MARYJA
NASZ WZÓR I MATKA
Materiały formacyjne dla Bractw Szkaplerznych
Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

[1]

Święta BoŜa Rodzicielko, Chwało Góry Karmel,
zechciej odzianych Twoją Szatą
przyodziać cnotami Twoimi
i zachowaj ich zawsze
od wszelkich niebezpieczeństw
duszy i ciała. Amen.
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WPROWADZENIE
Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Bractw Szkaplerznych!
Drodzy Bracia i Siostry w Szkaplerzu św.!
Czas BoŜego Narodzenia kieruje oczy naszej duszy na Maryję i tajemnicę BoŜego Macierzyństwa. Matka BoŜa z Dzieciątkiem rozświetla ciemności naszego codziennego Ŝycia, przynosi nam pociechę i umacnia na drodze naszego chrześcijańskiego powołania. CzyŜ Szkaplerz nie jest znakiem
duchowego pokrewieństwa z Matką BoŜą? Jest przecieŜ znakiem Jej szczególnej adopcji, czyli uznania nas za swoje dzieci! Co więcej jest zewnętrznym wyznaniem wiary w tajemnicę Wcielenia Syna BoŜego i BoŜego Macierzyństwa Maryi. Dlatego Matka BoŜa z Dzieciątkiem przemawia tak
mocno do wszystkich, ale szczególnie do duszy kobiet i matek!
Nie bez powodu rozpoczęliśmy cykl rozwaŜań autorstwa św. Teresy
Benedykty od KrzyŜa (Edyty Stein), karmelitanki bosej, na temat duszy
kobiety, specyfiki jej powołania w świetle wieczności, wzoru kobiecości,
którym pozostaje zawsze postawa Maryi, czy etosu zawodów kobiecych.
Większość bowiem członków naszych Bractw Szkaplerznych to przede
wszystkim kobiety: Ŝony, matki, babcie, wdowy lub kobiety samotne. Do
nich są adresowane słowa świętej Karmelitanki. Ich duchowość i poboŜność
wymaga takŜe pogłębienia intelektualnego. Jestem jednak przekonany, Ŝe
z tych rozwaŜań skorzystać mogą mniej liczni w naszych Bractwach męŜczyźni, a nawet kapłani Moderatorzy Bractw.
Teksty św. Teresy Benedykty wybraliśmy świadomie, wiedząc, Ŝe
„Edyta Stein od Maryi uczyła się, jak budować świadomość i rozpoznawać
wymiary ludzkiego ducha, aby mógł on się napełnić BoŜym Duchem. Odnalazła ona wzór do naśladowania dla kobiety w Maryi, Matce Jezusa. Wiedziała, Ŝe kaŜda kobieta odnajdzie się w postawie Maryi, bo kaŜda nosi
w sobie coś z dziedzictwa Ewy i musi znaleźć drogę od Ewy do Maryi.
W kaŜdej tkwi coś ze sprzeciwu, co nie chce się ugiąć przed Ŝadną władzą,
w kaŜdej drzemie coś z poŜądania zakazanego owocu. Ukazywała, Ŝe macierzyństwo Maryi jest wzorem wszelkiego macierzyństwa; tak jak Ona, kaŜda
3

ludzka matka powinna być matką z całej duszy, aby całe swe duchowe bogactwo przelać w duszę swego dziecka. Dlatego na kaŜdej drodze, jaką wybiera kobieta, wzorem słuŜby powinna być Maryja. Doskonale jednak wiedziała, Ŝe Ŝadna kobieta nie jest w stanie w pełni urzeczywistnić ideału Maryi. śadna kobieta, oprócz Dziewicy, nie ucieleśnia kobiecej natury w jej
pierwotnej czystości. KaŜda jednak kobieta, odkrywając swoją drogę powołania, winna wpierw nawiązać osobistą relację z Chrystusem. Jest to niezbędny warunek, bez względu nawet na to, czy została powołana przez Boga
do Jego wyłącznej słuŜby, czy do Ŝycia w małŜeństwie czy w samotności.
GdyŜ zespolenie duszy z Chrystusem jest czymś innym niŜ zespolenie osób
ziemskich: jest wrośnięciem i zakorzenieniem w Nim. Rozpoczyna je chrzest,
a inne sakramenty nieustannie wzmacniają i nadają kształt w róŜnych kierunkach”3.
Spróbujmy do tekstów świętej Karmelitanki podejść twórczo i trochę
selektywnie, biorąc z nich tylko to, co umacnia nas na drodze naszego powołania, odnosi się do czasów współczesnych, oświetla problemy Ŝycia
i pomaga w jego przeŜywaniu. Mam nadzieję, Ŝe takŜe codzienna lektura
Naśladowania Chrystusa będzie nam w tym pomocą.
Pragnę z serca podziękować wszystkim Animatorom i Moderatorom za
gorliwą i owocną współpracę w formacji Bractw, w apostolstwie szkaplerznym, tworzeniu nowych Bractw, a szczególnie za „Dar Serca”, który
jest konkretną pomocą dla naszego Sekretariatu.
Na czas wspólnego zgłębiania myśli św. Teresy Benedykty i wzrastania
w duchowości maryjnej Karmelu z serca wszystkim błogosławię †.
o. Jan Ewangelista OCD
Moderator Bractw Szkaplerznych
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

___________________________
3

Por. O. dr hab. Marian Zawada OCD, Maryjny i eklezjalny wymiar powołania kobiety według św. Edyty
Stein; http://www.communiocrucis.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=84.
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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I
MARYJA – NASZ WZÓR I MATKA!
według św. Teresy Benedykty od KrzyŜa (Edyty Stein) OCD4
– Część II –
[Maryja] jest Matką Ŝyjących, nie z tytułu zrodzenia pokoleń, ale poniewaŜ Jej miłość macierzyńska obejmuje wraz z Głową całe Ciało mistyczne.
(św. Teresa Benedykta OCD)

WZÓR KOBIETY KONSEKROWANEJ5
Św. Teresa Benedykta zwróciła się ku Maryi Dziewicy i kontemplowała
Jej dziewictwo. Chciała, aby słuchacze dobrze zrozumieli Maryję: była dziewicą nie z powodu momentu Zwiastowania; dokonała pozytywnego wyboru
juŜ wcześniej, a takŜe później, po narodzeniu Chrystusa. Stało się pretekstem do rozwaŜenia dziewictwa jako powołania samego w sobie. Maryja
była takŜe Oblubienicą Chrystusa. W późniejszym eseju Edyta napisała:
Pomiędzy duszą świętego Dzieciątka a duszą Dziewicy Maryi istniała więź
najintymniejszej jedności, którą nazywamy zaręczynami.
Edyta wykazuje, Ŝe nie ma sprzeczności w tym, Ŝe Maryja jest zarówno
Oblubienicą, jak i Matką Chrystusa: jest Ona nową Ewą.
Edyta widziała Maryję jako wzór oblubienicy Chrystusa, stojącą „u boku”
Jezusa, tak jak Ewa miała stać „przy boku” Adama. UŜywała tego wyraŜenia wielokrotnie, aby pokazać, jak Maryja dopełnia i dzieli cechy Chrystusa: „Jej dziewictwo to prawzór bycia kobietą u boku Tego, który jest prawzorem bycia męŜczyzną”, jest „współodkupicielką u boku Odkupiciela”.
RozwaŜając postać Maryi jako matki, widziała Ją jako Ewę, biorącą na siebie rolę „matki wszystkich istot Ŝyjących”. Był to dla Edyty najbardziej
___________________________
4

Przedruk konferencji za: J. Mosley, Edyta Stein – kobieta modlitwy, Flos Carmeli, Poznań 2012, s. 93-94.
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uderzający przykład łaski udoskonalającej naturę: [Maryja] jest matką Ŝyjących, nie z tytułu zrodzenia pokoleń, ale poniewaŜ Jej miłość macierzyńska
obejmuje wraz z Głową całe Ciało mistyczne.

MACIERZYŃSTWO ŁASKI, A NIE NATURY6
MoŜemy wyobrazić sobie błysk w oczach Edyty, mówiącej o kobiecie
konsekrowanej jako „oblubienicy Chrystusa”. Rola ta, powiedziała na koniec wykładu w Aachen, „nie jest obca naturze kobiecej, przeciwnie, stanowi najwyŜsze jej wypełnienie i doskonalenie”. Wskazuje na to Ŝycie Maryi, Jej ziemskie towarzyszenie
ramię w ramię: „Zbawiciel wraz
ze swą matką wędrowali po ulicach Judei i Galilei”, a po Rezurekcji „Zmartwychwstały jest
zawsze z Tobą! Doprawdy, wierzę, Ŝe nigdy Cię nie opuścił”.
Na zakończenie wykładu w Salzburgu opisała w podobnych słowach drogę kobiety, która wiedzie
święte Ŝycie: idziemy „drogą za
rękę z Panem”.
MoŜna łatwo ulec złudzeniu,
Ŝe wykłady Edyty dotyczyły tylko „kobiety”. Tak jednak nie było. „Kobieta” jest widziana w swym pełnym znaczeniu tylko w relacji do „męŜczyzny”; Edyta zawsze porównuje tych dwoje. Bez wątpienia, dlatego właśnie
zyskała zainteresowanie słuchaczy, zarówno ze strony kobiet, jak i męŜczyzn. Dyskutując Ŝycie religijne, zdecydowała się mówić o męŜczyźnie
konsekrowanym. Czy stoi on u boku Jezusa? Czy kapłan naśladuje Maryję?
Nie, brzmiała odpowiedź, kapłan jest „zastępcą Chrystusa”, alter Christus.
KaŜdy człowiek jest powołany do bycia „drugim Chrystusem”, ale poprzez
Maryję dostrzegła, Ŝe kobieta przeŜywa to w inny sposób: drugi Chrystus,
ale w kobiecej formie.

___________________________
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TamŜe, s. 104-106.
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Naśladowała Maryję, wiedząc, Ŝe jest to jednocześnie naśladowanie Chrystusa. CzyŜby nagle dostrzegła
wśród słuchaczy wyprostowanych dumnie męŜczyzn?
Tylko czekali na kwestię „kapłaństwa kobiet”. Nieustraszona Edyta oświadczyła, Ŝe istnieją przeszkody
dogmatyczne. UwaŜała jednak, Ŝe kobiety nie zostały
przeznaczone do kapłaństwa: kobieta, z natury, zajmuje fundamentalne miejsce u boku Chrystusa. Nie
jest to niŜsza pozycja, ale przywilej i łaska bycia zawsze u Jego boku jako konsekrowana oblubienica;
wszak cała jej potęga w królestwie niebieskim wypływać będzie z miłosnego zjednoczenia z Nim, a nie z władzy zastępczej. Tymi
słowami zamknęła tę kwestię, jednocześnie podkreślając piękno roli kobiety
konsekrowanej jako oblubienicy i duchowej matki. Wszyscy pamiętamy,
jak mała Teresa z Lisieux usłyszała o mordercy odmawiającym wyraŜenia
skruchy w obliczu egzekucji i o tym, jak modliła się za niego, sięgając „do
wszystkich środków, jakie sobie moŜna wyobrazić”, a później dostrzegła
w gazecie, Ŝe Pranzini w ostatniej chwili trzykrotnie ucałował krzyŜ. Mała
Święta powiedziała wówczas: „moje pierwsze dziecko”. Duchowe macierzyństwo jest dziełem odkupienia, dziełem rodzenia dusz dla Królestwa.
Wkrótce Edyta odda swe Ŝycie za to dzieło, zamieniając podium wykładowcy na KrzyŜ. Taka jest rola kobiety konsekrowanej, Maryi, a nawet samego Boga. Edyta mówiła takŜe o Duchu Świętym, Osobie Boskiej, którą
widziała w kategoriach typowo kobiecych – jako roznoszącą dobro po
świecie. A Duch Święty spoczął w duszy Dziewicy Maryi: Duch Święty jest
Bogiem i kiedy wychodzi z siebie, aby wejść
w stworzenia, moŜemy Jego twórczą i doskonałą
płodność Boga zauwaŜyć w przeznaczeniu kobiety
jako „matki Ŝyjących”; czysty obraz kobiecej istoty
jawi nam się w Niepokalanej, Dziewicy pełnej Ducha Świętego, świątyni, w której uczynił On mieszkanie i złoŜył pełnię łaski, wszystkie swe dary. Edyta,
wielka kontemplatyczka, była wsłuchana w Boga
zamieszkującego duszę. Wpatrywała się w Maryję
jako „doskonałą świątynię” Ducha Świętego, dostrzegając w Niej doskonały wzór Kościoła.

7
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WZÓR KOŚCIOŁA7
Edyta przemawiała do grupy młodzieŜy w Augsburgu. Chciała omówić
rolę kobiety w Kościele. Miała jednak wraŜenie, Ŝe słuchacze muszą otrzymać obraz całości. Obraz tego, w jaki sposób kobieta jest Kościołem. Prakomórką tego nowego stworzenia jest Maryja – pierwsza oczyszczona
i uświęcona przez Chrystusa oraz napełniona Duchem Świętym. Zanim Syn
Człowieczy narodził się z Dziewicy, Syn BoŜy utworzył Ją pełną łaski, a w Niej
i z Nią – Kościół. Jest to „Niepokalane Poczęcie”: odkupiona ludzkość,
początek Kościoła. „Tak więc Kościół staje przy Chrystusie jako nowe
stworzenie, nierozerwalnie z Nim złączone”. Stworzeniem tym jest nowa
Ewa. Edyta dodaje: „Zarówno Maryja, jak i cały Kościół”.
Słuchacze w Augsburgu byli uprzywilejowani. W ten lipcowy dzień zostali wtajemniczeni w najskrytsze wizje Edyty dotyczące Kościoła. Nowa
Ewa, mówiła, nie tylko stoi „u boku”, ale takŜe pochodzi „z boku”: Pochodzenie Ewy z boku pierwszego Adama wyobraŜa pochodzenie nowej Ewy
z otwartego boku nowego
Adama – zarówno Maryi, jak
i całego Kościoła. Edyta przywołuje teraz nowego Adama
na KrzyŜu, krew i woda wypływa z Jego boku, Matka
BoŜa stoi u Jego boku, ale
jako Kościół, jest zrodzona
z Jego boku. W jaki sposób
realizuje się owo „ramię w ramię”? Jako głowa i serce:
Maryja jest najdoskonalszym
symbolem Kościoła (będąc jego prawzorem i praźródłem)
oraz zupełnie wyjątkowym organem, z którego zostało utworzone całe Ciało
mistyczne, nawet sama Głowa. Ze względu na jej centralną i zasadniczą pozycję stosuje się do Niej nazwę „Serce Kościoła”. Jest to takŜe nasza rola.
Podkreślała to św. Teresa z Lisieux, a Edyta miała, być moŜe, na myśli jej
znane stwierdzenie: Miłość w sercu Kościoła. Wielkie odkrycie małej św.
___________________________
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Teresy dotyczące swego powołania wewnątrz Karmelu, wewnątrz Kościoła:
jako jego serce, serce płonące miłością i umoŜliwiające funkcjonowanie pozostałej części Kościoła.
Edyta skierowała kiedyś do Maryi następujące słowa: „Jesteś teraz zawsze obecna, poniewaŜ jesteś Sercem Kościoła”. Miała na myśli modlące się
Serce Kościoła, wzór Kościoła w modlitwie. Słowa te pojawiły się w jej
myślach podczas próby wyobraŜenia sobie Pięćdziesiątnicy: powstający
Kościół zgromadził się wokół tej cichej kobiety, która razem ze wszystkimi
modliła się o przybycie Ducha Świętego. Modlitwa Kościoła i działanie Ducha Świętego są najpotęŜniejszym środkiem odnowy: W cichym dialogu dusz
poświęconych Bogu z Panem,
przygotowują się wydarzenia historii Kościoła, tak, aby
odnowić wszerz i wzdłuŜ
oblicze ziemi. Dziewica, która
przechowywała w sercu kaŜde
słowo posłane przez Boga,
jest wzorem takich zatroskanych dusz, w których wciąŜ
na nowo pojawia się arcykapłańska modlitwa Jezusa.
A kobiety, które, jak i Ona,
zapominały siebie z powodu
zatopienia w Ŝyciu i cierpieniu Chrystusa, stanowiły wybrane przez Boga narzędzie do wykonania wielkich dzieł w Kościele: św. Brygida, Katarzyna ze Sieny.
Proroczy język! GdyŜ od 1999 roku mamy trzy święte patronki Europy:
Brygidę Szwedzką, Katarzynę ze Sieny i... Edytę Stein. W duchu, a teraz
i literalnie, Edyta naleŜy do tej grupy, z Maryją jako wzorem.
Pamiętajmy, Ŝe Edyta nie tylko naśladowała Maryję, ale teŜ zawierzyła
Jej samą siebie. Pragnęła przekazać to doświadczenie wszystkim kobietom:
Obierając jedną z moŜliwych dróg realizacji swego powołania, kobieta najpewniej osiągnie swój cel, mając nie tylko wzrok utkwiony w prawzór Dziewicy-Matki (Virgo-Mater), aby według niego kształtować siebie, lecz nade
wszystko powierzając się Jej prowadzeniu i całkowicie poddając Jej kierownictwu. Ona najlepiej ukształtuje na swój obraz tych, którzy do Niej naleŜą. Edyta zawiesiła głos na słowie „powierzając”: „RównieŜ Maryja nie
9
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wypełni swego macierzyństwa tam, gdzie się Jej człowiek nie zawierzy”.
Wzór jest czymś innym: moŜemy go podziwiać, naśladować, szukać w nim
inspiracji. Ale ze wzorem nie ma relacji: tę moŜemy nawiązać tylko z matką.

