty Klaudiusz de la Colombière TJ
KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ
SZKAPLERZA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY Z GÓRY KARMEL9
Odział mnie szatą zbawienia (Iz 61,10b)
Pobożność szkaplerzna jest drogą bezpieczną i pewną, by zasłużyć
na opiekę Matki Bożej, gdyż Maryja szczególnie broni tych, którzy noszą ten święty habit, a czyni to tym chętniej ze względu na
upodobanie, które znajduje w tym nabożeństwie.
Wierni zgadzają się jednomyślnie, co do tego, że nabożeństwo
do Matki Bożej jest znakiem przeznaczenia do nieba. Ja także
wierzę, że należy je rozpatrywać jako prawdę wiary katolickiej.
Ojcowie Kościoła potwierdzają i objaśniają tę prawdę w słowach tak mocnych i trafnych, iż można wierzyć, że byli oświeceni
światłem Ducha Świętego.
Kościół potwierdził tę wiarę, odnosząc to wszystko, co Prorocy
mówili o Słowie Wcielonym do Najświętszej Maryi Panny, po to,
aby obudzić nasze zaufanie do Jezusa Chrystusa na równi z ufnością złożoną w Maryi, tak byśmy pokładając ufność w zasługach
Syna, nie mniej ufali łaskawości Matki.
9
Por. Oeuvres de R. P. Claude de la Colombière (Sermons), t. III, Sermon pour la fête
du scapulaire de la Sainte Vierge, Lyon-Paris 1853, s. 23-47 [Dzieła Bł. Ojca Klaudiusza de
la Colombière z Towarzystwa Jezusowego, Kazania, t. III, Lyon-Paryż 1853, s. 23-47].
Tłum. s. Matea – Karmelitanka Dzieciątka Jezus z klasztoru w Montpellier, Francja.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Oto niewyczerpane źródło radości dla tych wszystkich, którzy oddali się czci tej potężnej Królowej nieba i ziemi. Nie należy
wątpić, że noszą w ten sposób wyryte na ich sercach znamię ich
wiecznego zbawienia.
A ponieważ wszystko może ulec degradacji, kult może być obłudny, a cnoty fałszywe, tak i nasza służba Matce Bożej może okazać się Jej niemiła, a w konsekwencji nie da nam takiego stopnia
pewności naszego zbawienia, jakiego byśmy mogli oczekiwać.
Warto więc o tym pamiętać, dla duchowej korzyści wszystkich
w ogólności sług Matki Bożej, a w szczególności dla dobra Bractwa
Szkaplerznego, że Szkaplerz jest znakiem przeznaczenia do zbawienia wiecznego (pod warunkiem życia zgodnego z tym, co oznacza).
Nie wystarczy powiedzieć, że habit Matki Bożej jest takim samym znakiem przeznaczenia do nieba, jak wszystkie inne praktyki
pobożności ku Jej czci. Należy dodać, że jest to jeden z pewniejszych znaków przeznaczenia, do którego winniśmy być gorliwie
przywiązani i najbardziej stali w jego praktykowaniu. Postaram
się tego dowieść.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża, Ty uczyniłaś wystarczająco dużo znaków i cudów dla potwierdzenia prawdy, którą przedstawiłem. Z całą pewnością nie odmówisz także i mnie koniecznej
pomocy. Nawet gdyby łaska, o którą Cię proszę miała służyć jedynie mojej korzyści, ufałbym i wtedy, że z dobroci Swojej zechcesz
mi jej udzielić Ty, która nikim nie gardzisz i nikogo nie odrzucasz.
Ty wiesz, że dziś mówię jedynie dla Twojej chwały i dlatego bez
wątpienia czujesz się zobowiązana otoczyć mnie szczególną opieką. Dla jej otrzymania, Dziewico Najświętsza, upadam do Twych
stóp i mówię wraz z całym Kościołem: Zdrowaś Maryjo…

Szkaplerz jest znakiem przeznaczenia do nieba!
Jeśli chrześcijanie chlubią się tym, iż należą do liczby przeznaczonych do nieba, ich wiara nie jest pozbawioną mocnych fundamentów, od kiedy darzą czułym nabożeństwem Dziewicę Maryję.