MATKA KOŚCIOŁA, MATKA NAS WSZYSTKICH8
W kwietniu 1938 roku Edyta, teraz juŜ siostra Benedykta, odbyła rekolekcje przygotowujące ją do złoŜenia ślubów wieczystych. Czas był znakomicie
dobrany dla karmelitanki, która przybrała imię „od KrzyŜa”: obejmował
Wielki Tydzień i Triduum, całość Tajemnicy Paschalnej. Samotnie i w ciszy
Edyta zwróciła się do Maryi jako swej towarzyszki.
Podczas tych rekolekcji
prowadziła dziennik. Nie był
przeznaczony do publikacji,
a więc daje nam przywilej
zerknięcia
bezpośrednio
w serce Edyty; czytanie go jest
trochę jak podsłuchiwanie.
MoŜe istnieć pewien rozdźwięk pomiędzy dzienniczkiem
Edyty Stein, pełnym dojrzałej
refleksji teologicznej, a osobistym notatnikiem św. Bernadetty, osoby prostej i bez
wykształcenia. Trudno jednak znaleźć róŜnice w intymności więzi z Maryją
u Edyty i wizjonerki z Lourdes: „O moja ukochana Matko” pisze Edyta;
a Bernadetta: „O Maryjo, moja czuła Matko”. Edyta, pisząc do Karmelu
„Królowej Pokoju” w Kolonii, nazywa Maryję Królową, ale pozostaje Ona
dla niej, tak jak i dla Teresy z Lisieux, „bardziej Matką niŜ Królową”.
Matką – w szczególny sposób Matką Karmelu, ale jeszcze bardziej
Matką Kościoła: Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie
rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja” (J 19,26-27). Są to słowa mocy, słowa,
które zmieniają rzeczywistość: Jak wówczas, gdy rzekł, „Oto ciało moje”,
Jezus przemienił chleb w ciało, a kiedy powiedział „Przyjmij Matkę twoją”
___________________________
8
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i „Przyjmij syna Twego”, uczynił z Maryi matkę Jana, a z Jana syna Maryi.
Nie głosił nowego macierzyństwa Maryi, lecz je ustanowił. Edyta zobaczyła
pod KrzyŜem wydarzenie decydujące: „Maryja została naszą Matką pod KrzyŜem. Kocha dusze idące za Panem aŜ do stóp KrzyŜa”. Taka była droga
powołania Edyty: dźwigać KrzyŜ z Jezusem, stać z Maryją na Kalwarii,
trudzić się dla Kościoła pod KrzyŜem, dokładnie w miejscu, w którym Kościół został ustanowiony.
To tam „kobieta” stała się
„matką” (J 19,26-27). Słowa te
są pełne znaczenia. „Kobieta”
oznacza misję Ewy – prefigurację nowej Ewy w historii
zbawienia. Dziennik Edyty
zaczyna się właśnie przywołaniem protoewangelii (Rdz 3,15).
Termin „matka” jest równie
znaczący: Matka wszystkich Ŝyjących, Matka Jezusa, Matka
całego Mistycznego Ciała: „Pod
KrzyŜem otrzymała dziedzictwo swego Syna, jako matka odkupionych,
przyjęła wszystkich do swego serca”. Jako matka, jako córka. Dziedzictwo
to jest takŜe i naszym udziałem. Przechodzi przez pokolenia Kościoła, spoczywa u stóp tych, którzy są powołani do ratowania dusz i dźwigania
KrzyŜa. Edyta uŜywa tu wyraŜenia „nakładający ręce”: są to ręce Jezusa,
Boskiego Rzeźbiarza, albo kapłana, który przyjmuje ofiarę. W dzienniku
pojawia się ono jako skierowane do Maryi jako więzi przynaleŜności, wołanie o przemianę w Chrystusa: On połoŜył na Tobie swe ręce, wziął Twe Ŝycie i przemienił je w swoje. Tak samo połoŜył swe ręce na mnie, a więc będę
dźwigać KrzyŜ razem z wami.
Wielki Piątek, 15 kwietnia. Jedynym zapisem tego dnia jest wiersz. Stanowi podsumowanie wątków, nad którymi Edyta rozmyślała w poprzednich
dniach, a właściwie latach: Maryja pod KrzyŜem, Matka Kościoła, misja
pracy nad zbawieniem kaŜdej duszy. Dotyczy to takŜe i nas: my takŜe dostaliśmy dusze w dziedzictwie i mamy tę samą misję bronienia ich u stóp
KrzyŜa, z Jezusem. Stojąc u Jego boku, czerpiąc z Jego boku – z oczyma
zwróconymi ku Maryi, naszemu wzorowi i Matce.
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Stać z Tobą blisko KrzyŜa
Dziś stałam z Tobą pod krzyŜem
I doświadczyłam wyraźnie, jak nigdy,
śeś nam pod krzyŜem jako Matka dana.
Jak troszczy się wierna ziemska matka,
By syna wypełnić ostatnią wolę?
Tyś była przecieŜ SłuŜebnicą Pana,
Byt i Ŝycie Boga, który stał się człowiekiem,
W Twój byt się bez reszty i w Ŝycie wpisały.
Dlatego przyjęłaś nas w serce swoje,
i krwią serdeczną gorzkiego cierpienia
kaŜdej duszy nowe Ŝycie okupiłaś.
Ty znasz nas wszystkich, nasze rany, braki,
Znasz teŜ blask nieba, który miłość Syna
Roztoczy nad nami w wieczystej światłości.
Z troską kierujesz naszymi krokami,
Nic Ci nie za trudne, by przywieść nas do celu,
Ale ci, których wybrałaś do swego orszaku,
a swoją świtę przy wieczystym tronie,
Ci muszą stać pod krzyŜem
I krwią gorzkiego bólu swego serca
Blask nieba odkupić dla tych dusz bezcennych,
Które im w dziedzictwie powierzył Syn BoŜy.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
•
•
•

Dzięki czemu Maryja jest wzorem dla osób poświęconych Bogu?
Czym róŜni się macierzyństwo duchowe od naturalnego i w jaki sposób się uzupełniają?
Dlaczego Maryja jest wzorem dla całego Kościoła i dla kaŜdego z nas?
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CODZIENNE CZYTANIE DUCHOWE
W tym roku formacyjnym za podstawę do
czytania duchowego weźmiemy dzieło Tomasza
a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa (skrót:
NC) z rozwaŜaniami ks. Felicite Roberta de
Lamennais, (Poznań, Flos Carmeli 2005, wydanie I). Wydanie to na nowo przełoŜone na
język polski (przez p. Agatę Łukomską) jest
wersją, jaką wiele lat czytała przed i po wstąpieniu do Karmelu św. Teresa od Dzieciątka
Jezus OCD.
Wydanie to moŜna nabyć w Wydawnictwie
Flos Carmeli w Poznaniu (tel. 61 856 08 34;
www.floscarmeli.pl) oraz w naszej księgarni
w Czernej (Karmelitana, tel. 12 258 30 77; http://ksiegarnia.karmelczerna.pl).
W schemacie czytań jeden rozdział przypada na dwa dni. KaŜdy
indywidualnie powinien podejść do tej lektury i rozmyślania, wyznaczając sobie ilość akapitów danego rozdziału stosownie do swoich moŜliwości, czasu i potrzeb duchowych.

TYDZIEŃ 1
Dzień 1 –
Dzień 2 –
Dzień 3 –
Dzień 4 –
Dzień 5 –
Dzień 6 –
Dzień 7 –

NC Księga I, r. 17: O Ŝyciu zakonnym
NC Księga I, r. 18: O przykładzie świętych
NC Księga I, r. 19: O ćwiczeniach dobrego zakonnika
NC Księga I, r. 20: O umiłowaniu samotności i milczenia
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TYDZIEŃ 2
Dzień 1 –
Dzień 2 –
Dzień 3 –
Dzień 4 –
Dzień 5 –
Dzień 6 –
Dzień 7 –

NC Księga I, r. 21: O skrusze serca
NC Księga I, r. 22: O rozwaŜaniu ludzkiej nędzy
NC Księga I, r. 23: O rozmyślaniu o śmierci
NC Księga I, r. 24: O sądzie i o karze za grzechy

TYDZIEŃ 3
Dzień 1 – NC Księga I, r. 25: O gorliwej pracy nad poprawą swojego
Ŝycia
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga II, r. 1: O wewnętrznej rozmowie z Bogiem
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga II, r. 2: O pokornym zdaniu się na Boga
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga II, r. 3: O człowieku miłującym pokój

TYDZIEŃ 4
Dzień 1 –
Dzień 2 –
Dzień 3 –
Dzień 4 –
Dzień 5 –
Dzień 6 –
Dzień 7 –

NC Księga II, r. 4: O czystości serca i prostej intencji
NC Księga II, r. 5: O badaniu samego siebie
NC Księga II, r. 6: O radości czystego sumienia
NC Księga II, r. 7: O ukochaniu Jezusa ponad wszystko
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MIESIĄC II
śYCIE KOBIETY W ŚWIETLE WIECZNOŚCI9
„Matka BoŜa ukazuje nam najpełniej duchową postawę właściwą naturalnemu powołaniu kobiety. Ośrodkiem Jej Ŝycia jest Jej Syn. Ona jest tylko
słuŜebnicą Pańską – lecz wykonuje dlatego, Ŝe Bóg Ją do tego powołał.
Swego Dziecka nie uwaŜa za swoją własność: otrzymała Je z rąk BoŜych
i w BoŜe ręce oddała, ofiarując Syna w świątyni, towarzyszy Mu na śmierć
krzyŜową” (św. Teresa Benedykta od KrzyŜa OCD).
Przeznaczenie kobiety wywodzi się z wieczności; aby je w jej świetle
wypełnić, kobieta musi je oprzeć na wiecznych podstawach. Wypełniając swe przeznaczenie, wrasta tym samym w Ŝycie wieczne. „Stworzył
Bóg człowieka na swój obraz, na obraz BoŜy go stworzył: stworzył męŜczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). MęŜczyzna i kobieta ukształtowani są na
obraz BoŜy. KaŜde stworzenie moŜe w swojej skończoności odzwierciedlić
tylko cząstkę istoty Boskiej, w róŜnorodności zaś stworzeń zdaje się odbijać
– w pełni róŜnorodnych promieni – nieskończona jedność i prostota Boga.
Podobnie teŜ, choć w róŜny sposób, odbija Boga właściwość męska i kobieca.

MARYJA OBRAZEM DUSZY KOBIECEJ
I JEJ PRZEZNACZENIA
Czysty obraz kobiecej istoty jawi się nam w Niepokalanej, Dziewicy
pełnej Ducha Świętego, świątyni, w której Duch Miłości uczynił mieszkanie i złoŜył pełnię łaski, wszystkie swe dary. Chciała być Ona SłuŜebnicą Pańską, bramą, którą mógłby wejść w ludzkość; gdyŜ nie przez
siebie, lecz przez „słodkiego Jezusa” miała nam przywrócić utracone
zbawienie. Jako Matka BoŜa i Matka wszystkich BoŜych dzieci, wyniesiona jest ponad ludzi na tron chwały, a z Nią uświęcone samo macierzyństwo; jako Dziewica odznacza się nieporównywalną pięknością
i upodobaniem BoŜym, a jednocześnie płodnością czystości dziewiczej;
___________________________
9

„śycie kobiety w świetle wieczności” to skrócona wersja rozdziału z konferencji Edyty Stein pt. „śycie
kobiety chrześcijańskiej”; w: Edyta Stein (św. Teresa Benedykta od KrzyŜa OCD), Kobieta – jej zadanie
według natury i łaski, Tczew-Pelplin 1999, s. 94-104.

15

Formacja

jako Królowa – zwycięską mocą miłości słuŜebnej i nienaruszonej nieskalaności. Na Jej obraz powinna spoglądać kaŜda kobieta chcąca wypełnić swoje przeznaczenie. Przeczysta Dziewica jest jedyną, która została
zachowana od wszelakiej zmazy grzechu. śadna kobieta, oprócz Niej, nie
ucieleśnia kobiecej natury
w jej pierwotnej czystości.
KaŜda inna nosi w sobie
coś z dziedzictwa Ewy i musi znaleźć drogę od Ewy do
Maryi. W kaŜdej tkwi coś ze
sprzeciwu, co nie chce się
ugiąć przed Ŝadną władzą,
w kaŜdej drzemie coś z poŜądania zakazanego owocu.
Sprzeciw i poŜądanie hamuje
w kobiecie to, co rozpoznaliśmy jako jej czyste działanie
kobiece.

OBJAWY DEGENERACJI DUSZY KOBIECEJ
Dziewczynka, nienauczona od dzieciństwa przez relacje czy teŜ
okoliczności Ŝyciowe sztuki dopasowywania się, wyrzeczenia i ofiary,
zawrze związek małŜeński, marząc o niezmąconym szczęściu i wypełnieniu
wszelkich pragnień. Jeśli znajdzie męŜa skłonnego je spełniać, nigdy nie
nauczy się trzymać siebie w ryzach; spróbuje sprawdzać, jak dalece sięga jej
panowanie; napotkane granice wywołają konflikty, które niszczą małŜeństwo albo spowodują wzajemną agresję, gdy zabraknie sił do opamiętania
i wewnętrznego zwrotu. Taka teŜ kobieta, jeŜeli juŜ z góry nie odrzuci cięŜaru macierzyństwa, to podejmując je, nie znajdzie właściwego stosunku do
dzieci; według nastroju zajmie się nimi lub nie, zacznie je rozpieszczać lub
niesłusznie traktować surowo, czy teŜ stawiać im samolubne wymagania.
Krótko mówiąc: zrobi wszystko, by wzbudzić opory oraz zahamować
rozwój, zamiast torować mu drogę i popierać. WszakŜe nawet tam, gdzie
jest dobra wola pielęgnowania Ŝycia rodzinnego oraz ofiarność i praca nad
sobą, naturalne siły mogą nie sprostać zadaniom. Czasem charakter i Ŝycie
męŜa uniemoŜliwiają spokojną atmosferę domową; bywa, Ŝe dzieci wyka16

zują fatalne cechy, o które rozbijają się wszystkie wysiłki wychowawcze.
Gdy do tego dojdzie bieda materialna, grozi nieuniknione wyczerpanie fizyczne i nerwowe; dusza nie wytrzyma cięŜaru bez nowej ciągle mocy,
płynącej z niewyczerpanego Źródła. Tym Źródłem jest łaska BoŜa.
Trzeba tylko znać do niego drogę i stale nią podąŜać.

ŹRÓDŁA USTAWICZNEJ ODNOWY I SIŁY
MODLITWA
Droga stoi otworem dla kaŜdego wierzącego i w kaŜdym czasie: jest
to droga modlitwy. Kto powaŜnie, z wiarą bierze słowa Pana: „Proście,
a otrzymacie”, ten w kaŜdej biedzie uzyska pomoc; choć często nie stanie
się to od razu i tak, jak sobie wyobraŜa i Ŝyczy, jednak nigdy nie zostanie
bez pociechy i odwagi do przetrwania.

EUCHARYSTIA
Przed kaŜdym katolikiem otwiera się bezmierny skarb: bliskość
Pana w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i w Najświętszej Ofierze.
Wierząc w obecność Chrystusa w tabernakulum, wie on, Ŝe tam czeka na
niego Przyjaciel mający zawsze czas, cierpliwość, współczucie dla bólu,
próśb i pytań oraz moc, aby wszystkiemu zaradzić i pomóc; człowiek, który
Mu ufa nawet w największych trudnościach, nie zostanie zawiedziony ani
opuszczony; ma przystań, gdzie moŜe odzyskać uciszenie i pokój. Kto
przeniknięty jest duchem ofiary mszalnej i przeŜywa ją jako zbawcze
dzieło Chrystusa, ten coraz
głębiej będzie przejmował
Jego ofiarne usposobienie.
Małe i wielkie codzienne ofiary uwaŜane zwykle za gniotący cięŜar staną się rzeczywistą
ofiarą, podjętą w wolności
i weselu; uczestnictwo w zbawczym dziele Chrystusa cierpiącego członka Mistycznego Ciała.
Gdzie naturalne siły nie mogą
podołać obowiązkom, gdzie
17
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fizycznie i nerwowo nie wytrzymuje się wymogów pracy, gdy bliscy krytykują najlepsze chęci, a słowo i przykład pozostają bezsilne wobec drogiej
duszy brnącej w niewiarę i grzech, niechaj myśl biegnie do działającej niewidzialnie i tajemniczo mocy Ofiary odkupieńczej, z którą moŜna złączyć
wszelki ból i cierpienie, nawet własną bezsilność i słabość.

SAKRAMENT POKUTY
Gdy się ze swej winy pobłądzi i znajdzie w niebezpieczeństwie odcięcia od strumienia łaski, zawsze istnieje moŜliwość wewnętrznej odnowy w sakramencie pokuty, gdzie
moŜna się uwolnić od cięŜaru przeszłości i jak nowo narodzony iść ku
przyszłości. Umocnieniem w wierze
jest wspólnota osób, zapatrzona
w wieczną gwiazdę przewodnią, Ŝywych czy teŜ tych, którzy odeszli juŜ
do chwały i mogą nam pomóc
w obecnej biedzie, gdyŜ kiedyś sami
przeszli przez podobne trudności.
Wszystko to są środki pozostające do dyspozycji kaŜdego katolika.