Przekonanie to opiera się na niezawodnej prawdzie, że Maryja
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ozdobiona wszystkimi cnotami, bez wątpienia jest także Naczyniem
wdzięczności, że kocha tych, którzy Ją kochają i ochrania tych, którzy oddali się na Jej służbę.
Ileż środków i sposobów używa Maryja, by odpowiedzieć na
nasze zaufanie i objawić nam Swoją życzliwość. Ponieważ jest Ona
zarówno miła Bogu, jak i straszna naszym nieprzyjaciołom, czegóż
może zabraknąć naszej pewności zbawienia, gdy spodziewamy się
Jej opieki i obrony? Wystarczy – mówi Święty Bernard – jeśli ukaże
Ona Jezusowi Chrystusowi swoje czyste łono macierzyńskie, aby uciszyć
Jego gniew. Wystarczy, jeśli da usłyszeć swoje Imię w otchłaniach piekła,
aby rozproszyć legiony demonów i odwrócić ich plany. Czegóż można
obawiać się pod skrzydłami Królowej, która tak łatwo rozbraja
wściekłość demonów i ucisza sprawiedliwy gniew Boga! Czegóż
można obawiać się pod skrzydłami takiej Królowej, która rozkazuje
wszystkim mocom ciemności i której ulega nawet Wszechmocny?
Chodzi jedynie o zapewnienie sobie Jej skutecznej opieki.
Cóż jednak mamy uczynić, aby ta niezrównana Królowa zechciała się zaangażować w czuwanie nad nami i zainteresowała
się chronieniem nas przed szatanem, grzechem i złem? Cóż uczynicie? Przywdziejcie habit, który Ona wam daje; noście Szkaplerz,
noście go aż do śmierci. Biada mi, jeśli chciałbym zniszczyć lub
choćby osłabić zaufanie, które mogą budzić nabożne praktyki
maryjne. Od chwili zatwierdzenia ich przez Kościół, wszystkie są
święte i zdolne poruszyć Serce Matki Miłosierdzia, zdobywając Jej
przychylność.
Chcę dziś zwrócić tylko uwagę na to, że jeśli Maryja udziela
swych dobrodziejstw tym, którzy są przywiązani do innych form
oddawania Jej czci, to na pewno nie odmówi ich tym, którzy przyjmują znak Jej Szkaplerza.
Dwie racje na potwierdzenie tej prawdy
Na potwierdzenie tej prawdy mam tylko dwie racje, wydają mi się
jednak solidne i ufam, że wystarczą, abyście zrozumieli, jaką pewność opieki Matki Bożej daje nabożeństwo Szkaplerza świętego.
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Maryja bowiem w szczególny sposób osobiście broni i opiekuje się każdym, kto przyjmuje to święte nabożeństwo Szkaplerza
świętego – oto racja pierwsza, pierwszy punkt. My sami natomiast,
przez to święte nabożeństwo, angażujemy się jeszcze bardziej
w poszukiwanie obrony i opieki Maryi – oto racja druga, drugi
punkt.
Maryja broni i opiekuje się nami
Wiem, że istnieje kilka oznak naszego zbawienia, które choć są jedynie domysłem, mogą chronić i umacniać naszą nadzieję. Nie usuną one jednak całkowicie słusznej bojaźni, w której Bóg pragnie byśmy żyli, przeczuwając Jego niezbadane sądy. Nikt – mówi Święty
Grzegorz – nie może wiedzieć na ziemi, co zostało postanowione w niebie
w sprawie jego przeznaczenia do życia wiecznego lub jego wiecznego potępienia. Jest to smutna rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć
na ziemi. Jesteśmy pewni, że wkrótce opuścimy to miejsce wygnania, ale nie możemy wiedzieć z pewnością, czy mamy zapewnione
miejsce w ojczyźnie niebieskiej!