SAKRAMENT MAŁśEŃSTWA
MałŜonka i matka czerpie z jeszcze jednego, własnego źródła mocy:
z sakramentu małŜeństwa, który jej związek uświęca i czyni świętym.
Z męŜem, u którego boku stoi, ma stać się jedno, jak Kościół z Chrystusem,
swą Mistyczną Głową. Ten obraz Apostoła jest czymś więcej aniŜeli obrazem. Słowa przysięgi, jakie narzeczona wypowiada wobec kapłana, świadka
zawieranego małŜeństwa, czynią ją szczególną cząstką w Mistycznym Ciele
Chrystusa. Kościół utrzymuje w sobie dopływające do niego z Głowy Ŝycie
łaski i w nieustannej płodności przeprowadza dalej, w coraz nowe członki;
kobieta – widzialne odbicie Kościoła – powołana jest do pomnaŜania liczby
dzieci BoŜych, dając im Ŝycie naturalne i prowadząc do Ŝycia łaski; staje się
przez to istotnym organem płodności Kościoła. Łaska umacnia ją w jej powołaniu, jeśli tylko usiłuje być Ŝywym członkiem Kościoła i wieść Ŝycie
małŜeńskie w duchu Kościoła. Choćby niegodny mąŜ uczynił jej Ŝycie
18

męką, wytrwa w swym związku małŜeńskim, gdy będzie w nim zawsze widzieć symbol Ciała Mistycznego. Świętą bojaźnią otoczy dusze swych
dzieci, strzegąc w nich Ŝycia łaski, zapoczątkowanego sakramentem chrztu.
[…]

POWOŁANIE KOBIETY NIEZAMĘśNEJ
Stajemy teraz przed pytaniem bardzo waŜnym w obecnym czasie: jak
moŜe kobieta niezamęŜna wypełnić swoje przeznaczenie? Bez wątpienia,
jej połoŜenie jest trudne. Jeśli nie dobrowolnie, ale
wskutek warunków Ŝyciowych została zmuszona do
rezygnacji z małŜeństwa i macierzyństwa, nosi
w sobie naturalne pragnienie szczęścia Ŝycia rodzinnego;
z trudem będzie wykonywać obrany zawód, choćby
odpowiadał jej zdolnościom i zamiłowaniom, zwłaszcza, gdy słuŜy on jedynie zdobyciu utrzymania i został
podjęty z oporami. Zdarza się teŜ, Ŝe dziewczyna od
młodości skłania się do Ŝycia dziewiczego, przejawiając pragnienie Ŝycia w zakonie, a tylko zewnętrzne
okoliczności temu przeszkodziły. Bywa, Ŝe takie osoby uwaŜają swe Ŝycie za chybione, a ich dusza zadręcza się i gorzknieje, nie znajdując w sobie siły do
owocnej działalności kobiecej; w dodatku gnębi je
przeświadczenie, Ŝe najprawdopodobniej brak im łaski, jaką cieszą się kobiety idące inną drogą.

ROZPOZNAĆ WOLĘ BOGA
śycie przeciwne naturze przekracza ich naturalne siły nie bez
szkody dla natury i duszy. W najlepszym przypadku będzie się je znosić
ze znudzoną rezygnacją, z reguły z goryczą i buntem przeciw „losowi” albo
uciekać w świat iluzji. Ten tylko uczyni przedmiotem własnego wyboru
coś, czego sam nie wybrał i zrealizuje to w sposób wolny i radosny, kto
w narzuconych warunkach dojrzy zrządzenie woli Boga i nie pragnie
niczego innego, jak jej podporządkować wolę swoją. Gdy tak mu ją poddaje, moŜe być pewien szczególnego prowadzenia łaski. Kto zaś wypadł ze
szlaku, który zdawało mu się wytyczać urodzenie i wychowanie, albo sam
sobie wymarzył i do niego dąŜył lub teŜ został pociągnięty na zupełnie inne
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tory, taki człowiek moŜe w tym widzieć znak szczególnego powołania do
kroczenia nieprzetartą i nieoznaczoną drogą z indywidualnym zadaniem,
jeszcze jasno niewidzianym, ale które się krok po kroku odsłania. Umocnienia dla tego rodzaju zadań nie znajdzie więc w ogólnej formie Ŝycia
zakonnego, lecz w prowadzeniu indywidualnym i musi starannie odczytywać znaki wskazujące drogę.

MODLITWA, EUCHARYSTIA I śYCIE KOŚCIOŁA
NaleŜy do nich: czynić wszystko, co we własnej mocy, aby trwać blisko Boga, tzn. korzystać ze środków łaski dostępnych kaŜdemu chrześcijaninowi. Przede wszystkim uczynić ze świętej Eucharystii ośrodek Ŝycia,
a eucharystycznego Zbawiciela jego centrum; przyjmować kaŜdy dzień
z ręki Pana i w Jego ręce składać, kaŜdą zaś sytuację z Nim omawiać.
Wtedy Bóg zacznie przemawiać w sercu, kształtować duszę, sublimować jej
struny, aby stały się przeźroczyste i wraŜliwe na nadprzyrodzoność; ów
człowiek, jakby samorzutnie, ujrzy swe problemy
Jego oczyma i w Jego duchu rozstrzygnie, spokojnie
i trzeźwo oceniając zewnętrzne fakty i wydarzenia.
Kto mocno wierzy, Ŝe nic się nie dzieje bez BoŜej wiedzy
i woli, tego niełatwo wyprowadzą z równowagi nawet
najdziwniejsze powikłania i najcięŜsze ciosy: zachowa
spokój, oceni jasno rzeczywistość i z całości sytuacji odczyta wytyczne postępowania. Trwając blisko eucharystycznego Zbawiciela, dusza zostaje wyniesiona poza
ciasnotę indywidualno-osobistego Ŝycia, a sprawy Pana
i Jego królestwa – dokładnie jak dla tych, którzy oddali
się Jemu w Ŝyciu zakonnym – stają się jej własnymi;
w tej samej mierze małe i duŜe biedy indywidualne stracą
na cięŜarze. Rodzi się owa wolność i radość, która wie,
jak czerpać z wieczystych źródeł stale nowe siły; wielkie wydarzenia
dramatu świata – od upadku grzechowego po zbawienie – nieustannie
odnawiają się w Ŝyciu Kościoła i kaŜdej pojedynczej duszy ludzkiej; ciągle
na nowo moŜe nad ciemnością zapanować światło. Kto osiągnął te wolne
przestrzenie i rozległy horyzont – wzniósł się ponad to, co zwykle nazywa
się „szczęściem” lub „nieszczęściem”. MoŜe cięŜko walczyć o byt, być
pozbawionym ostoi ciepła Ŝycia rodzinnego czy ludzkiej wspólnoty,
która by go niosła i wspierała, jednak juŜ nigdy nie pozostanie sam
20

i bez radości. Będąc w pełni katolikiem wszczepionym w święty Kościół
z jego liturgią, włączony jest w modlitwę największej ludzkiej społeczności,
w rodzinę braci i sióstr wewnętrznie z nim zespolonych. Idąc z Bogiem za
rękę, tryska strumieniem Ŝywej wody i tajemniczą siłą przyciąga spragnione
dusze. Wcale o to nie zabiegając, staje się przewodnikiem dąŜącym ku
światłu i sprawuje wobec nich duchowe macierzyństwo, rodząc i wprowadzając w królestwo BoŜe „synów” i „córki”. Liturgia Kościoła ukazuje
nam wiele ludzi, męŜczyzn i kobiety, podąŜających taką drogą „w świecie”.
Nasze czasy szczególnie ich potrzebują. Nowoczesnemu pogaństwu, dla
którego podejrzana jest kaŜda sutanna i habit, stroniącemu od wszelkiej
nauki wiary, moŜna Ŝycie nadprzyrodzone przybliŜyć jedynie przez ludzi
zewnętrznie takich, jak wszyscy inni; wykonują ten sam zawód, mają
wspólne, waŜne interesy z ludźmi tego świata, a przecieŜ są widocznie
wspierani przez tajemną moc, która z tego świata nie pochodzi.

POSŁUSZEŃSTWO KAPŁANOWI – KIEROWNIKOWI DUCHOWEMU
PodąŜający taką nadzwyczajną drogą mają przewaŜnie jeszcze jeden
środek upewnienia się co do woli BoŜej, dotychczas niewspomniany. Jest
nim posłuszeństwo widzialnemu zastępcy Boga, kapłanowi – kierownikowi duchowemu. Osobiste doświadczenie i historia Boskiego planu zbawienia pozwala nam dostrzec metodę Pana, który chce kształtować ludzi
przez ludzi. Dziecko w swym naturalnym rozwoju zdane jest na opiekę
i wychowanie dorosłych; Ŝycie łaski takŜe potrzebuje pośrednictwa – narzędzi, aby budzić i podsycać Boską iskrę. Fakty przyrodzone i nadprzyrodzone potwierdzają, Ŝe równieŜ w Ŝyciu łaski „niedobrze być człowiekowi
samemu”. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo samo-złudzenia: pragnienia
serca zaciemniają jasne spojrzenie ducha i człowiek często uwaŜa za
wolę BoŜą to, co odpowiada jego własnym skłonnościom. Uniknie pomyłki ten, kto swe inspirowane wewnętrznie decyzje podda spokojnemu,
niestronniczemu osądowi kapłana, bowiem sąd dotyczący siebie jest mniej
jasny i pewny, niŜ gdy się odnosi do drugich. Nadto, za kierownictwem duchowym przemawiają wszakŜe argumenty innego porządku. Znający Ŝycie
wewnętrzne wiedzą, Ŝe osoby powołane do rzeczy nadzwyczajnych Bóg
poddaje teŜ nadzwyczajnym próbom nie tylko zewnętrznych trudności
i bied, lecz przeprowadza je przez wielkie cierpienie duchowe i cięŜkie
zmagania, zwane w teologii mistycznej ciemną nocą duszy. W nich to dusza
– bez uszczerbku czystości swej woli – doznaje najwyŜszego zatrwoŜenia
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i zamętu: nie odczuwa radości płynącej z ćwiczeń duchownych i dzieł poboŜności, przeŜywa pokusy wobec zarządzeń kościelnych, wątpliwości
w wierze; zdaje się jej, Ŝe idzie fałszywą drogą i jest nieodwołalnie zgubiona.
Doświadczenie uczy, Ŝe dla zachowania właściwego szlaku nie ma lepszej ochrony jak posłuszeństwo mądremu kierownikowi duchowemu.
Ma ono siłę przeciwstawić się mocom ciemności i jest pełną tajemnic rzeczywistością, jak szczególnym zrządzeniem łaski Boga jest fakt, Ŝe daje On
doświadczanej duszy właściwego kierownika; taka jest jednak prawda. Bóg
nie musi korzystać z tej pośredniej drogi, ale sam się nią wiąŜe z niezbadanych dla nas przyczyn, tak jak sam ustanowił sposób udzielania łaski, choć
posiada nieskończone moŜliwości zbawiania. Kto chce znaleźć kierownika
duchowego, nie moŜe wybierać samowolnie, lecz zdać się raczej na BoŜe
zrządzenie, jak teŜ w czasie całej drogi zharmonizować prowadzenie
wewnętrzne i zewnętrzne, aby szło zawsze ręka w rękę. Do jakich zadań
wzywa Opatrzność człowieka, pokazuje samo Ŝycie.
Wszystko moŜna podsumować w jednym zdaniu: kobieta wypełni zadania,
do których jest powołana przez naturę i wypełni swoje odwieczne przeznaczenie tylko wtedy, gdy będzie czerpała z wieczystych źródeł mocy. I z drugiej
strony: kaŜda kobieta Ŝyjąca w świetle wieczności wypełni swe przeznaczenie zarówno w małŜeństwie, jak i w zakonie czy teŜ w jakimś zawodzie
świeckim.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się
•
•
•
•
•

Jakie jest przeznaczenie kobiety?
Dlaczego Maryja jest wzorem kobiety i wypełnienia jej przeznaczenia?
Jakie są konsekwencje braku wychowania do wyrzeczenia i ofiary?
Jakie są źródła ustawicznej odnowy ducha i siły w Ŝyciu kobiety –
matki i Ŝony?
W jaki sposób powinna wypełnić swoje przeznaczenie kobieta niezamęŜna?
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CODZIENNE CZYTANIE DUCHOWE
TYDZIEŃ 1
Dzień 1 – NC Księga II, r. 8: O zaŜyłości, jaką miłość stwarza między
Jezusem i wierną duszą
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga II, r. 9: O braku jakiejkolwiek pociechy
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga II, r. 10: O wdzięczności za łaskę BoŜą
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga II, r. 11: O małej liczbie tych, którzy miłują KrzyŜ
Chrystusowy

TYDZIEŃ 2
Dzień 1 – NC Księga II, r. 12: O świętej drodze KrzyŜa
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 1: O wewnętrznej rozmowie Chrystusa z
wierną duszą
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 2: Prawda przemawia w naszym wnętrzu bez
zgiełku słów
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 3: Słowa BoŜego naleŜy słuchać z pokorą.
Wielu nie potrafi naleŜycie go przyjąć

TYDZIEŃ 3
Dzień 1 – NC Księga III, r. 4: Trzeba w prawdzie i pokorze postępować
przed Bogiem
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 5: O cudownych skutkach Boskiej miłości
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 6: O próbie prawdziwej miłości
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Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 7: Trzeba pokornie ukrywać łaski otrzymane
od Boga

TYDZIEŃ 4
Dzień 1 – NC Księga III, r. 8: Trzeba uniŜyć się przed obliczem Boga
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 9: Trzeba wszystko odnosić do Boga jako do
ostatecznego celu
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 10: Słodko jest słuŜyć Bogu, a wzgardzić
światem
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 11: NaleŜy badać i powściągać pragnienia
serca
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MIESIĄC III
SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA WEWNĘTRZNEGO
UCISZENIA10
„Królowej nieba zawierzono rozdawnictwo łask, przeto do celu nie zaprowadzi jedynie podziwianie Jej, lecz ufne do Niej przylgnięcie, kroczenie
wraz z Nią, a nie obok i to właśnie drogą naśladowania Chrystusa; naśladować bowiem Maryję, znaczy naśladować Pana: Ona była Jego pierwszą
naśladowczynią i pierwszym, najdoskonalszym obrazem” (św. Teresa Benedykta od KrzyŜa OCD).
Obraz duszy kobiecej odpowiadający jej odwiecznemu przeznaczeniu
posiada następujące przymioty: szerokie serce, spokój, wolność od samej
siebie, ciepło i przejrzystość.
Narzuca się pytanie, jak te cechy moŜna posiąść.
Nie chodzi tu o róŜnorodność przymiotów, które by się pojedynczo
zdobywało czy wypracowywało, lecz raczej o prosty, ogólny stan duszy,
ukazany z róŜnych stron w tych właśnie cechach.
Nie osiągniemy go wysiłkiem woli, musi go sprawić łaska. Wszystko,
co moŜemy i co powinniśmy zrobić, to siebie na łaskę otworzyć, czyli wyrzec się całkowicie swej własnej woli i poddać woli Boga, składając w Jego
ręce naszą duszę, gotową na Jego przyjęcie i Jego kształtowanie. Wymaga
to przede wszystkim uwalniania siebie i wewnętrznego uciszenia. Dusza jest
z natury tak dalece pełna róŜnych spraw, Ŝe jedna rzecz wypiera drugą, co
w rezultacie daje ciągły niepokój objawiający się często we wzburzeniu
i w buncie. Rano, gdy budzimy się, usiłują nas zaraz przytłoczyć
obowiązki i rozmaite troski, jeŜeli nie odebrały nam juŜ nocnego spokoju.
Powstaje trwoŜliwe pytanie: jak w ciągu jednego dnia uporać się z wszystkimi kłopotami, kiedy wykonać to, a kiedy tamto, w jaki sposób zabrać się
do tego czy tamtego? Ma się ochotę zerwać i z miejsca pobiec do pracy.
Lecz właśnie wtedy trzeba chwycić cugle i powiedzieć sobie: spokojnie!
Teraz nic nie moŜe zakłócić mi pokoju, gdyŜ pierwsza godzina poranna
naleŜy do Boga. Dopiero z Jego pomocą wykonam zadanie, jakie na mnie
nakłada. Przystąpię najpierw do ołtarza BoŜego, gdzie nie chodzi o mnie
___________________________
10