Oto, co chcę wyjaśnić na samym początku, aby zapobiec błędom, w które możemy popaść, słuchając dalszej części rozważań. Ta
ostrożność jest konieczna szczególnie w przypadku tych, którzy
noszą ten drogocenny habit Maryi, gdyż ta litościwa Matka nie
wyznacza żadnych granic ich ufności, a obietnica opieki i obrony,
jaką im złożyła, nie zawiera żadnych warunków; Ona zaś sama,
angażuje się w ich obronę i nie pozwala, by kiedykolwiek zostali
wydani złemu duchowi. Innymi słowy, Maryja dała im dla ich zbawienia wszystkie zabezpieczenia, jakie można mieć w tym życiu,
co znaczy, że jeśli wytrwają w Jej służbie, bez wątpienia wytrwają
także w łasce Bożej.
Kim jest Święty Szymon Stock?
Zanim ukażemy, że Maryja czuje się zobowiązana do wypełnienia
tej obietnicy i osobiście się w nią angażuje, przez specjalne słowa
i cudowne dzieła, jest konieczne, byśmy dali poznać, choć w kilku
37

słowach, kim jest ten święty człowiek, któremu dała bezpośrednio
Szkaplerz, rękojmię zbawienia tak uroczystego zobowiązania.
Na pewno słyszeliście wiele razy o Świętym Szymonie Stocku,
tym sławnym Generale Zakonu Matki Bożej z Góry Karmel.
Ten wielki Święty został obdarzony już w swoim dzieciństwie
łaską tak nadzwyczajną, że czując się pociągnięty do samotności
w wieku 12 lat, dał się wyprowadzić Duchowi Bożemu na pustynię. Tam oddał się życiu niezwykle surowemu, żywił się jedynie
ziołami i korzonkami; pił wodę ze źródła dla ugaszenia pragnienia; za łóżko, kaplicę i celę służył mu jedynie obszerny pień starego
drzewa, gdzie znajdował odrobinę wytchnienia, a gdzie mógł tylko
przebywać na stojąco.
W tej kryjówce tak ciasnej, modlitwa stanowiła całe jego zajęcie
– a dusza jego przez to święte ćwiczenie nabyła czystości tak doskonałej, że czyniła go równym Aniołom, a ponieważ Duchy niebiańskie nie opuszczały go w jego duchowych ćwiczeniach, Matka Boża
– którą zawsze czule miłował – odwiedzała go niemal codziennie.
Rozmowy Szymona z Bogiem były tak częste, że jego szczęście stawało się podobne do szczęśliwości Świętych, jeśli nie miałby nad
nimi przewagi cierpienia.
Tak żył już 30 lat, kiedy kilku zakonników z Góry Karmel
przybyło z Palestyny w celu osiedlenia się w Anglii i służenia tutaj
gorliwie Bogu. Nasz Święty Pustelnik został powiadomiony o ich
przybyciu przez szczególne objawienie. Najświętsza Maryja Panna
dała mu też poznać, jak bardzo jest Jej drogi ten Zakon i jak bardzo
pragnie Ona, by on do niego wstąpił. Czuły na tak zbawienne natchnienia, opuścił swoją pustynię, upadł do stóp tych Ojców, prosząc o dopuszczenie go do ich gorliwego sposobu życia; przyjął ich
Regułę i poddał się ich kierownictwu.
O czcigodni Ojcowie (Karmelici), zważcie na miłość i szacunek
Królowej Nieba, jaki przy tej okazji wam wyświadcza; nikt nie wątpi, jaki
skarb ów Święty nosił w swoim wyniszczonym ciele, kiedy do was wstępował. Wydaje się, iż Maryja chroniła go troskliwie i ukształtowała w nim
najwznioślejsze cnoty tylko po to, by dać wam najwspanialszy prezent,
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godny Waszego sposobu życia. Chciała powierzyć tego, który był Jej najmilszym synem tym, których uważała za najpewniejszych na świecie.
Zabierając to błogosławione dziecko z samotni, gdzie prowadził czułe rozmowy z Nią i Aniołami, Maryja wystarczająco wynagrodziła mu tę stratę,
dając mu lepszą możliwość życia wśród Zakonników z Góry Karmel.
Wkrótce stał się jednym z członków tego Świętego Zakonu i zapragnął spędzić jakiś czas w Ziemi Świętej, aby zaczerpnąć, niczym
ze swojego źródła, podwójnego ducha, którym był ożywiony wielki Prorok Eliasz.