Edyta Stein (S. Teresa Benedykta od KrzyŜa OCD), Z własnej głębi, wybór pism, t. 2, Kraków 1978, s. 16-19.
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i o moje malutkie sprawy, lecz o wielką Ofiarę pojednania, w której uczestnicząc, mogę obmyć i rozweselić serce, a w czasie ofiarowania złoŜyć Bogu
siebie z wszelkim moim działaniem i cierpieniem. Kiedy zaś Bóg przyjdzie
do mnie w Komunii świętej, wolno mi Go spytać: „Czego pragniesz, Panie,
ode mnie?” (św. Teresa). Potem zabiorę się do tego, co po cichej rozmowie
z Nim ujrzę jako najbliŜszy obowiązek. Wracając po tym porannym święcie
do mego kieratu pracy, wchodzę w nią ogarnięty jakąś uroczystą ciszą,
z duszą nieobciąŜoną tym wszystkim, co chciało się juŜ do niej wcisnąć,
przeciwnie, pełną świętej radości, odwagi i mocy działania, powiększoną
i poszerzoną, bo wychodząc ze siebie weszła w Ŝycie BoŜe. Miłość, którą
zapalił Bóg, pali się w niej na kształt spokojnego płomienia i przynagla ją
do Ŝycia miłością i zapalania jej w otoczeniu: „Flammescat igne caritas, accendat ardor proximos – Niech rozpłomieni się ogniem miłości, Ŝar niech
rozjaśni bliźnich”. NajbliŜszy odcinek drogi zaczyna się rozjaśniać. Nie
trzeba patrzeć zbyt daleko, bo wiadomo, Ŝe gdy dotrzemy do linii horyzontu, nowy widok wyłoni się nam przed oczyma. Zaczynamy więc codzienne obowiązki, np. uczenie w szkole: jedna po drugiej, cztery do pięciu godzin. Trzeba wykonywać trudne zadania, co godzinę zajmować się inną
sprawą. Mimo wysiłków, nie udaje się nam osiągnąć tego, co zaplanowaliśmy i być moŜe do końca się nie uda. Zmęczenie, nieprzewidziane
przeszkody, tępota dzieci, róŜne wstręty, irytacje, lęki. Albo praca w biurze:
kontakty z nieprzyjemnymi przełoŜonymi i kolegami, nieuzasadnione pretensje, niesprawiedliwe zarzuty, ludzka podłość, moŜe teŜ nędza najrozmaitszego rodzaju.
Nadchodzi pora obiadu, przychodzimy do domu wyczerpani i rozbici, a tu czekają juŜ na nas nowe próby. Gdzie się podziała ranna świeŜość duszy? Ma się ochotę znów burzyć i unosić: irytacja, złość, Ŝal. A do
wieczora jeszcze tyle do zrobienia! Trzeba by natychmiast wziąć się do
nowej pracy. Nie, nie wcześniej, dopóki przynajmniej na moment nie
osiągniemy wewnętrznej ciszy. Musimy siebie na tyle znać i starać się poznać, aby wiedzieć, gdzie i jak naleŜy szukać spokoju. Najlepiej znowu
otrząsnąć wszystkie troski, klękając na chwilę przed tabernakulum. Lecz
nie kaŜdego na to stać. Komuś innemu zrobi dobrze trochę fizycznego odpoczynku, krótka przerwa we własnym pokoju na nabranie oddechu. JeŜeli
trudno o spokój zewnętrzny i nie dysponujemy miejscem, do którego moŜna
by się schronić, jeśli obowiązki niecierpiące zwłoki nie pozwalają na godzinę ciszy, wtedy przynajmniej wewnętrznie naleŜy się przez chwilę
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z wszystkiego wyłączyć, uciekając się do Boga. PrzecieŜ On jest wszędzie
obecny i moŜe nam w jednej chwili dać to, czego potrzebujemy. Tak potoczy się dzień do końca, czasem w wielkim zmęczeniu i utrudzeniu, ale
w pokoju. Jeśli zaś wieczorna rewizja minionego dnia pokaŜe, Ŝe wszystko
było łataniną zostawiającą wiele zaplanowanych rzeczy niewykonanych i obudzi w nas głębokie zawstydzenie i Ŝal — przyjmijmy jeszcze i to, składając
siebie w ręce Boga i Jemu się oddając. W ten sposób spoczniemy w Nim
i rzeczywiście odpoczniemy, aby rozpocząć nowy dzień jako nowe Ŝycie.
Oto kilka myśli na temat takiego ułoŜenia codziennych obowiązków,
które zapewniałoby miejsce łasce BoŜej. Musimy wziąć, oczywiście, pod
uwagę naszą własną sytuację Ŝyciową. Z kolei zastanówmy się, w jaki sposób niedzielę uczynić szeroką bramą dla Ŝycia BoŜego na co dzień i dla
zdobycia siły do pracy na cały tydzień. Wielkie święta, okresy świąteczne
i okresy pokutne, przeŜyte w duchu Kościoła pozwalają nam z roku na rok
bardziej dojrzewać do wiecznego wypoczynku w Bogu. Do naszych najwaŜniejszych zadań naleŜy uświadomienie sobie sposobu, w jaki według
właściwych sobie dyspozycji charakteru i konkretnych warunków Ŝycia,
układać swój dzień i zaplanować rok tak, by przygotować drogę Bogu.
Zewnętrzny regulamin będzie zapewne dla kaŜdego inny i musi się elastycznie dostosować do zmiennych okoliczności Ŝyciowych. TakŜe sytuacja
psychiczna jest u róŜnych ludzi róŜna. Trzeba umieć odkrywać własne sposoby nawiązywania łączności z wiecznością, podtrzymywania jej czy oŜywiania.
Rozmyślanie, czytanie duchowe, uczestnictwo w liturgii lub w naboŜeństwach paraliturgicznych itd. — nie dla wszystkich i nie zawsze są jednakowo owocne. Nie kaŜdy, na przykład, zdolny jest do ciągłego rozmyślania,
a i sposób rozmyślania dla róŜnych osób jest róŜny. Jest rzeczą waŜną
umieć znaleźć to, co nam najskuteczniej pomaga, a takŜe umieć z tego skorzystać. JeŜeli wnikniemy głęboko w drogę Matki BoŜej od Jej święta
Oczyszczenia aŜ do Wielkiego Piątku, Ona najpewniej nam wskaŜe nasz
sposób osiągnięcia wewnętrznego uciszenia.
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Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
•
•
•

W jaki sposób Maryja strzegła wewnętrznego uciszenia wśród codziennych zajęć i tak róŜnych okoliczności Ŝycia?
Co moŜe nas pozbawiać wewnętrznego uciszenia?
W jaki sposób moŜemy zachować wewnętrzne uciszenie w ciągu dnia?
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CODZIENNE CZYTANIE DUCHOWE
TYDZIEŃ 1
Dzień 1 – NC Księga III, r. 12: :Trzeba ćwiczyć się w cierpliwości i zmagać się ze swoimi namiętnościami
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 13: Trzeba słuŜyć z pokorą, za przykładem
Chrystusa
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 14: Trzeba rozwaŜać ukryte sądy BoŜe, by
nasze dobre czyny nie wbijały nas w pychę
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 15: Co mamy czynić, gdy powstanie w nas
jakieś pragnienie

TYDZIEŃ 2
Dzień 1 – NC Księga III, r. 16: Jedynie w Bogu naleŜy szukać prawdziwej pociechy
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 17: Troskę o nasze sprawy powinniśmy pozostawić Bogu
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 18: Trzeba wytrwale znosić niedole tego Ŝycia, za przykładem Chrystusa
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 19: O znoszeniu krzywd i o prawdziwej cierpliwości

TYDZIEŃ 3
Dzień 1 – NC Księga III, r. 20: O wyznawaniu swojej słabości i o nędzy
tego Ŝycia
Dzień 2 –
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Dzień 3 – NC Księga III, r. 21: W Bogu, ponad wszystkimi dobrami,
naleŜy spoczywać
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 22: O wspominaniu BoŜych dobrodziejstw
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 23: O czterech rzeczach waŜnych dla
zachowania pokoju

TYDZIEŃ 4
Dzień 1 – NC Księga III, r. 24: Nie naleŜy ciekawie badać postępowania
innych
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 25: Na czym polega prawdziwy pokój
i postęp duszy
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 26: O wolności serca, której nabywa się
raczej modlitwą niŜ czytaniem
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 27: Miłość własna jest największą
przeszkodą na drodze do najwyŜszego dobra

30

RZECZ O ŚWIĘTEJ KARMELITANCE,
FILOZOFIE I MĘCZENNICY
ŚWIĘTA TERESA BENEDYKTA OD KRZYśA – EDYTA STEIN
Fascynacja postacią św. Teresy Benedykty od KrzyŜa – Edyty Stein –
przeszła moje wyobraŜenie. Zawsze starałem się stawać przy prawdzie,
zawsze byłem z tymi, którzy ku Prawdzie zmierzali. śyć w Prawdzie z małej i duŜej litery jest wyzwaniem. W naszym Ŝyciu droga ku Prawdzie, która
z miłości Boga do ludzi zrodziła się, jest czymś najwaŜniejszym.
Świętość, moŜe inaczej – świadomość wyboru świętości, jest czymś
godnym naśladowania. Oto stoimy u początku drogi krzyŜowej ze świadomością, Ŝe odkupienie musi dokonywać się przez krzyŜ i z nadzieją, Ŝe poranek zmartwychwstania zaświta prędzej czy później. Aby mieć taką świadomość trzeba niezwykłej wraŜliwości ducha i duszy, jak i heroizmu, który
takŜe buduje naszą świadomość bycia świętym.
Minął wiek od narodzin Edyty Stein we Wrocławiu, w rodzinie Ŝydowskiej bardzo bogatej duchem, a nade wszystko wiernej swojej tradycji Ŝydowskiej. I tak, jeszcze bez chrztu świętego, była wybrana przez Jezusa
i prowadzona do świętości, do męczeńskiej śmierci w Oświęcimiu.
Moi święci to współcześni święci, którzy znaczyli mi od młodzieńczych
lat drogę ku Prawdzie. Takim był najpierw św. Maksymilian Maria Kolbe,
a potem była to Edyta Stein.
W świeckim Karmelu było nas dwóch, którzy miłowali duchowość
Edyty Stein i jej świętość. Janusz – policjant z Krakowa, który zakonne
imię obrał sobie: Janusz od św. Edyty Stein, i ja, który wybrałem imię Stanisław od św. Teresy Benedykty od KrzyŜa. Wtedy był to spór wspólnotowy o nazwę świecką i zakonną; naprawdę trzeba zagłębić się w Ŝycie
Edyty, aby odpowiedzieć na ten dylemat, na który i tak na dobrą sprawę nie
ma odpowiedzi.
Trochę przeŜyłem lat, trochę teŜ widziałem świata, ale Ŝaden Ŝyciorys
współczesnego człowieka nie odcisnął na mnie tak wielkiego piętna, jak tej
świętej, patronki Europy. śyciorysy zwykle nudzą, bo są przesiąknięte da31
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tami zdarzeń. Ale Ŝyciorys św. Teresy Benedykty od KrzyŜa, karmelitanki
i filozofa, porównywany moŜe być tylko z Ŝyciorysem św. Teresy z Avila,
św. Jana od KrzyŜa i bł. Jana Pawła II. Wszyscy, moŜe to przypadek, byli
ducha karmelitańskiego, byli ludźmi zawierzenia, oddani bez reszty Jezusowi Chrystusowi.
„Ja, Edyta Stein, córka zmarłego kupca, Zygfryda Steina i jego Ŝony,
Augusty z domu Courant, urodziłam się we Wrocławiu 12 października
1891 roku. Jestem obywatelką pruską i śydówką”. Tak zaczyna się Ŝyciorys
własnoręcznie napisany przez Edytę. KtóŜ z tej, tak licznej i bardzo religijnej, rodziny Ŝydowskiej mógł przypuszczać, Ŝe na świat przychodzi przyszła święta Kościoła katolickiego, a sto lat później – patronka Europy.
A jednak urodziła się w przyszłości święta, wpisana w rzeczywistość świata
i Kościoła katolickiego.
Ta dziewczyna od młodych lat miała zakodowaną w swoim sumieniu
świadomość prawdy, do której nie tyle rozumem będzie dąŜyć, ale dotknięta
łaską przez samego Boga Ojca. Najpierw odstąpi od ateizmu, a później krok
po kroku od agnostycyzmu i dojdzie w prawdzie do Prawdy. Trzeba znać jej
Ŝyciorys, nie ten z dat, które ograniczają prawdę, ale jej Ŝycie właśnie
z prawdy ku Prawdzie.
Szkoła, nauczanie podstawowe, średnie i wyŜsze, dokonało się we Wrocławiu, a później były studia na uniwersytecie w Getyndze. Wszędzie tam
błyszczała wiedzą i nieprzeciętnym intelektem oraz tym, co nazywamy
uczciwością, stałością, która doprowadzi ją w przyszłości nie tylko na
szczyty kariery naukowej – o którą moŜe i zabiegała, choć nie była ona sensem jej Ŝycia – ale do świętości, którą zdobywała jak wolność dzień po
dniu.
W latach 1913-1915 podjęła studia na uniwersytecie w Getyndze, gdzie
studiowała filozofię na wydziale profesora Edmunda Husserla. W tym czasie wybucha I wojna światowa, sale wykładowe opustoszały, profesorowie
i studenci zostali powołani do wojska, a Edyta przez niekłamany patriotyzm
do Niemiec przerwała studia i jako wolontariuszka słuŜyła w sanitarnej
słuŜbie Czerwonego KrzyŜa na Morawach. Przez Ŝołnierzy i przełoŜonych
była darzona wielką przyjaźnią i miłością, wszyscy ją podziwiali i lubili. Po
kilku miesiącach, wyczerpana, powróciła do Getyngi, na uniwersytet, by
w 1916 roku, a więc mając 26 lat, z wynikiem summa cum laude obronić
pracę doktorską pt. O zagadnieniu wczucia.
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ŚwieŜa doktorantka zostaje asystentem profesora Edmunda Husserla.
Oboje parają się fenomenologią, nowym wówczas nurtem filozoficznym.
Jeździła po Niemczech i po Europie z wykładami i prelekcjami, stała się
osobą powszechnie znaną, niezwykle skromną w ubiorze i w obyciu.
Uczestniczyła w dysputach filozoficznych. W jednej z nich dotyka zagadnienia katolicyzmu. Dzieje się to podczas wieczorowych wykładów, gdy
mówiła o motywach religijnych u Maksa Schellera. Filozof ten zagłębiał się
m.in. w istotę świętości i, jak moŜna przypuszczać, takŜe te wykłady były
impulsem na drodze do jej nawrócenia.
Mniej więcej w tym samym czasie, gdy była na pogrzebie katolickim
naukowca Adolfa Reinacha, męŜa swojej przyjaciółki, który zginął na wojnie, doznała olśnienia niczym św. Paweł w drodze do Damaszku. Pogrzeb,
który ze swej natury jest przykrym obrzędem szczególnie dla ateistów,
a wówczas jeszcze nią była, po latach opisała tak: „Było to moje pierwsze
zetknięcie się z krzyŜem i jego Boska mocą, jakiej udziela on tym, którzy
go niosą. Po raz pierwszy widziałam naocznie zrodzony ze zbawczego cierpienia Chrystusa Kościół i jego zwycięstwo nad ościeniem śmierci. Był to
moment, w którym moja niewiara załamała się, judaizm zbladł, a Chrystus
zajaśniał; Chrystus w tajemnicy krzyŜa”. Pewnemu księdzu, na krótko przed
swoją śmiercią wyznała: „Dlatego teŜ przy obłóczynach mogłam wyrazić
tylko jedno Ŝyczenie, by w zakonie nazywać się siostra od krzyŜa”.
Zdarzyło się, Ŝe czasie wakacji w 1921 roku odwiedziła swoich przyjaciół ze studiów. Dali jej pokój z bogatą biblioteką. Edyta sama opowiadała,
Ŝe wybrała jedną ksiąŜkę, którą czytała do świtu nieprzerwanie. Była to
Księga Ŝycia św. Teresy z Avila, Matki Karmelu. Gdy przeczytała ostatnią
stronę, zamknęła jej karty i wyrzekła znamienne słowa: „Tak, to jest prawda!”.
Od tego czasu zaczął się nowy okres jej Ŝycia, zgłębiała naukę chrześcijańską i przygotowywała się do przyjęcia chrztu świętego. Pod koniec roku zapukała do proboszcza, prosząc o chrzest święty. JakieŜ wielkie było zdziwienie księdza, który przypomniał jej, Ŝe trzeba być do tego przygotowanym, gdy usłyszał w odpowiedzi: „Ja jestem przygotowana”. Z dala od matki,
w noc sylwestrową, na przełomie roku 1921 i 1922 modliła się, by 1 stycznia
1922 roku otrzymać chrzest święty i przyjąć imiona Teresa Jadwiga. Wtedy
teŜ przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej, a w czerwcu tegoŜ roku do
sakramentu bierzmowania.
Potem nastał czas oczekiwania na spotkanie z matką. Bez wcześniejszych listów i tłumaczeń jedzie do Wrocławia, do rodzinnego domu, klęka
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przed swoją mamą i odwaŜnie mówi: „Mamo, jestem katoliczką”. Mama
płakała, a Edyta tego się nie spodziewała. Wszak nigdy matki swej nie widziała we łzach. Czekała na wyrzuty i łajanie, a tymczasem ta twarda kobieta płakała jak Edyta. Obie wiedziały, Ŝe ich drogi rozeszły się bezpowrotnie i nieodwołalnie. Obie w tymŜe momencie złoŜyły ofiarę z siebie temu
samemu Bogu.
Działo się to w tym czasie, gdy jej starania o habilitację nie dały rezultatu, poniewaŜ była kobietą i śydówką, a tym czasie kobiety w Niemczech
miały ograniczone prawa obywatelskie, nie tyle wyborcze; ich status społeczny był równy dzieciom i starcom.
Był to jednak czas rozmodlenia i skupienia Edyty, co widzieli i odczuwali jej bliscy. Praktykowała codzienną modlitwę brewiarzową i uczestniczyła w Eucharystii, czytała dzieła św. Teresy od Jezusa. To był takŜe czas
cichej tęsknoty jej serca do Ŝycia zakonnego, oderwania się od wszystkiego
i całkowitego zatopienia w Bogu. Zjednoczenie z Jezusem dokonywało się
na oczach jej bliskich. Był to czas, kiedy Edyta byłą nauczycielem w gimnazjum w Spirze u sióstr dominikanek. W marcu 1933 roku Ŝegna się z tym
miastem i uczennicami, chce poświęcić się juŜ nie filozofii i nauczaniu, ale
Ŝyciu kontemplacyjnemu. Ten moment z Ŝycia Edyty tak wspominał profesor Roman Ingarden: „W marcu 1933 roku dostałem od niej kartkę z drogi
z Wrocławia do Kolonii. Pisała: Jadę do klasztoru. To dawny zamiar okolicznościami przyspieszony”.
Zapukała do furty klasztoru sióstr karmelitanek w Kolonii. To miłość
drzwi jej otwarła, bo Bóg jest miłością. śycie w karmelu to ostatni etap jej
Ŝycia. Marzyła o zakonie kontemplacyjnym i wstąpiła do tego zakonu za
delikatną namową ojca Przywary, jezuity. Fascynacja nauką św. Jana od
KrzyŜa zainspirowała ją do przyjęcia imienia zakonnego Teresa Benedykta
od KrzyŜa. Była zakonnicą-karmelitanką, jak kaŜda inna ze wspólnoty,
uczestniczyła w Ŝyciu zakonu. Od przełoŜonych dostała zgodę na kontynuowanie rozpoczętego dzieła naukowego. Napisała wówczas wiele listów
i dzieło filozoficzne Byt skończony, byt wieczny. Zafascynowana nauką
św. Jana od KrzyŜa napisała Wiedzę krzyŜa, w której opisała swoje spojrzenie na drogę na Górę Karmel, na ciemną noc duszy i na jego poezję.
Napisała te dzieła, gdy w Niemczech szalał nacjonalizm i kwitł faszyzm,
który odznaczał się szczególną nienawiścią do śydów. Edyta napisała list
w obronie śydów do PapieŜa Piusa X, ale nie doczekała się odpowiedzi.
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Wierzyła, Ŝe Ojciec Święty czytał ten list. Przestrzegała w nim przed
najgorszym, co mogło się wydarzyć i ufała, Ŝe Ojciec Święty moŜe powstrzymać zagładę. Niestety, od roku 1936 nasiliły się prześladowania śydów. Na nic była świętość miejsca, jakim był klasztor. Liczyło się pochodzenie. Nie pomogła zmiana klasztorów z Kolonii na w Echt w Holandii.
Z tego miejsca Edyta – siostra Teresa Benedykta od KrzyŜa, wraz ze swoją
rodzoną siostrą, RóŜą, teŜ karmelitanką, zostały zabrane, wtrącone do bydlęcego wagonu i wywiezione do Oświęcimia, po śmierć w komorze gazowej. Działo się to 9 sierpnia 1942 roku, w wigilię jej męczeńskiej śmierci.
Dnia 1 maja 1987 roku w Kolonii Ojciec Święty bł. Jan Paweł II beatyfikował Edytę Stein – siostrę Teresę Benedyktę od KrzyŜa, by potem,
11 października 1998 roku, na placu św. Piotra w Rzymie zaliczyć ją
w poczet świętych. Od 1999 roku św. Teresa Benedykta od KrzyŜa jest patronką Europy.
Stanisław Wilczura
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MODLITWA ZA NASZYCH ZMARŁYCH
BRACI I SIOSTRY!
W ostatniej części kaŜdego comiesięcznego spotkania Bractwa Szkaplerznego powinno się polecić Bogu we wspólnej modlitwie naszych
zmarłych Braci i Siostry, nie tylko ze swojego Bractwa, lecz takŜe z innych
zaprzyjaźnionych Bractw.
Coraz częściej otrzymuję informacje o śmierci osób naleŜących do
Bractwa Szkaplerznego, których bliscy proszą o przyjęcie ich do naszych
modlitw. Dlatego teŜ w biuletynie „Rodziny Szkaplerznej” otwieramy dział
„Modlitwy za naszych zmarłych”, w którym polecać będziemy imiennie
Braci i Siostry modlitwie wszystkich.
Za zmarłych niech Bracia i Siostry odmówią wspólnie Psalm 130 z modlitwami za zmarłych.

Polećmy Bogu przez ręce Maryi dusze zmarłych:
† Władysław Kurdziel (Bractwo Czerna)
† Agnieszka (Bractwo Olkusz)
† Czesława Waszkiewicz (Bractwo Siemianice)
Pragnę zawiadomić, Ŝe dnia 9 czerwca 2013 r. zmarła w wieku 101 lat
moja babcia, która przyjęła Szkaplerz święty dnia 29.06.1987 r. Moja babcia wypełniała na co dzień obowiązki wynikające z przynaleŜności do
Bractwa. Zmarła w stanie łaski uświęcającej, z medalikiem szkaplerznym na
szyi. Umarła w moim domu, spokojnie, podczas mszy świętej transmitowanej z Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach, otoczona rodziną
i modlitwą. Proszę o włączenie mojej babci do modlitw za zmarłych. Bóg
zapłać za wszelkie dobro i modlitwę. Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.
Anna z Siemianic

36

Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któŜ się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci ze czcią słuŜono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niŜ straŜnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
Panie, niech nie będą zawstydzeni na wieki
Ci, którzy w Tobie pokładają nadzieję
OkaŜ im, Panie, Twoje miłosierdzie
I daj im Twoje zbawienie.
Módlmy się:
BoŜe, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom
zmarłych sług i słuŜebnic Twoich, a naszych Braci i Sióstr, odpuszczenia
wszystkich grzechów. Niech przez nasze modlitwy dostąpią miłosierdzia,
którego zawsze pragnęły. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Lub
BoŜe, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia,
prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy,
wszystkich Aniołów i Świętych Twoich, dopuścił naszych zmarłych Braci
i Siostry, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, do udziału w wiecznej
szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Modlitwy do Matki BoŜej za dusze w czyśćcu cierpiące
1.
Najświętsza Panno Maryjo, Gwiazdo Morza, racz spojrzeć na biedne
dusze, które sprawiedliwość BoŜa zatrzymuje w płomieniach miłości czyśćcowej. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyŜ odeszły z tego świata
w stanie Jego łaski, tęsknią za oglądaniem Jego oblicza i nie mogą same
siebie oczyścić z wszelkich pozostałości po przebaczonych grzechach.
Świętość Jego wymaga, aby całkowicie upodobniły się do Boga w palącym
ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz
z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe
westchnienia. OkaŜ, Ŝeś jest im Matką, skoro przyjęłaś je za swoje dzieci.
Bądź im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia
swym potęŜnym wstawiennictwem i nie zwlekaj z ich wybawieniem. O łaskawa! O litościwa! O słodka Panno Maryjo. Amen.
2.
O Maryjo, Matko nasza, ukryj w swym litościwym sercu dusze pozostające w płomieniach czyśćcowej i świętej Miłości Boga w Trójcy Jedynego. Wejrzyj łaskawie na ich ból, tęsknotę za Jezusem, niemoc i całkowite
zdanie się na wolę Sprawiedliwego i Miłosiernego Boga Ojca. Niech miłosierdzie ducha ogarnie ich w tym oczekiwaniu BoŜego Miłosierdzia. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród udręk i pragnienia, w jakim
pozostają, i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko
Szkaplerza świętego, przyjmij w jedności z całym Kościołem tę naszą małą
modlitwę i ulituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi! Daj im znak Twej
matczynej opieki i dozwól, aby jak najrychlej mogły oglądać oblicze Boga
w Trójcy Jedynego. Który Ŝyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Jeśliby nie starczyło czasu na tę waŜną modlitwę, wówczas niech kaŜdy
odmówi ją w domu, kościele lub w miejscu i czasie dogodnym.
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Z śYCIA NASZYCH BRACTW
NOWO ERYGOWANE BRACTWA SZKAPLERZNE
W tym roku, po dopełnieniu wszelkich formalności prawnych, dekrety
erygowania Bractwa Szkaplerznego przez Generała Zakonu Karmelitów
Bosych, otrzymały następujące parafie:
• Św. Mikołaja w Mierzynie (diecezja częstochowska, Mierzyn 13)
• Św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie (diecezja przemyska, ul. Wyszyńskiego 30)
• Św. Trójcy w Przemyślu (diecezja przemyska, Plac Konstytucji 3 Maja 8)

ERYGOWANIE BRACTWA SZKAPLERZNEGO
W PARAFII PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY
W PRZEMYŚLU
W miesiącu sierpniu 2012 r. członkowie wspólnoty Świeckiego Zakonu
Karmelitów Bosych w Przemyślu – Stanisława i Roman Kruty, zwrócili się
z prośbą do ks. Jana Mazurka Proboszcza Parafii pw. Świętej Trójcy
w Przemyślu, o pozwolenie na zorganizowanie w tutejszej parafii „Niedzieli
Szkaplerznej” i utworzenie Rodziny Szkaplerznej”. Ks. Proboszcz ustosunkował się do tej prośby pozytywnie i „Niedzielę Szkaplerzną” zaplanowano
na dzień 21.10.2012 r. Zaproszony przez ks. Proboszcza o. Jan – Moderatora Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w „Niedzielę Szkaplerzną” na wszystkich Mszach świętych głosił kazania o Matce BoŜej z Góry Karmel i tajemnicy Szkaplerza świętego. Po
Mszy świętej osoby chętne przyjmowały Szkaplerz. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe
w okresie od 21.10.2012 r. do 8.06.2013 r. zostało wpisanych do Księgi Rodziny Szkaplerznej około 300 osób.
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Z Ŝycia naszych Bractw

Dnia 8.11.2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie dla wszystkich przyjętych do Szkaplerza Świętego. Spotkanie rozpoczęło się od uczestnictwa we
Mszy świętej, a po niej zebraliśmy się na modlitwę w salce na plebanii.
Spotkanie prowadził o. Jan. Spotkania odbywają się w pierwsze czwartki
miesiąca, po Mszy świętej wieczornej, na które zapraszani są wszyscy, którzy przyjęli Szkaplerz Święty, a przewodniczy im ks. Mariusz Michalski –
moderator.
Z tak licznej Rodziny Szkaplerznej 15 osób, po zapoznaniu się z duchowością maryjną i karmelitańską, wyraziło na piśmie pragnienie załoŜenia Bractwa Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
(złoŜyli stosowne deklaracje). Zgodnie z wymogami dotyczącymi utworzenia Bractwa Szkaplerznego ks. Proboszcz zwrócił się na piśmie do ks. Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego, o wyraŜenie zgody na
załoŜenie Bractwa Szkaplerznego przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Otrzymał pozytywną odpowiedź, pozwalającą na utworzenie Bractwa Szkaplerznego. Następnie wysłał pismo do Generała Zakonu – na ręce
Przewielebnego o. Andrzeja Ruszały OCD – Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych z prośbą o wydanie dekretu erygującego Bractwo Szkaplerza Świętego. Do prośby dołączył pismo z Kurii Metropolitar40

nej w Przemyślu, wyraŜające zgodę na załoŜenie Bractwa. Po niedługim
czasie, otrzymał dekret erygujący Bractwo (skoro wymogi utworzenia zostały spełnione) i wyznaczono datę ogłoszenia erygowania Bractwa na dzień
8.06.2013 r. – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
Uroczyste erygowanie i przyjęcie do Bractwa rozpoczęto Mszą świętą
o godz. 18-tej, w której uczestniczyli o. Paweł Ferko OCD (przeor Zakonu
Karmelitów Bosych w Przemyślu), ks. Jan Mazurek (proboszcz tutejszej parafii), ks. Mariusz Michalski (moderator Bractwa), ks. Krzysztof Bis i ks. Paweł
Starostka. Eucharystii przewodniczył i Słowo BoŜe wygłosił ks. Mariusz
Michalski. Po Kazaniu o. Paweł Ferko OCD odczytał dekret O. Generała
i przystąpił do uroczystego obrzędu przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego.
Bracia i siostry złoŜyli przyrzeczenia brackie, przyjęli Szkaplerze Brackie
i zostali włączeni do Bractwa, poprzez nakrywanie jednym płaszczem ramion
poszczególnym kandydatom.
Do Bractwa Szkaplerznego zostali przyjęci:
Ks. Mariusz od Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Michalski moderator
Bractwa), Bracia: Stanisław od Św. Alfonsa Marii Liguoriego (Grabas),
Antoni od Matki BoŜego Słowa (Makar), Krzysztof od Matki BoŜej RóŜańcowej (Dudziński), Roman od Św. Rafała Klinowskiego (Kruty), Siostry:
Agnieszka od Matki BoŜej z Lourdes (KuŜmińska), Anna od Najświętszego
Serca Jezusa (Kruty), Danuta od Św. Antoniego z Padwy (Pelc), Jadwiga od
Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych (Wolarz), Maria od Matki BoŜej Nieustającej Pomocy (Kowalska), Maria od Matki BoŜej Pocieszenia (Rudawska-Pętlak), Małgorzata od Matki BoŜej Fatimskiej (Bąk), Stanisława od Bł.
Bronisława Markiewicza (Iskra), Stanisława od Św. Siostry Faustyny
(Prucnal), Zofia od Matki BoŜej Nieustającej Pomocy (Piekarska) i Stanisława od Niepokalanego Serca Maryi (Kruty).
W imieniu przyjętych do Bractwa Szkaplerznego Braci i Sióstr; siostra
Stanisława serdecznie podziękowała – o. Pawłowi Ferko OCD, za uczestnictwo we Mszy świętej i dokonanie ceremonii obrzędu przyjęcia nas do
Bractwa Szkaplerznego, księŜom sprawującym Eucharystię, wszystkim
uczestniczącym w tej uroczystości; SS. Benedyktynkom, zaproszonym gościom, parafianom i całej Rodzinie Szkaplerznej.
Po Mszy świętej ks. Proboszcz nowo przyjętym braciom i siostrom
przekazał braterski uścisk i wręczył pamiątki przygotowane na tą okoliczność. Po zakończonej uroczystości w Kościele, wszyscy zaproszeni udali się
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na przygotowaną agapę, do Domu Rekolekcyjnego Dobrego Pasterza, która
przebiegała w bardzo miłej, serdecznej i bratersko-siostrzanej atmosferze.
Stanisława Kruty
Przemyśl, dnia 8.06.2013 r.

PRZYJĘCIE SZKAPLERZA
PRZEZ DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE
W parafii Św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegów, w maju dzieci, które
przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. przyjęły
Szkaplerz święty. Uroczyste przyjęcie Szkaplerza odbyło się 10 maja, podczas Mszy Św.
W procesji z darami, oprócz chleba i wina, delegacja dzieci przyniosła Szkaplerze, które ks. proboszcz Ryszard Nowak i ks. wikary Zbigniew
Stelmach nakładali dzieciom.
Dnia 24 maja 2013 roku 13 dzieci, które
przystąpiły do wczesnej Komunii Św. takŜe
przyjęły z wielkim przejęciem mały habit Matki
BoŜej z Góry Karmel jako znak opieki i obrony.
Animatorka Weronika Sokalska

REKOLEKCJE W CZERNEJ
DLA ANIMATORÓW
BRACTW SZKAPLERZNYCH
Tegoroczne rekolekcje dla Animatorów Bractw Szkaplerznych naszej
Prowincji zgromadziły ku mojej radości ponad 60 osób. Przybyli do Czernej
Bracia i Siostry z następujących Bractw: Zawiercie, Chrzanów-Kościelec,
LibiąŜ, Ruda Śląska – Orzegów, Mysłowice – Bończyk, Świdnica, LeŜajsk,
Tychy – Czułów, Tychy – św. Krzysztof, Tychy – św. Benedykt, Jarosław,
Zaczernie, Opole, Trzciana, Nowy Targ, Katowice Bogucice, Świętochłowice, Rzeszów Fara, Brzesko, Kędzierzyn-Koźle oraz Lubycza Królewska.
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Rekolekcje przeŜywał z nami takŜe ks. Wojciech jako jedyny spośród
kapłanów (Moderator Bractwa z Zawiercia).
Rozpoczęliśmy nasze skupienie od spotkania z postacią św. Szymona
Stocka, a zakończyliśmy zapoznaniem się z Ŝyciem męczennika Szkaplerza
świętego – bł. Izydorem Bakanją (z Kongo).
Omówiliśmy w czterech konferencjach następujące tematy: Szkaplerz
znakiem dźwigania KrzyŜa; Szkaplerz znakiem BoŜych przykazań; Bractwa
szkołą Ŝycia duchowego – wymagania wobec Boga; Bractwa szkołą Ŝycia
duchowego – wymagania wobec siebie i bliźnich.
Po raz pierwszy Msze św. rekolekcyjne sprawowaliśmy przed ołtarzem
Matki BoŜej Szkaplerznej w sanktuarium czerneńskim. Wieczorem natomiast przed obliczem Królowej Szkaplerza odmawialiśmy wspólnie RóŜaniec w intencjach składanych przez uczestników.
Tradycyjnie w ostatni dzień spotkaliśmy się w gronie samych Animatorów Bractw Szkaplerznych, by wspólnie omówić nasze uczestnictwo
w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Czernej 20 lipca 2013
roku oraz poruszyć inne waŜne dla nas sprawy.
Wszystkim uczestnikom z serca dziękuję za udział w tych rekolekcjach,
męstwo w przezwycięŜeniu trudności, ofiarność i gorliwość. Mam nadzieję,
Ŝe w jeszcze większym gronie spotkamy się w przyszłym roku.
Niech Bóg Wam błogosławi za okazaną Ŝyczliwość i hojność!
o. Jan Ewangelista OCD
Zdjęcia z rekolekcji nadesłała Stasia Chimera z Rudy Śląskiej – Orzegów.