Miejsca, które zostały uświęcone Boską obecnością Zbawiciela,
obmywał swoimi łzami i potem, przebiegał je w postawie najbardziej uniżonej. Na koniec zatrzymał się na Górze Karmel, a życie,
które tam prowadził przez 6 lat, było niemal ustawiczną ekstazą.
Doświadczał pociech Ducha Świętego, które smakował na modlitwie, a Najświętsza Dziewica troszczyła się o przygotowanie dla
niego niebiańskiego pokarmu, przypominającego mannę, która
niegdyś opadała na pustynię. Po powrocie do Europy – dokąd
przyniósł ogień swego sławnego Patriarchy Eliasza – udał się do
Anglii, a wielka wyspa przyjęła ten boski ogień i podziwiała owoce
tak wielkiej żarliwości, którą potwierdzały dokonywane cuda.
Oto, kim był ów Święty człowiek, który otrzymał z rąk Matki
Bożej Szkaplerz, który wy nosicie. Ten godny syn Proroka Eliasza,
kiedy został wybrany jednomyślnie przez Braci na urząd Generała
Zakonu, nie zaniedbał niczego, by ożywić nabożeństwo do Maryi –
w Zakonie, który miał zaszczyt nosić Jej Imię. Co więcej, poświęcił
ku Jej czci pierwszy ołtarz na Górze Karmel.
Od tej chwili widzimy, jak nastał w wielkim Zakonie Karmelitańskim nowy etap gorliwości. Widzimy Świętego Szymona Stocka
płonącego miłością do swojej niezrównanej Patronki. Nie wątpił
on, że Maryja od początku opiekuje się Zakonem. Z płomienną żarliwością pragnął on jednak otrzymać znak widzialny Jej opieki.
Ileż modlitw, ileż surowości! Ileż łez kosztowała ta łaska! Ale
Maryja wysłuchała swego najmilszego syna. Ukazała mu się w otoczeniu niezliczonej rzeszy Aniołów, trzymając w ręku Szkaplerz,
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a do tego drogocennego znaku Swej opieki dodała te pocieszające
słowa: „Najmilszy synu, przyjmij Szkaplerz twojego Zakonu, znak
mojego bractwa, przywilej dla ciebie i wszystkich Karmelitów;
kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”. Ktokolwiek więc będzie miał szczęście umrzeć
w tym znaku mojej miłości – mówi niejako Maryja – nie doświadczy na pewno ognia piekielnego.
Autorytet Kościoła i cuda
potwierdzają prawdziwość obietnicy Maryi
Cóż myślicie o obietnicy tak korzystnej? Czy Maryja wystarczająco
wyjaśniła Wam wszystko dla waszej korzyści? Czy macie jeszcze
jakieś skrupuły i wahania? I czyż, dla uciszenia trosk, jakie powoduje niepewność waszego zbawienia, mielibyście odwagę wziąć na
siebie odpowiedzialność dyktowania Matce Bożej warunków i granic Jej zaangażowania, mogąc znaleźć bardziej jasne i konkretne?
Wiem, co Święci Ojcowie mówili o potężnej opiece Maryi, opiece
konkretnej, łaskawej i specjalnej.
Święty Bonawentura nie stawiał innych granic Jej potędze, jak
tylko wszechmoc samego Boga. Święty Antonin zapewniał, że Bóg
nie może Jej szorstko odprawić, lecz co więcej, wysłuchując Jej modlitw, spełnia swój niezbywalny obowiązek miłości. Święty Piotr
Damiani chciał, aby zbliżyła się Ona do tronu Zbawiciela nie tyle
w postawie błagalnej i uniżonej, lecz jako Królowa, nie tyle, aby
błagać i prosić, lecz aby wskazać na potrzeby i z Nim współdziałać. Mówił: Zbliża się do ołtarza ludzkiego pojednania nie jako orantka,
lecz jako Królowa, nie jako służebnica, lecz jako Pani. Na innym miejscu
mówi ten sam Święty: Człowiek, który stanie się godnym, by Maryja
zainteresowała się nim i wstawiła za niego choćby jeden jedyny raz, nie
będzie wiecznie nieszczęśliwy.
Wiemy, jakie były przekonania Świętego Anzelma w tym
przedmiocie. Mówił on, iż jest rzeczą niemożliwą być potępionym,
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jeśli wytrwa się w służbie takiej Królowej. Przemawiając do Maryi,
modlił się: Niemożliwym jest, aby zginęli na wieki ci wszyscy, którzy do
Ciebie się zwracają i Ciebie czczą. Święty German z Konstantynopola
twierdził, podobnie jak inni, iż opieka Dziewicy Maryi przekracza
wszelkie nasze wyobrażenia tak, że nie jesteśmy w stanie pojąć ani
Jej potęgi, ani zakresu, na jaki się rozciąga.
Maryja, obiecuje Braciom Szkaplerza świętego tę opiekę
i obronę, o jakiej Święci uczeni mówią w tak mocnych słowach.
Nigdy nie wątpiliśmy w potęgę Najświętszej Dziewicy, ale nigdy
wcześniej nie byliśmy tak pewni, że wstawia się Ona dla naszego
dobra, jak od chwili, gdy osobiście zobowiązała się do tego w tak
wyraźny sposób. Uczą mnie ci wielcy Święci, że nie mam czego się
lękać, jeśli Maryja działa dla mojego dobra wiecznego. Nie wystarczy to jednak, by uciszyć moje niepokoje i obawy; chciałbym wiedzieć więcej, czy naprawdę troszczy się o mnie.
Dlatego daje mi tutaj znak dotykalny. Wystarczy, bym otworzył oczy, gdyż Ona związała swoją opiekę z tym Szkaplerzem.
Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. Nie dziwię się, że
na pierwszą wieść o obietnicy tak szczególnej, chrześcijanie wkładali wiele starań, by poznać, czym jest znak tego przymierza. Nie
dziwię się, że przybiegali oni ze wszystkich stron do Świętych zakonników, których Maryja uczyniła depozytariuszami tego skarbu.
Książęta, królowie, lud, wszyscy przybywali, aby stać się uczestnikami ich przywileju, aby otrzymać widzialny znak zbawienia.
Brakowało jednak autentycznej bulli potwierdzającej ten zbawienny znak. Wydał ją Jan XXII, kiedy został wybrany papieżem.
Zanim jednak nim został, Maryja zaingerowała w sprawę jego
wyboru. Objawiła się mu i obiecała, że zostanie obrany pasterzem
Kościoła pod warunkiem, że zatwierdzi nabożeństwo Szkaplerza,
które aż do tej chwili opierało się na wierze w objawienie prywatne.
Siedmiu różnych papieży (do XIX wieku) zatwierdziło dar
Szkaplerza i czyniło starania, by rozpalić gorliwość chrześcijan
względem tego świętego bractwa udzielając w różnym czasie tym,
którzy wstępują do niego, ogromną ilość odpustów.
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Pytam was, bracia moi, czy nasza nadzieja, nasza ufność, może
być oparta na lepszym fundamencie?
Potwierdza ją ten wielki Święty, który zawsze czcił swą Panią,
to dziecko Maryi, które błagało i otrzymało Szkaplerz, ten dar
Matki dany dla dobra Zakonu tak Jej drogiego! Potwierdza ją
sam Duch Święty, który udzielił przez usta Namiestnika Jezusa
Chrystusa potwierdzenia autentyczności przywilejów Szkaplerza
świętego, wszyscy wierni przyjęli go z respektem, a przyjmując go
z rąk Maryi, uwierzyli w tę rękojmię niezawodną ich zbawienia
wiecznego.
Od ponad 400 lat10 nabożeństwo szkaplerzne istnieje w Kościele
katolickim. Przeciwko niemu wystąpiły ze zdwojoną siłą duchy
pyszne i rozpustne11. Nie zwracając na nich najmniejszej uwagi, pobożność ta nie przestawała pośród ich ataków rozprzestrzeniać się,
utwierdzać i coraz bardziej wzrastać. Prawdziwość obietnic i przywilejów związanych ze znakiem Szkaplerza świętego potwierdzał
sam Bóg, przemawiając głosem cudów i łask uzyskanych przez
Szkaplerz święty.