OWOCE REKOLEKCJI DLA ANIMATORÓW
BRACTW SZKAPLERZNYCH
PrzyjeŜdŜamy tu co roku. Tym razem trochę później, bo dopiero
w dniach 6-9 czerwca. Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus witały nas
serdecznie i wcale nie były zdziwione ilością uczestników. Prawie 70 osób.
Nigdy nie było tak duŜo chętnych na te duchowe ćwiczenia. Oczywiście,
zawsze jest obecna „stara gwardia” Zosia z Opola, Weronika z Rudy, Zosia
z Tych, Mirek i Paweł z Zawiercia, Urszula z Mysłowic, Ania z Zaczernia,
Włodzimierz… Nie sposób wyliczyć wszystkich. Dochodzą coraz to nowe
Bractwa, niektóre jeszcze nie erygowane, wspólnoty modlitewne i pojedyn43
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cze osoby pragnące poznać naszą duchowość. Karmel zdobywa coraz to
nowe miejsca, nawet bardzo odległe od czerneńskiego centrum. To Maryja
obejmuje w posiadanie coraz to nowe ludzkie serca. I za to Bogu niech będą
dzięki.
O. Jana – rekolekcjonistę, a zarazem Moderatora Bractw Krakowskiej
Prowincji Karmelitańskiej znamy juŜ od kilku lat. Zjednał sobie nasze serca
szczerym zatroskaniem o nasze wzrastanie w wierze, dojrzewanie do świętości poprzez odpowiedzialne podejmowanie pracy na BoŜej niwie, uczestnictwo w prowadzeniu nowej ewangelizacji, polegającej zwłaszcza na
świadczeniu swoim Ŝyciem, Ŝe jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Teraz
nie tyle potrzebujemy nauczycieli, co świadków: Tego chce od nas Chrystus, do tego nawołuje Jego Matka, Szkaplerzna Pani.
Homilie – nauki – katechezy – prowadzone dwukrotnie kaŜdego dnia,
oparte były na Czytaniach. W czwartek – w pierwszy dzień rekolekcji, starotestamentowa Sara mówi do swego przyszłego męŜa i do nas wszystkich:
„Powstań, módlmy się do Boga…”. Tak, módlmy się…
Poczucie bliskości Boga uzyskane przez modlitwę jest
konieczne, ale trzeba się duŜo nacierpieć, by go osiągnąć.
Gubi nas bezmyślność. Trzeba wiele odwagi, by popatrzeć na siebie w prawdzie. Najpierw trzeba pokonać
poŜądliwość zmysłów, by ciało nie górowało nad duszą.
Trzeba ukorzyć się w sercu, uświadomić sobie całą
swoją małość i oddać się do dyspozycji NajwyŜszemu.
Tego przez swój Szkaplerz uczy nas Maryja. Tak Ŝył
i działał Szymon Stock, który poprzez swoje Ŝycie eremity, studia, kolejne stanowiska w zakonie, zakładanie
klasztorów dla rozwijającego się Zakonu, cierpienia
i walkę, uratował Karmel.
Czy potrafimy tak, jak Szymon, w trudnych chwilach, udrękach w zmęczeniu, wśród nieprzyjaciół i prześladowań błagać o pomoc Boga? Potrafimy? Nie ma miłości bez poświęcenia. Potrzebujemy czasu na dorastanie
i dojrzewanie, by wejść na drogę ocalenia. Najlepsze apostolstwo jest w starszym wieku… Tu nie idzie się na emeryturę. Zwycięstwo nie przychodzi od
razu, umiejętność prawdziwej modlitwy teŜ. Ale wiara musi być podtrzymywana przez modlitwę, sakramenty i Eucharystię. Wtedy przyniesie
owoce dla nas i dla Kościoła.
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O. Jan podjął teŜ temat, zwłaszcza dla nowych uczestników rekolekcji:
czym jest Szkaplerz, jakie jest jego znaczenie dla chrześcijan, jakie są
przywileje i obowiązki. Mówił o pomocy Matki szkaplerznej dla umierających. „Nosić szkaplerz – to troszczyć się o Ŝycie duszy”. W oparciu
o Ewangelię o Marcie i Marii w Betanii wyjaśnił, co to
jest „mało i „wiele”. (To jest najwaŜniejsze, co po śmierci
nie będzie zabrane). Podkreślił wartość ciszy, najpierw tej
zewnętrznej, później wewnętrznej… zamknąć oczy, uszy,
wyłączyć się ze świata, by usłyszeć własne wnętrze,
wtedy usłyszy się głos Boga.
Prawdziwe Ŝycie wyraŜa się we wnętrzu człowieka
i w relacjach z ludźmi i Bogiem. Bractwo winno być
szkołą takiego Ŝycia i szkołą cnót Maryi. Święty Jan od
KrzyŜa stwierdził, Ŝe modlitwa bez umartwienia
i umartwianie się bez modlitwy są oznakami braku prawdziwej duchowości. Musi istnieć jedność tych dwóch
działań.
By takie Ŝycie było moŜliwe, naleŜy dostosować się do kilku wymagań:
• śyć według przykazań; z miłości lub bojaźni BoŜej.
• Korzystać z sakramentów.
• Modlić się ustawicznie, kontemplować, rozwaŜać, do czego Bóg
nas wzywa w konkretnych sytuacjach, Ŝyć blisko Boga: miejsce dla
Boga trzeba znaleźć wszędzie, we wszystkich zdarzeniach, o kaŜdej
porze, we wszystkich relacjach międzyludzkich, nawet w sytuacji
grzechu.
• Ukazywać poboŜność wewnętrzną: umartwienie zmysłów, walka
z nałogami, praktykowanie cnót, troska o dobro i miłość sprawiedliwość, wraŜliwość na potrzeby drugiego człowieka.
• Dać wyraz poboŜności zewnętrznej poprzez godne uczestnictwo
w naboŜeństwach, znak krzyŜa na początku podróŜy, modlitwa
przed i po jedzeniu, zachowanie świadczące o poszanowaniu tradycji religijnych uznawanych w danym środowisku.
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Jak pomóc samemu sobie?
Własne problemy, radości i zmartwienia zestawiać z podobnymi
u Chrystusa i odpowiedzieć sobie na pytania: Jak On je rozwiązywał? Jak
patrzył? Co mówił? Jak się ubierał? Czego słuchał? Czego nie chciał słyszeć? Na jakie pytania odpowiadał? Dlaczego czasem nie odpowiadał, tylko
milczał? Na co się gniewał? Na co pozwalał? Czym się martwił? Co mówił
o miłości nieprzyjaciół?
Szczególnie zainteresowało mnie – i myślę, Ŝe innych teŜ – rozpracowanie przez Ojca miłości do nieprzyjaciół. Mamy nie czuć do nich nienawiści wyraŜającej się w chęci zemsty, czy Ŝyczenia im czegoś złego. Odnosić
się do nich uprzejmie. Przy spotkaniu nie odwracać głowy w inną stronę.
Pozdrowić lub oddać pozdrowienie. Ale…nie wpuszczać do domu, nie powierzać im poufnych spraw, nigdy nie dawać im funkcji zastępowania siebie. Nie pozwolić, by nas poniŜali, bronić
swoich bliskich przed ich atakami. Zachowywać się męŜnie, z honorem i szlachetnie.
Niedzielna homilia prawie w całości
dotyczyła świadectwa pogłębiania wiary,
wierności, aŜ do męczeńskiej śmierci błogosławionego Izydora Bakanji, z Konga,
który zmuszony przez swego pracodawcę,
nie chciał zdjąć karmelitańskiego szkaplerza a na dodatek ewangelizował współtowarzyszy. Zastosowano karę chłosty a kiedy
nie zaprzestał modlitwy i opowiadania Dobrej Nowiny, tak go ubiczowano, Ŝe w wyniku ran po półrocznych cierpieniach zmarł. Cały czas modlił się za swego
mordercę. Powtarzał: „Umieram, bo jestem chrześcijaninem”. Miał 25 lat.
Jan Paweł II na uroczystości beatyfikacji 24 kwietnia 1994 r. powiedział
m.in. „Człowiekiem heroicznej wiary jesteś ty, Izydorze Bakanja, młody
chrześcijaninie z Zairu. Do końca wierny obietnicom chrztu, byłeś prawdziwym katechistą i wielkodusznie słuŜyłeś Kościołowi w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej… Odziany w szatę Maryi, tak, jak Ona kontynuowałeś
swą pielgrzymkę wiary. Tak, jak Jezus, Dobry Pasterz, oddałeś swe Ŝycie za
owce.”
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W naszym kraju, na szczęście, nie ma takich prześladowań. Nie musimy
umierać broniąc wiary i Szkaplerza, ale teŜ jesteśmy skazani na cierpienia.
AŜ się prosi, by zacytować słowa kończące papieskie przemówienie beatyfikacyjne: „PomóŜ nam, którzy musimy przejść tę samą drogę, abyśmy potrafili patrzeć z ufnością na Maryję i obrać ją sobie za przewodniczkę”.
Rekolekcje zakończyły się spotkaniem Animatorów i zastępców wszystkich Bractw. Umówiono czas spotkania za rok. Mają to być rekolekcje
w ciszy, dlatego uczestnicy muszą być na to przygotowani. Byłoby dobrze,
gdyby nie przyjeŜdŜały na to spotkanie osoby przypadkowe, są bowiem
inne terminy dla zainteresowanych
duchowością karmelitańską. A te które
przyjeŜdŜają powinny być w sposób
takich rekolekcji wprowadzone. Za
dopilnowanie tego czyni się odpowiedzialnymi Animatorów. Drugim
tematem była organizacja Ogólnopolskiej Pielgrzymki 20 lipca br. z zaznaczeniem, Ŝe jest to 25 rocznica koronacji obrazu Matki BoŜej Czerneńskiej oraz uzgodnienia dotyczące
przygotowania w parafiach niedziel szkaplerznych.
Te trzy dni rekolekcji – to czas błogosławiony. Bez radia, telewizji, internetu, za to z modlitwą, pieśniami, rozmyślaniem i Słowem BoŜym, dobrocią Sióstr Karmelitanek, drogą krzyŜową i Salve Regina przy zasłanianiu
Cudownego Obrazu Czerneńskiej Pani!
Wrócimy za rok, oczywiście, jak Bóg pozwoli – tym razem jednak do
miasta papieskiego Wadowic! A więc do zobaczenia za rok, w maju, w Wadowicach!
Maria Dziwiszewska
Animatorka Bractwa (Brzesko)

SZKAPLERZ DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI
KaŜde rekolekcje są kolejnym krokiem na drodze wzrostu duchowego.
Ostatnie rekolekcje szkaplerzne w czerwcu 2013 przeŜyłam bardzo głęboko.
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Piszę o tym chcąc zachęcić animatorów i członków bractw do zaczerpnięcia
z tego źródła. Ojciec Moderator z wielką cierpliwością i podejściem pedagogicznym nauczał nas o znaczeniu Szkaplerza we wzroście w wierze. Na
tej drodze przewodniczką jest Maryja. Wpatrując się w Jej niezwykle proste
Ŝycie przepełnione Bogiem winniśmy czerpać z niego wzór dla naszej codzienności. Szkaplerz jest Szatą przez nią podarowaną. W nim zawiera się
wszystko co konieczne jest do zbawienia, łatwiej to przyjąć bo z matczynego serca i rąk otrzymane. Szkaplerz symbolizuje krzyŜ Chrystusa, który
był udziałem Maryi od Zwiastowania po Golgotę. To u stóp krzyŜa przyjęła
nas jako swe dzieci. Szkaplerz jest znakiem BoŜych przykazań, posłuszeństwa Bogu, chodzenia w Jego obecności i Ŝycia przymierzem Chrztu św.
Św. Józef przyjmując Maryję do siebie wraz z Dzieciątkiem, przyjął najgłębiej taki prawdziwy Szkaplerz św. Podobnie jak św. Jan Apostoł pod KrzyŜem wziął Maryję do siebie. On teŜ przyjął najpełniej Szkaplerz Maryi – to
jest Nią samą. Wszystko to jest oczywiste lecz potrzeba światła by przeniknęło nasze wnętrze, by dusza zaczęła Ŝyć pełnią Chrystusa.
W wielu rekolekcjach uczestniczyłam, lecz nie
poruszyły one tak zakamarków mej duszy jak te.
Myślę, Ŝe sposób przekazywania treści ma tu ogromne
znaczenie, słowa głoszone z prostotą poparte świadectwem. Bóg teŜ daje nam czas, miejsce i łaskę by wypłynąć na głębię. Proste słowa szybciej i trafniej docierają do serca i przynoszą owoce.
Dziękuję Maryi mistrzyni moich dróg, Ŝe powiodła mnie karmelitańskim szlakiem i stawia na mojej
drodze osoby które pomagają mi zobaczyć w duszy to
co dotąd było zakryte. Wielką radością na tych rekolekcjach była moŜliwość uczestniczenia w jubileuszowej Mszy św. 25-lecia kapłaństwa sześciu ojców
Karmelitów z naszej prowincji. Eucharystię w koncelebrze sprawowało
czterech z nich: o. Andrzej, o. Rafał, o. Leonard, o. Kazimierz, dwóch ojców
przebywało w tym czasie na misjach. O. Prowincjał wygłosił okolicznościową homilię i odczytał list z błogosławieństwem Ojca Św. Franciszka.
W imieniu jubilatów wystąpił o. Rafał Prusko. O. Rafał był asystentem
Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego powołanej w Rzeszowie w 2002 r. Dla osób z tej wspólnoty uczestniczących w rekolekcjach szkaplerznych była to wielka radość. ZłoŜyłyśmy ojcu Ŝyczenia i podziękowa48

nia, a ojciec udzielił nam uroczystego błogosławieństwa przy ołtarzu
z Dzieciątkiem Jezus. Maryjo Matko ukochana dziękuję za te piękne chwile
w Twoim czerneńskim domu spędzone.
Irena z Rzeszowa

PIELGRZYMKO-WYCIECZKA
RODZINY SZKAPLERZNEJ
SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI
17-22.06.2013 r.

Modlitwa do Matki BoŜej Sokalskiej (Hrubieszów)
Matko, co kaŜdej pilnujesz strzechy,
i w serca nasze wlewasz pociechy.
Twe dzieci Ŝebrzą u Ciebie ze łzami,
Panno Sokalska módl się za nami.
Przed Twym obrazem przez całe wieki,
dawałaś biednym znaki opieki.
OkaŜ i dzisiaj matczyne serce,
pociesz nas w smutku i poniewierce.
Matko w Sokalu z cudów słynąca,
do Ciebie płynie prośba gorąca.
Ty wiesz najlepiej, co dziecko boli,
Pociesz nas, ulŜyj w naszej niedoli.
Nasza 49-osobowa pielgrzymka, w większości ze Śląska, wyruszyła na
pielgrzymi szlak spod kościoła św. Jana Chrzciciela w Tychach, po Mszy
św. i błogosławieństwie ks. proboszcza Wojciecha Wyciślika.
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Rozpoczęliśmy ją od spotkania z Małą Jerozolimą, bazyliką Grobu BoŜego w Miechowie, by dotknąć kamienia z Grobu Chrystusa w Jerozolimie,
zawitaliśmy do najstarszego w Polsce opactwa cystersów w Jędrzejowie, by
pomodlić się do bł. Wincentego Kadłubka, wspinaliśmy się w upalne południe na szczyt Łysej
Góry, do najstarszego
sanktuarium maryjnego
w Polsce na Świętym
KrzyŜu, by pokłonić się
i ucałować relikwie
Świętego KrzyŜa, zawitaliśmy do sanktuarium Matki BoŜej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, by przejść stacje
polskiej Golgoty, trafiliśmy na naboŜeństwo
czerwcowe do opactwa
cystersów w Wąchocku (gdzie, jak powiadają, sołtys na zagrodzie równy
wojewodzie), a pod koniec dnia pierwszego znaleźliśmy się w replice Ostrej
Bramy z Wilna, w sanktuarium Matki BoŜej Ostrobramskiej w SkarŜysku
Kamiennej (gdzie istnieje jedno z naszych Bractw Szkaplerznych). Tam odpoczęliśmy w Domu Pielgrzyma i spotkaliśmy się z Siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus.
Dzień drugi rozpoczęliśmy od Mszy św. i modlitwy przed obrazem
Matki BoŜej Ostrobramskiej w kaplicy nad bramą, po czym ruszyliśmy
bezpośrednio do Chełma Lubelskiego, omijając Kraśnik z XVI-wiecznym
klasztorem i kościołem Kanoników Regularnych. Pokłoniliśmy się Matce
BoŜej Chełmskiej w Jej sanktuarium na Górze Chełmskiej, zobaczyliśmy
z daleka cerkiew prawosławną św. Jana Teologa i na godzinę zanurzyliśmy
się w chłodnych korytarzach kopalni kredy nieopodal kościoła Rozesłania
Apostołów w Chełmie. Z braku czasu pominęliśmy renesansowy kościół
Wniebowzięcia NMP, by zawitać wreszcie do Hrubieszowa, do sanktuarium
Matki BoŜej Sokalskiej. Dla rodziny Sokalskich, która z nami pielgrzymowała, było to prawdziwe święto, ofiarowali Jej wielki bukiet kwiatów,
wiersz i dziękczynienie, a my wszyscy na kolanach i z modlitwą w sercu

50

przeszliśmy wokół ołtarza Matki BoŜej, prosząc o łaski szczególne dla kaŜdego z nas.
Wieczorem byliśmy juŜ na Roztoczu, w Krasnobrodzie, gdzie wypadł
nam nocleg. Dzień trzeci rozpoczęliśmy od spotkania z Matką BoŜą Krasnobrodzką w Jej sanktuarium. Po Mszy św. celebrowanej przez ks. kustosza
Eugeniusza Derdziuka, oprowadził nas po sanktuarium i klasztorze ks. Zbigniew a potem zaczerpnęliśmy wody z cudownego źródełka pod kaplicą na
wodzie w miejscu objawienia i na południe byliśmy juŜ na dłuŜej w przepięknym Zamościu.
Pani przewodnik oprowadziła nas po zabytkach miasta, poczynając od
szczegółowego omówienia klejnotów zamojskiego rynku i ratusza, by na
koniec zostawić nas w katedrze Zmartwychwstania Pańskiego.
W godzinie miłosierdzia byliśmy juŜ w Tomaszowie Lubelskiem by pokłonić się Matce BoŜej Szkaplerznej w Jej sanktuarium Zwiastowania. Po
cichej modlitwie przed obrazem Matki BoŜej Szkaplerznej, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie naszej pielgrzymkowej wspólnoty na tle sanktuarium.
Jeszcze krótkie spotkanie z ks. kustoszem Czesławem Grzybem i juŜ byliśmy w Lubaczowie w katedrze św. Stanisława Biskupa z cudownym obrazem Matki BoŜej Łaskawej ze Lwowa.
Nocleg wypadł nam w Jarosławiu w dawnym opactwie sióstr benedyktynek, gdzie rankiem czwartego dnia w kaplicy klasztornej uczestniczyliśmy we Mszy św. celebrowanej przez ks. Mariana Rajchla (egzorcystę),
a po śniadaniu udaliśmy się do kolegiaty, na rynek starego miasta i do bazyliki Matki BoŜej Bolesnej oo. dominikanów. Stamtąd juŜ niedaleko było do
piękniejszego od Zamościa – Przemyśla. Pan Jakub Kalinowski (nasz przewodnik) opowiadał nam z pasją i kompetentnie dzieje miasta i jego zabytków, przemierzając z nami drogę od Zniesienia, przez park do zamku, przez
archikatedrę i kościół św. Teresy od Jezusa (karmelitów bosych) do soboru
archikatedralnego (grekokatolików) aŜ do samego rynku z niedźwiedzicą
w centrum (symbolem miasta). Oczywiście, obowiązkowe były przemyskie
lody! Późnym popołudniem – opuszczając Prałkowce i Sanok – przybiliśmy
do Dębowca (sanktuarium Matki BoŜej z La Salette). Ojcowie saletyni
przyjęli nas niezwykle Ŝyczliwie. Nie tylko opowiedzieli dzieje sanktuarium,
lecz takŜe przez konferencje i film zapoznali nas z przesłaniem Matki BoŜej
z La Salette i oprowadzili po dróŜkach.
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W ostatnich dwu dniach naszej bogatej pielgrzymki dotarliśmy do pustelni św. Jana z Dukli, gdzie zostawiliśmy nasze intencje Ŝyjącemu tam
ojcu pustelnikowi i zaczerpnęliśmy wody z cudownego źródełka, pomodliliśmy się przed relikwiami św. Jana w sanktuarium oo. bernardynów, nawiedziliśmy sanktuarium Matki BoŜej Bolesnej w Haczowie oraz pokłoniliśmy
się Matce BoŜej Murkowej w Krośnie i zwiedziliśmy gotycką farę św. Trójcy.
W ostatnim dniu odwiedziliśmy perłę Podkarpacia – kolegiatę w Bieczu
(z XIII w.) z relikwiami św. Jadwigi, a na koniec polskie Lourdes, czyli
sanktuarium Matki BoŜej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Pomijając zamek Lubomirskich w Nowym Wiśniczu oraz zamek Jagiellonów w Niepołomicach przybyliśmy na Mszę św. wieczorną do Tychów.