Wiemy, że jedynie Bóg jest autorem cudów! On sam czyni cuda!
W konsekwencji wszystkie znaki, które widzimy, a które dzieją się
przez wiarę i pobożność, są głosami, którymi sam Bóg daje świadectwo prawdziwości naszej wiary lub solidności ćwiczeń pobożnych, które podjęliśmy.
Bracia moi, ze wszystkich gwarancji, które można dostarczyć,
by przekonać ludzkiego ducha, nie ma nic pewniejszego niż fakt,
który przewyższa siły natury, jest on prawdą nieomylnie przemawiającą; jest on mową, której kłamstwo nie zdoła naśladować,
a która nie pozostawia żadnego pretekstu naszemu niedowiarstwu.
Tak więc, ośmielę się powiedzieć, że pośród wszystkich pobożnych praktyk, które zostały zainspirowane wiernym, by uczcić
10
W roku 2012 minęło 761 lat od chwili objawienia szkaplerznego, mającego
miejsce – według tradycji karmelitańskiej – 15/16 lipca 1251 roku.
11
Przyjęcie Szkaplerza świętego i godne jego noszenie domaga się od nas pokory
i czystości, pokuty i wstrzemięźliwości.
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Matkę Boga, nie ma pewniejszej niż nabożeństwo szkaplerzne,
gdyż żadna inna nie została tak mocno potwierdzona przez [autorytet Kościoła] i cuda tak zaskakujące, a tak prawdziwe.
Ileż razy mocą Boską ten znak święty ugasił pożar! Ileż razy
zachował się bez uszczerbku pośród ognia! Ileż razy ta pieczęć
Opatrzności Bożej zachowała nienaruszoną odzież i włosy tych,
którzy ją nosili. Co dzień doświadczamy, jaką pomocą jest on
w katastrofach, jak powstrzymuje bieg fal grożących nieuniknioną zgubą! Szkaplerz wielokrotnie powstrzymywał gorejące płomienie piorunów, uzdrawiał ludzi pozostających w śmiertelnych
gorączkach i leczył z najokrutniejszych chorób. I gdybym chciał
wspomnieć o wszystkich rodzajach śmierci, od której zachował
on dzieci Maryi, nigdy bym nie skończył wysławiać mocy tego
świętego znaku.
Nie mogę jednak przemilczeć, że i w obecnym czasie poznaliśmy jego tajemniczą moc i siłę! Znamy pamiętne zdarzenie, które
miało miejsce podczas ostatniego oblężenia Montpellier, w obecności jednej z naszych armii, dowodzonej przez swego króla. Podczas
natarcia, jeden z żołnierzy został postrzelony bez odniesienia rany;
kula, która przeszyła jego odzież oparła się sile, która ją pchnęła
i zatrzymała się w zetknięciu ze Szkaplerzem. Świadek tego cudu,
Ludwik XIII, przyoblekł się także w tę zbroję niebiańską, jako godny naśladowca Świętego Ludwika, który był jednym z pierwszych,
wskazujących Francji przykład tego nabożeństwa.
Zatrzymajmy się jednak, bracia moi, na przykładach bardziej
współczesnych. Nasz niezwyciężony monarcha, który od pierwszych
lat swego królowania przewyższył wszelkie nadzieje swoich poddanych, od dawna oddał się pod opiekę Maryi, przyjmując Jej święty habit. Ta opieka go umacnia pośród wielu trudów, zachowuje pośród niebezpieczeństw, od których drży cała Francja, podczas gdy
ona sama pod przewodem Maryi powoduje drżenie całej Europy.
Ta opieka wszechmocna, której wzywał on tak uroczyście rozpoczynając swe chwalebne przedsięwzięcie, otworzyła mu prawie
w jednym momencie miasta dotąd nie do zdobycia, przejścia, które
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uznano niemożliwymi, prowincje, które dla swej obrony angażowały małych i wielkich.