Dziękując Bogu i Matce Najświętszej za szczęśliwą drogę i zdrowie
wszystkich pielgrzymów, pragnę podziękować zwłaszcza organizatorom tej
wyprawy – Panu Włodzimierzowi Kołodziejowi z MałŜonką oraz jego ekipie filmowej, a takŜe Panu Zenkowi – naszemu kierowcy. Niech Bóg wynagrodzi stokrotnie trud i ofiarność. Wszystkim pielgrzymom pragnę podziękować za wielką kulturę, cierpliwość, męstwo w znoszeniu upałów, dobre
słowo i hojność. Bóg zapłać i do zobaczenia w roku przyszłym!
o. Jan Ewangelista OCD
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Kochana Matko Boga
Kochana Matko Boga
przybyłaś do nas z Sokala
królując na Wschodzie Polski
błogosławiąc z dala
Matko BoŜa z Sokala
Tobie naleŜna dziś chwała
Za Twą pokorę i dobroć
boś Syna Swego nam dała.
Od lat 30 nazwisko Twe noszę
i dziś do Ciebie me serce podnoszę.
Proszę za męŜa, za córki rodzinę
z Tobą o Pani juŜ nigdy nie zginę.
Prowadź do Syna, otul Szkaplerzem
do Ciebie Matko juŜ dawno naleŜę.
Gdy ziemska matka odeszła do Pana
Tyś mi została Niepokalana.
Do Ciebie Matko dziś pielgrzymujemy
Wdzięczność i miłość Tobie oddajemy
Bo my Sokalscy a Tyś z Sokala
Niech Twoją dobroć zawsze nas ocala!
Weronika Sokalska wraz z męŜem z Rudy Śląskiej

PIELGRZYMKA
DO BARDA I WAMBIERZYC
Bractwo Szkaplerza Św. przy parafii Ducha Św. i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 27.06.2013 r. zorganizowało pielgrzymkę do
sanktuariów Dolnego Śląska to jest Barda Śląskiego i Wambierzyc. Opiekunem duchowym był ks. Robert Sadlak. W pielgrzymce wzięło udział 48 osób.
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Z placu kościelnego wyruszyliśmy o godz. 630 rano z modlitwą i śpiewem
Godzinek do NMP Szkaplerznej oraz innych pieśni maryjnych.
W kościele Nawiedzenia NMP w ołtarzu głównym w oszklonej szafce
znajduje się słynąca cudami figura Matki BoŜej Bardzkiej. Jest to najstarsza
drewniana rzeźba romańska zachowana na Dolnym Śląsku.
Wykonana z drewna lipowego mierzy 43,3 cm. Koronowana
została 3.08.1996 r. przez późniejszego kardynała ks. bp. B.
Kominka.
Po przybyciu do Sanktuarium w pierwszej kolejności
oglądaliśmy ruchomą szopkę panoramiczną. Nie moŜna jej
opisać, trzeba po prostu zobaczyć. Następnie w Kościele
o godz. 1130 wzięliśmy udział we Mszy św. odprawionej
przez ks. Roberta, w intencji pielgrzymów. Po Mszy św. zostaliśmy zaproszeni przez ks. proboszcza – redemptorystę do zwiedzania
Muzeum Sztuki Sakralnej, które mieści się w górnym korytarzu na I piętrze
klasztoru. Przez ponad godzinę bardzo ciekawie opowiadał i wyjaśniał nam
pochodzenie eksponatów.
Po poŜegnaniu się z ks. proboszczem udaliśmy się autokarem do Wambierzyc, by nawiedzić Sanktuarium Matki BoŜej Wambierzyckiej Królowej
Rodzin. Z centrum prowadzą szerokie schody kamienne o trzech ciągach.
Wszystkich stopni jest 56, z których 33 – środkowe,
mają przypominać lata Jezusa na ziemi, pozostałe 15
nad pierwszym tarasem – lata Ŝycia Maryi przed jej Boskim Macierzyństwem. Świątynia została wybudowana
w latach 1715-1720, a w XX wieku w fasadzie zainstalowano oświetlenie elektryczne w postaci 1.390 Ŝarówek.
17.08.1980 r. cudowna figurka Matki BoŜej ukoronowana została koronami papieskimi na Wambierzycką
Królową Rodzin i znajduje się w ołtarzu głównym. W
bazylice odprawiliśmy krótkie naboŜeństwo do Serca P. Jezusa, po czym
pani przewodnik oprowadzała nas po nawie i kruŜgankach opowiadając
z duŜym profesjonalizmem i swobodą historię dotyczącą wnętrza kościoła.
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Po zaopatrzeniu się w cudowną wodę z pobliskiej studzienki wyruszyliśmy w drogę powrotną. W autokarze ks. Robert przewodniczył modlitwie
róŜańcowej, były teŜ pieśni religijne, patriotyczne i biesiadne. Nie zabrakło
takŜe dowcipów. W międzyczasie ks. Robert mówił o mocy błogosławieństwa, którego mogą, a nawet powinni udzielać nie tylko kapłani, ale i osoby
świeckie na przykład matki dzieciom. I zamieniając słowa w czyn, kiedy
wysiedliśmy z autokaru, kaŜdy indywidualnie otrzymał krzyŜyk na czole.
Z radością w sercu, dziękując Bogu za przeŜyty dzień i błogosławieństwo ks. Roberta rozeszliśmy się do naszych domów.
Władysława Karp
Animator Bractwa
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Modlitwa
Najświętsza Maryjo Panno, Wambierzycka Królowo Rodzin, pozdrawiamy Ciebie i błagamy o potrzebne nam łaski. Ukazujesz nam z wysokości Twego tronu swoje najsłodsze Dziecię. PomóŜ nam, byśmy zrozumieli
Jego Ŝycie i misję, byśmy Go goręcej pokochali i nie obraŜali Ŝadnymi
grzechami. Maryjo, Matko nasza! Dziecię, które na ręku piastujesz, ukazuje
nam gołąbka – symbol pokoju. Ten pokój, którego świat dać nie moŜe,
niech pozostanie z nami na zawsze! Maryjo, nasza Pani! Ty jesteś pośredniczką łask wszelkich. Przez Twoją przyczynę Bóg nam udziela wszelkich
dóbr. Wysłuchaj nas w potrzebach, z którymi zwracamy się do Ciebie. Zachowaj nas w zdrowiu, odwracaj od nas biedę, troski, nieszczęścia, pomagaj
znosić cierpliwie dolegliwości Ŝycia, a przede wszystkim zachowaj dusze
nasze od upadku w grzechy. Spraw, byśmy tu na ziemi Ŝyli jak pielgrzymi
z pamięcią o niebie, a przez to kiedyś osiągnęli wieczne zbawienie. Pani
Wambierzycka, pamiętaj o naszych najbliŜszych: rodzicach i rodzeństwie,
dzieciach i krewnych, o naszych przyjaciołach i dobroczyńcach. Niech
wszyscy doznają Twej przepotęŜnej i najmiłościwszej opieki. Amen.

XV – OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
RODZINY SZKAPLERZNEJ
W tym roku w Czernej 20 lipca 2013 przeŜywaliśmy 25-lecie koronacji
obrazu Matki BoŜej Szkaplerznej w Czernej oraz XV – Ogólnopolskie
spotkanie Rodziny Szkaplerznej.
Wielu członków Bractwa Szkaplerznego oraz cała Rodzina Szkaplerzna
licznie przybyła aby świętować i przeŜyć tak piękne rocznice.
Zaraz po wejściu na klasztorny plac włączyliśmy się w nastrój powagi
i modlitwy – stworzony przez Diakonię Muzyczną i Grupę Odnowy w Duchu
Świętym przy klasztorze czerneńskim.
O. Przeor Ryszard Stolarczyk wygłosił konferencję na temat „Wspólnota Szkaplerzna w obecności swej Królowej i Pani”. Szczególną uwagę
zwrócił na słowa: JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM. Po konferencji zaśpiewaliśmy wspólnie Apel Jasnogórski.
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Uroczystej Mszy św. przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp
Celestino Migliore. O. Przeor powitał serdecznie Ks. Abpa Celestino Migliore,
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce dziękując za przyjęcie zaproszenia oraz
prosząc o przewodniczenie i homilię.
Tym razem, dzięki obniŜeniu ołtarza, Celebransi oraz świeccy czytający
poszczególne teksty liturgiczne byli widoczni przez obecnych na placu.
Szczególnie barwnie wyglądał pochód w strojach regionalnych i brackich
płaszczach z darami ołtarza: kwiaty, świeca jubileuszowa, kosz z owocami,
sękacz z okolic Gołdapi, dar serca od Bractw Szkaplerznych, chleb i wino…
A z podwyŜszenia Celebransi widzieli cały Lud BoŜy na placu.
W homilii Ks. Arcybiskup powiedział między innymi:
W czasie kaŜdej Mszy św. szczególnie waŜne jest Słowo BoŜe – Ewangelia, aby wzmocniła nasze chrześcijańskie Ŝycie, wplotła się w nasze codzienne sprawy: radości , smutki, udręczenia… Matka BoŜa jest naszą
ucieczką. Ona jako pierwsza zaufała Bogu – słuchała i wprowadzała jego
nakazy w Ŝycie. I my teŜ słuchamy, co Bóg chce nam powiedzieć, rozpoznajemy jego wolę, poprawiamy swoje myślenie, nastawienie… Bóg wysłał do
nas swego Syna… JuŜ nie jesteśmy sługami, ale dziedzicami…NaboŜeństwo
do Matki BoŜej, pieczołowicie kultywowane przez Karmelitów przyciąga nas
do Szkaplerza, jako zewnętrznego znaku Jej opieki, symbolu przynaleŜności
do Boga, do wierności. To nie amulet. Raczej zobowiązanie do poznawania
Słowa BoŜego i wprowadzania go do własnego Ŝycia. Gdy Jezus pod krzyŜem oddał swa Matkę ulubionemu uczniowi – oddał ją teŜ nam. Mamy nie
tylko nosić Jej szatę – Szkaplerz święty, ale wziąć Maryję do swego domu,
Ŝyć tak jak Ona, naśladując jej cnoty, wsłuchując się w słowa Jezusa. Gdybyśmy zapamiętali chociaŜ jedno zdanie z niedzielnej Ewangelii, nawet
jedno znaczące słowo i „chodzili” z nim przez cały tydzień – staniemy się
lepszymi chrześcijanami, bo współpracujemy z Bogiem: Ŝyjemy z Nim, kochamy, działamy…Chcemy uwielbiać Matkę BoŜą złóŜmy więc jej obietnicę;
W przyszłym roku przywieźmy jej tu do Czernej szatę uszytą z dobrze przeŜytych 52 Eucharystii, bo tyle niedziel jest w roku. To będą piękne kolorowe
nowe szaty uszyte ze Słowa BoŜego. Przez wstawiennictwo Matki BoŜej
z Góry Karmel módlmy się, by Bóg poruszył serca tych, którzy wzniecają
wojny i tych, którzy proklamują pokój.
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Po krótkiej przerwie dla wzmocnienia ciała, grupy brackie, jak co roku,
wyruszyły na Drogę KrzyŜową. To były dobrze przeŜyte chwile…
O godz. 14-ej NaboŜeństwo Eucharystyczne – Adoracja Najświętszego
Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia BoŜego i… błogosławieństwo na
drogę powrotną.
Wrócimy tu za rok, jak Bóg pozwoli 19 lipca. Przywieziemy jako czciciele Szkaplerza, szatę utkana z 52 cytatów Słowa BoŜego niedzielnych Eucharystii.
Maria Dziwiszewska Bractwo Szkaplerzne Brzesko
Zofia Karpińska Bractwo Szkaplerzne Opole

BRACTWA SZKAPLERZNE Krakowskiej Prowincji Karmelitów
Bosych, które UCZESNICZYŁY w XV Ogólnopolskim Spotkaniu
Rodziny Szkaplerznej (20 lipca 2013) w Czernej.
Podaję kolejno: miasto, parafia, adres, ilość osób które pielgrzymowały,
imiona kapłanów lub Animatorów którzy byli przewodnikami.

1. Będzin, Nawiedzenia NMP, ul. 9 Maja 2 (Syberia) – 26 osób, Wójcik
Halina
2. Bieruń Nowy, NSP Jezusa, ul. Warszawska 295 – 20 osób (Małgorzata
Watoła, Dorota śoneczko)
3. Brzesko, NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, ul. Głowackiego
2 – 48 osób, Maria Dziwiszewska
4. Brzozowice-Kamień, ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Bpa Nankera
221 – 56 osób, ks. Bartłomiej Szymikk, Józef Ficek
5. Bytom Szombierki, Najświętszego Serca Jezusa – 30 osób, Krystyna
Kozior
6. Czerna 79, Klasztor Karmelitów Bosych – 50 osób, Maria Kurdziel
7. Częstochowa, Świętych Pierwszych Męczenników Polskich, ul. Obrońców Westerplatte 37 – 17 osób, Ks. Andrzej Filipecki
8. Chrzanów-Kościelec, św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 2A – 50
osób, ks. Zdzisław Balon, Henryka Mierniczek i Józefa Medka
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9. Goczałkowice Zdrój, św. Jerzego, ul. Główna 50 – 5 osób, Alina Kubica
10. Jarosław, Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49 – 41 osób, BoŜena Wojdyło
11. Jedlicze, św. Antoniego, ul. Władysława Dubisa 3 – 35 osób, Zofia
Garbacik
12. Katowice-Bogucice, św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89 – 56 osób
(ks. Krzysztof Jurczyński, Rita Widuch)
13. Kaniów, Parafia Niepokalanego Serca NMP, ul. Stefana Kóski 2 –
4 osoby, Marcin Adamiec, Józefa Grabowska
14. Kędzierzyn-Koźle, Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła, ul. Bolesława Krzywoustego 2 Osiedle Piastów – 50 osób, Władysława Karp
15. Kraków, Karmelici Bosi, ul. Rakowicka 18 – 104 osoby, o. Włodzimierz Tochmański OCD
16. Krosno, Grupa AA, plac Konstytucji – 50 osób, Zofia Syrek
17. LibiąŜ, Parafia Św. Barbary, ul. Ks. Stanisława Pieli 11 – 30 osób, Halina Bigaj
18. LeŜajsk, Sanktuarium Matki BoŜej Pocieszenia, Plac Mariacki 8
(OO. Bernardyni) – 3 osoby, Lucyna Wrona
19. LeŜajsk, Trójcy Przenajświętszej, ul. Rynek 35 - 47 osób, ks. Piotr
Baraniewicz, dk Łukasz Mędyk
20. Lublin, OO. Karmelici Bosi – 40 osób, o. Romuald Wilk OCD
21. Mysłowice, NSP Jezusa, ul. Starokościelna 3 – 50 osób, ks. Dariusz
Mazur, Zofia Gudz.
22. Mysłowice, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Jastruna 15 (Bończyk) –
50 osób, Urszula Wajant
23. Opole, św. Piotra i Pawła, Pl. Mickiewicza 1 – 100 osób, ks. Jacek,
ks. Przemek, Diakon Mateusz, klerycy, Zofia Karpińska
24. Przemyśl, Parafia Trójcy Przenajświętszej, ul. Plac Konstytucji 3 Maja
8 – 50 osób łącznie z Bractwem Karmelitów Bosych, ks. Mariusz Michalski, Stanisława Kruty
25. Przemyśl, Klasztor Karmelitów Bosych, parafia św. Teresy, ul. Karmelicka – 50 osób łącznie z parafia Trójcy św. – o. Paweł Ferko OCD,
Stanisława Kruty.
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26. Pszczyna, Wszystkich Świętych i MB RóŜańcowej, Pl. ks. Józefa Kuczery 2 – 53 osoby Pitlok Maria, Sojka Genowefa
27. Pszczyna, PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego i MB Częstochowskiej,
ul. MC Skłodowskiej 1 – 46 osób, Stefania Kamała, Marta Nycz
28. Pszczyna, Miłosierdzia BoŜego, ul. Męczenników Oświęcimskich –
53 osoby, Czerwińska K.
29. Ruda Śląska-Orzegów, św. Michała Archanioła, ul. Królowej Jadwigi
8 – 80 osób, Weronika Sokalska
30. Rzeszów, św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów, pl. Farny 5 (Bractwo Dz. Jezus) – 50 osób łącznie z Zaczerniem, o. Piotr Smolka, ks.
Stanisław Pelczar
31. Rzeszów, Św. KrzyŜa (Sanktuarium, MB Szkaplerznej – obraz koronowany), ul. 3 Maja 20 – 50 osób, ks. Władysław Jagustyn.
32. Sosnowiec, parafia parafia Jezusa Chrystusa NajwyŜszego i Wiecznego
K – 40 osób, Marta Jaśińska OCDS
33. Świętochłowice-Piaśniki, NSPJ, ul. Chorzowska 4 – 59 osób, ks. Marek Kotyczka, Robert Duliński
34. Trzciana k. Rzeszowa 140, Św. Wawrzyńca i Matki BoŜej Niepokalanie Poczętej - 3 osoby, Marta Dziedzic
35. Tychy, św. Krzysztofa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 – 60 osób,
Włodzimierz Kołodziej
36. Tychy, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Kopernika 5 – 49 osób, ks. Dariusz, Halina Stanicka
37. Tychy, św. Benedykta opata, ul. Nałkowskiej 19 – 45 osób, Halina
Jęczalik
38. Tychy (Czułów), KrzyŜa Świętego, ul. Bzów 15 – 48 osób, Zofia Waszek
39. Wodzisław Śląski parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 1 –
80 osób, ks. Łukasz Cnota, Deka Marianna, Gizela Warzecha
40. Wadowice, Karmelici Bosi, Sanktuarium św. Józefa, - 36 osób,
o. Paweł Baraniecki OCD
41. Zawiercie, Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Wenecka 4 – 50 osób,
ks. Wojciech, Mirosław Jaśkowski
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42. Zaczernie 732, Narodzenia NMP – 45 osób łącznie z Bractwem z Fary
rzeszowskiej, Anna Kurowska, Irena Witaszewska,
Oraz zaprzyjaźnione z nami Bractwa z Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych:
43. Piotrków Trybunalski, (Parafia Matki BoŜej Królowej Pokoju) –
4 osoby, Bąbol Małgorzata
44. Gołdap, parafia NMP – 50 osób, ks. Marek Duba
45. Lubań, diec. Legnicka