Jeśli w tej wojnie odniósł on tyle zwycięstw, jeśli zdołał uczynić w jeden dzień to, co według zwykłych reguł mogło być tylko
owocem długiej kampanii, to zawdzięcza te niezwykłe wydarzenia
tylko pomocy Królowej królów ziemi. Wiem, że jakkolwiek godne
pamięci i autentyczne byłyby te cuda, nie zobowiązują nas one jednak do tego, byśmy pokładali tę samą wiarę w objawienie Świętego
Szymona Stocka, jaką mamy dla prawd objawionych Kościoła.
Wiem, iż można powiedzieć, że te cuda były potrzebne raczej po
to, by usprawiedliwić pobożność wiernych, niż aby potwierdzić
to słynne spotkanie Dziewicy z jednym spośród największych
Świętych.
Ośmielam się jednak zaproponować, aby złożyć w tym objawieniu pewność, podobną do pewności wiary. Jeśli chcemy być wierni Bogu, powinniśmy mieć taką wiarę, jaką mają osoby pobożne
i mądre. Bóg, który jest zarówno mądry, jak i potężny, zezwolił, aby
na legendarnym wydarzeniu oprzeć pobożność, w której tak bardzo upodobał sobie, że zaświadcza o tym codziennie przez wielką
liczbę znaków. W cudach i łaskach objawia się wierność Maryi danej obietnicy, by zapewnić nam zbawienie. W nich też przejawia
się cała Jej potęga wstawiennictwa i chwała, jaką Bóg obdarzył Ją
w niebie!
Cóż Panie – wołał niegdyś Mojżesz – postanowiłeś więc zgładzić
ten lud, który wyprowadziłeś wśród cudów z niewoli, ten lud, który
Twoja łaskawość uczyniła tak wspaniałym wobec wszystkich narodów,
ten lud, pośród którego mieszkasz, i któremu zechciałeś aż po dzień dzisiejszy być Przewodnikiem? Chcesz, by Egipcjanie i inne ludy ziemi mówili, że wyprowadziłeś ich na pustynię, by ich zgubić? … że Twoje cuda
ukazywałeś po to, by zastawić zasadzki na nasze niedowiarstwo? I wreszcie, że nie mogłeś nas wprowadzić do ziemi, którą nam obiecałeś? (por.
Wj 32,11–12). To napomnienie czułe i zuchwałe zarazem dotknęło
Serce Boga i poprzysiągł na Siebie samego, że zatroszczy się o Swą
chwałę i że nie opuści więcej Izraela. I odpowiedział Pan: Odpuszczam
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zgodnie z twoim słowem. Lecz – na moje życie – napełni się chwałą Pana
cała ziemia (Lb 14,20–21).
Czyż Maryja czyniąc tyle cudów wobec Bractw Szkaplerznych
nie przemawiałaby do Boga tymi samymi słowami, jakie ośmielił
się wypowiedzieć do Boga Mojżesz, jeśliby mieli zostać unieszczęśliwieni na wieczność? Święta Dziewico, czyż zdołasz ścierpieć, by
ten lud wybrany, któremu udzieliłaś tylu przywilejów tak szczególnych, stał się zdobyczą ich nieprzyjaciół i zginął bezpowrotnie?
Czyż po to wyzwoliłaś go z tylu niebezpieczeństw, by zapomnieć
o nim w najbardziej naglących potrzebach? Przejmowałaś się błahymi problemami, jakie go dotykały, odwracałaś wszystko, by go
wspomóc, a teraz jesteś nieczuła na wieczne nieszczęście, które mu
grozi i bez wzruszenia patrzeć będziesz, jak stacza się w piekło?
Jakże triumfować będą ci, którzy wszystkim bluźnią! Jak to wyjaśnić, że Matka tak dobra i czuła, jak Ty, stać się może do tego stopnia twardą i obojętną dla swych dzieci?
Czyż nie powiedzą: Obiecała otworzyć drzwi nieba swym sługom i wprowadzić ich na Górę wiecznego zbawienia, do tej ziemi
niebiańskiej, czyniła tysiące cudów, dowodów niezaprzeczalnych
swych słów, ale nie potrafiła wypełnić swej obietnicy i pozwoliła im
stoczyć się do otchłani? W Twoim przypadku, o Pani, to rzecz niemożliwa! Będziesz broniła Twe sługi do końca i cały wszechświat
pozna Twą wszechmoc w niebie i na ziemi. Ale – powiecie – czyż
Święta Dziewica przyjdzie wyciągnąć mnie z otchłani, jeśli moje
grzechy i pożądliwości mnie tam spychają? Wprowadzi w niebo
duszę nieczystą i skalaną grzechami? Czy może wyjedna mi przywilej powrotu do życia i oczyszczenia się przez pokutę?
Tym frywolnym zarzutom mogę przeciwstawić bardzo autentyczne przykłady, w których poznacie, że przez przywilej Szkaplerza, Maryja czasem zatrzymała zatwardziałe dusze w zmordowanym ciele, by uzyskać dla nich czas na pojednanie się z Bogiem.
Mogę wam opowiedzieć przygodę żołnierza, któremu miecz przeciął głowę, którego ciało pokryły rany. „Czynicie próżne wysiłki –
mówił do swych nieprzyjaciół, którzy bezustannie przebijali jego
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ciało – jestem dzieckiem Maryi, a Jej habit, który noszę jest zapewnieniem, że nie zginę z waszych rąk, ale umrę na rękach kapłana
Kościoła”.
Rzeczywiście, pomimo ran śmiertelnych dożył chwili rozgrzeszenia przez kapłana sprowadzonego przez Opatrzność w miejsce,
gdzie dusza żołnierza oczekiwała na tę ostatnią pomoc.
To prawda, drodzy słuchacze, że byłoby zuchwalstwem oczekiwać podobnych cudów. Matka Boga, posiada środki naturalne,
by nas doprowadzić do zbawienia, bardziej zgodne z codziennym
prowadzeniem nas przez Opatrzność. Maryja ma w swych rękach
wszelkie łaski i wszelkie zlitowania Boże, jak mówi Święty Piotr
Damiani: Z tego niewyczerpalnego skarbca zaczerpnie Ona dla was łaskę
potężną, która przemieni wasze serca, wypełni je skruchą i uświęci je, wyrywając z nich zmysłowość, chciwość i niegodziwość. [Cdn.]
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MODLITWA ZA KONAJĄCYCH
Przez odmawianie rano i wieczór modlitwy odpustowej
„O najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz…”
wiele dusz uratować można przed potępieniem.

Modlitwa do Serca Jezusowego za konających
O najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie
Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy
teraz w konaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa
konające, zlituj się nad konającymi.
(odpust cząstkowy – Pius IX, rok 1850)
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Modlitwa pokorna
Boże wszechmogący, uznaję swoją nicość! O Trójco Przenajświętsza
dziękuję za łaski, jakimi napełniasz moją duszę, a kiedy przyjdą
pokusy, daj poznać Twoją wolę i daj siłę do jej wypełnienia!
O Matko Syna Bożego, dziękuję Ci za opiekę nade mną, a kiedy będę się przemądrzać, sprowadź mnie na ziemię!
Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca
Twego! Amen.
modlitwa odmawiana przez Wiesławę z Mysłowic

Modlitwa grzesznika12
Ucieczko grzeszników, Matko mojego Boga, oto ja, obarczona ciężarem grzechów uciekam się pod Twoją obronę, ufając, że jako Matka
nie odrzucisz mnie od Siebie. O Maryjo Panno, najpiękniejsze
Arcydzieło Stwórcy, dana ludziom przez Boga na znak wiecznego
Przymierza, ufam, że Twoje wstawiennictwo wyprosi mi u Boga
przebaczenie teraz i w chwili mojej śmierci. O Panno najmiłosierniejsza, nie znalazł się nigdy grzesznik, który by wzywał Ciebie,
a nie został wysłuchany i nie doświadczył Twej pomocy. Błagam Cię
z całego swego serca, udziel i mnie tej łaski. Ucieczko grzesznych,
okaż mi, że jesteś Matką – teraz i w godzinie mojej śmierci. Amen.

12
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Por. Teresa od Jezusa Marchocka, Autobiografia mistyczna, Kraków 2010, s. 350.