Bractwa Szkaplerzne które NIE uczestniczyły w Spotkaniu Rodziny
Szkaplerznej:
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Bielsko Biała, MB Królowej Polski, ul. NMP Królowej Polski –
Biłgoraj, św. Jerzego, ul. Ogrodowa 3
Brzeźce, MB Szkaplerznej, ul. Pokoju 1 (katowicka)
Drohobyczka 58, Matki BoŜej Szkaplerznej
Jejkowice, MB Szkaplerznej i św. Piusa X, ul. Główna 1
Karczmiska II 302, św. Wawrzyńca
Kolbuszowa Górna 155B, MB WspomoŜenia Wiernych
Koziegłówki, MB Szkaplerznej i św. Antoniego z Padwy, ul. Rynek 20
Krosno, św. Piotra i św. Jana z Dukli, ul.Wyszyńskiego 30
Krosno-Turaszówka, NSPJ, ul.Wyspianskiego 27
Krosno, Trójcy Przenajświętszej-Fara, ul. Piłsudskiego 5
Łańcut, Parafia Rzymskokatolicka – Fara, ul. Farna 20
Łaziska Średnie, Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 12
Łętownia, św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Łętownia 99
(arch. krakowska)
Mierzyn (diec. Częstochowska), św. Mikołaja BW, Mierzyn 13
NabróŜ, Wniebowzięcia NMP, NabróŜ-Kolonia 24, Łaszczów
Oksa Węgleszyn 116, św. Andrzeja Apostoła
Poręby Dymarskie 53a, Cmolas, św. Stanisława i Wojciecha
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64. Pręba, Gm. Pszczyna, św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul.
Wodzisławska 86
65. Pogorzyce, Matki BoŜej Królowej Polski, Chrzanów-Pogorzyce, ul.
Bałuckiego (krakowska)
66. Pisarzowice, św. Marcina, ul. Bielska 63
67. Radom, św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Szczecińska 83
68. Raków, Trójcy Przenajświętszej, ul. Kościelna 5
69. Rzeszów, Chrystusa Króla, ul. Ks.J.Jałowego 37
70. Rzeszów, św. Józefa, ul. Partyzantów 38 (Staromieście)
71. Rzeszów, Św. Rocha i Św. Marcina, ul. Paderewskiego 130 (Słocina)
72. Rzeszów, Matki BoŜej ŚnieŜnej, ul. Ks. Kazimierza Guzego 6
(os. Budziwój)
73. Rybnik, św. Wawrzyńca, ul. Wolna 125
74. SkarŜysko-Kamienna, Sanktuarium Matki BoŜej Ostrobramskiej,
ul. Wileńska 33
75. Skierniewice, Miłosierdzia BoŜego, ul. Św. S. Faustyny Kowalskiej 1
76. Stalowa Wola 6, MB Szkaplerznej, ul. Ściegiennego 20
77. Stalowa Wola, św. Floriana w Stalowej Woli, ul.Floriańska 5
78. Tarnów, MB Szkaplerznej, na Burku ul.NMPanny 1
79. Tarnobrzeg, MB Nieustającej Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 11
80. Tarnowiec 38, Sanktuarium MB Zawierzenia
81. Tomaszów Lub., Zwiastowania NMP, ul. Królewska 1
82. Trzebownisko 995, Św. Wojciecha
83. Witów, MB Szkaplerznej, Witów 178b (archi. krakowska)
84. śywiec-Sporysz, Chrystusa Króla, ul. Piotra Skargi 5
85. Zamość, św. Katarzyny, plac Jana Jaroszewicza 1
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NASZE APOSTOLSTWO!
APOSTOLSTWO SZKAPLERZNE
TO OBRONA śYCIA!
Ten, kto jest chrześcijaninem i przyjmuje Szkaplerz NMP powinien
stawać się człowiekiem Ŝycia i słuŜyć Ŝyciu! Jesteśmy powołani do słuŜby
Ŝyciu! To jest obowiązek. Obowiązek słuŜby Ŝyciu spoczywa na wszystkich
i na kaŜdym z nas. Jest to zadanie wymagające zgodnego i ofiarnego działania wszystkich członków i wszystkich środowisk chrześcijańskiej wspólnoty. Wspólnotowy charakter tego zadania wyraŜa się przez przyjęcie Szkaplerza – gdyŜ Maryja mówi: „Idź i ty czyń podobnie, jak ja uczyniłam!”.
Trzeba dotrzeć z Ewangelią Ŝycia do serca kaŜdego człowieka i wprowadzić ją do samego wnętrza ludzkiego społeczeństwa.
Dziś Ŝycie człowieka słabego i bezbronnego (zwłaszcza nienarodzonych, starych i chorych) jest często powaŜnie zagroŜone. Obok dawnych,
dotkliwych klęsk Ŝywiołowych, nędzy, głodu, epidemii, przemocy i wojny,
pojawiają się dziś plagi nowe, przybierające nieznane dotąd formy i niepokojące rozmiary.
Są to zamachy, ludobójstwa, aborcja, eutanazja, dobrowolne samobójstwa,
tortury, nieludzkie warunki Ŝycia i pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak ludzi!, niewolnictwo, prostytucja,
handel kobietami i młodzieŜą i wiele innych, stosowanych na niespotykaną
dotąd skalę.
Nawet medycyna, która z tytułu swego powołania ma słuŜyć obronie
Ŝycia ludzkiego i opiece nad nim, w niektórych dziedzinach staje się coraz
częściej narzędziem czynów wymierzonych przeciw człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, zaprzecza samej sobie i uwłacza godności
samych lekarzy!
Wobec stopniowego zacierania się w sumieniach i w społeczeństwie
świadomości, Ŝe bezpośrednie odebranie Ŝycia jakiejkolwiek niewinnej
ludzkiej istocie, zwłaszcza na początku i na końcu jej egzystencji, jest ab65
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solutnym i cięŜkim wykroczeniem moralnym, Kościół występuje otwarcie
w obronie świętości i nienaruszalności Ŝycia ludzkiego. Bo nawet lekarze
i pracownicy słuŜby zdrowia, którzy z natury i powołania winni stawać
w obronie Ŝycia, chronić je, podtrzymywać, leczyć i ratować – stają się często zabójcami, rzeźnikami i największym zagroŜeniem! „Dlatego mocą
Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego następcom, w komunii
z biskupami Kościoła katolickiego, potwierdzam, Ŝe bezpośrednie i umyślne
zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze grzechem śmiertelnym!
Prawdę tę kaŜdy człowiek znajduje we własnym sercu dzięki światłu rozumu
(por. Rz 2, 14-15), jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez
Tradycję Kościoła oraz nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne. Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia Ŝycia niewinnego
nienarodzonego człowieka jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia
i nigdy nie moŜe być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego
celu” (Jan Paweł II, Ewangelia Ŝycia).
Nadesłały Irena i Marta z Rzeszowa

SZKAPLERZ JEST WEZWANIEM
DO OBRONY śYCIA
Aborcja jest barbarzyństwem, jest morderstwem zadanym najbardziej
bezbronnym w sposób najokrutniejszy, jaki moŜna sobie wyobrazić. Był rok
1994, waŜyły się losy ustawy antyaborcyjnej, nie do końca doskonałej, lecz
ograniczającej zabijanie dzieci poczętych. Potrzebny był szturm modlitewnych działań. Znalazł się jeden odwaŜny człowiek (Wiesław Niemcewicz),
napisał utwór i wysłał indywidualnie kaŜdemu parlamentarzyście. Ruszyło
sumienie, ustawa przeszła jednym głosem. Wiersz nosi tytuł „ ten cud maleńki, na który polujesz!”:
…nie myśl o liczbach, kolumnach paragrafów,
monitorach, przepisach do przepisów,
prawo to ty
ze wszystkim, co niesiesz w sercu…
myśl o sobie, maleńkim
w łonie matki,
o cieple i bezpieczeństwie jej brzucha,
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kiedy odbijasz od brzegu ciemności
w kierunku ludzi,
na planetę twojego gatunku...
myśl o początku drogi,
o niewyobraŜalnym cudzie istnienia...
to nie ty – to ciebie powołano do Ŝycia
pewnego dnia,
niepojętność przywoła cię tu.
nazwij to jak chcesz, fakt pozostaje jesteś
j e s t e ś,
zgódź się, to był cud,
prawdziwy
myśl o sobie,
na którego nikt się wtedy nie zamierzył
nie wdarł w ciszę twojego istnienia,
nie zagłuszył rytmu niewidocznego jeszcze
serca...
nie przeciął pępowiny Ŝycia
wiary w matkę.
nie przeciął miłości między wami…
myśl o sobie
wielkości dłoni,
kiedy nie miałeś dokąd uciec...
jeden raz pomyśl w ten sposób…
kilka cięć chirurgicznych i
nie byłoby niczego:
drzew które zobaczyłeś, ptaków.
Zwierząt, które podbiegły do twoich stóp,
płaczu dziecka.
pieśni, którą wyśpiewałeś.
nie byłoby małej dziewczynki,
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która bawiła się z tobą w piaskownicy,
nikt zamiast ciebie nie usiadłby w kinie
nie pocałował dziewczyny,
nie byłoby pierwszej randki,
lodów w cukierni,
matury,
pracy doktorskiej...
jesteś prawdą świata,
jego okiem,
świat i ty to jedno,
razem stwarzacie sens…
nie sądź, Ŝe to paradoks, wszystko
łączy się ze wszystkim,
dobre słowo z dobrym słowem
sekretnym promieniem miłości.
czy masz prawo odciąć
całe przyszłe istnienie,
radość, smutek, śmiech i płacz,
nowy tornister,
pierwszy rowerek...
kto ratuje Ŝycie, ratuje świat...
skąd wiesz, Ŝe właśnie to Ŝycie,
jedno z miliona,
będzie nieudane...
wiele Ŝyciorysów powstało na gruzach,
w ogniu, rozpaczy,
głodzie nieopisanym...
a jednak dobro przetrwało,
ktoś kochał ponad miarę
i zwycięŜył...
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kaŜda śmierć
jest częścią pogrzebu świata,
zabiera kogoś identycznego jak ty,
nie zabiera martwych, zabiera Ŝywych,
zapamiętaj – śmierć zawsze zabiera Ŝywych...
w kaŜdym poronieniu umierasz
ty
nieprawda, Ŝe jest nas za duŜo,
Ŝe moŜna pozwolić na egzekucję,
ktoś juŜ tak myślał w historii, określał limity,
przeprowadzał selekcje...
ten cud
maleńki,
na który polujesz
to takŜe moje dziecko,
twój syn,
jego córka...
robisz to wbrew mnie
w dyskretnych labiryntach
odwróconego prawa...
czym jest gatunek,
jeśli jego syn
nie moŜe liczyć na pomoc...
stado psów, pamiętasz...
stado wilków
przygarnęło niemowlę na stepie,
to ty strzelałeś z helikoptera...
ten człowiek Ŝyje do dziś,
mówi, zabiliście mi ojca i matkę...
czy nigdy nie poczułeś cięŜaru nieba...
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stado wilków broniące ludzkiego potomka
przed ludźmi...
to ten sam odruch, zwierciadło,
dokument naszego czasu,
twoja twarz,
z końca dwudziestego wieku,
nie zabijaj
pozwól tej kropli światła dotrzeć do nas,
ktoś ją obejmie miłością,
nie martw się, są tacy...
myśl cały czas o sobie, gdy czekasz
z ciepłym jeszcze narzędziem chirurgicznym
z nierdzewnej stali,
w sejmowym fotelu…
i w bramie wiodącej na ziemię decydujesz
jeszcze kilka tysięcy istnień,
kilkaset,...małych główek...
mówisz głośno; tę, tę... i jeszcze tę...
tak,...to twoje cięcie
zadane przez podniesienie ręki...
Wiesław Niemcewicz, 12.06.1994 r.
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REKOLEKCJE
DLA ANIMATORÓW
BRACTW SZKAPLERZNYCH
Wadowice: 15-18.05.2014 r.

„Bractwo Szkaplerzne – jego duchowość i misja w Kościele”
Po raz pierwszy w przyszłym roku organizujemy rekolekcje dla Animatorów Bractw Szkaplerznych w Wadowicach, w Karmelitańskim Centrum
Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym im. Bł. Jana Pawła II.
Tym razem zapraszamy na rekolekcje WYŁĄCZNIE ANIMATORÓW
ich zastępców i ewentualnie skarbników ZE WSZYSTKICH NASZYCH
BRACTW. Pozostałe osoby zapraszamy na rekolekcje we wrześniu!
Przybywamy we czwartek po południu. Pierwszy dzień poświęcimy na
wspólnotowe dzielenie się sprawami praktycznymi prowadzenia i formacji
Bractw Szkaplerznych, omówieniu problemów, podsumowanie dotychczasowej pracy i planów na przyszłość.
Odwiedzimy takŜe Dom bł. Jana Pawła II, jego kościół parafialny i kaplicę chrzcielną oraz celę św. Rafała Kalinowskiego.
Sobota to właściwy dzień skupienia dla wszystkich uczestników, przeŜywany częściowo w Domu rekolekcyjnym a częściowo na pielgrzymce do
Kalwarii Zebrzydowskiej (o ile będą moŜliwości). Zakończenie w niedzielę
po obiedzie.
Zgłoszenia prosimy kierować do:
Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych,
Wadowice, ul. Karmelicka 22,
tel. 600 926 987;
mail: domrekolekcyjny@eranet.pl
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A oto Bractwa (erygowane i nie-erygowane) które przynaleŜą do
krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, z których przynajmniej Animator i jego zastępca powinien wziąć udział w rekolekcjach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Będzin, Nawiedzenia NMP, ul. 9 Maja 2
Bielsko Biała, MB Królowej Polski, ul. NMP Królowej Polski
Bieruń Nowy, NSP Jezusa, ul. Warszawska 295
Brzesko, NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, ul. Głowackiego 2
Brzeźce, MB Szkaplerznej, ul. Pokoju 1 (katowicka)
Czerna 79, Klasztor Karmelitów Bosych
Częstochowa, Świętych Pierwszych Męczenników Polskich,
ul. Obrońców Westerplatte 37
Chrzanów-Kościelec, św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 2A
Drohobyczka 58, Matki BoŜej Szkaplerznej
Goczałkowice Zdrój, św. Jerzego, ul. Główna 50
Jarosław, Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49
Jedlicze, św. Antoniego, ul. Władysława Dubisa 3
Jejkowice, MB Szkaplerznej i św. Piusa X, ul. Główna 1
Katowice-Bogucice, św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89
Kaniów, Parafia Niepokalanego Serca NMP, ul. Stefana Kóski 2
Karczmiska II 302, św. Wawrzyńca
Kędzierzyn-Koźle, Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła,
ul. Bolesława Krzywoustego 2 Osiedle Piastów
Kolbuszowa Górna 155B, MB WspomoŜenia Wiernych
Krosno, św. Piotra i św. Jana z Dukli, ul.Wyszyńskiego 30
Krosno -Turaszówka, NSPJ, ul.Wyspianskiego 27
Krosno, Trójcy Przenajświętszej-Fara, ul. Piłsudskiego 5
LibiąŜ, Parafia Św. Barbary, ul. Ks. Stanisława Pieli 11
LeŜajsk, Sanktuarium Matki BoŜej Pocieszenia, Plac Mariacki 8
LeŜajsk, Trójcy Przenajświętszej, ul. Rynek 35
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25. Łańcut, Parafia Rzymskokatolicka – Fara, ul. Farna 20
26. Łaziska Średnie, Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 12
27. Łętownia, św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Łętownia 99
(arch. krakowska)
28. Mierzyn (diec. Częstochowska), św. Mikołaja BW, Mierzyn 13
29. Mysłowice, NSP Jezusa, ul. Starokościelna 3
30. Mysłowice, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Jastruna 15
31. NabróŜ, Wniebowzięcia NMP, NabróŜ-Kolonia 24, Łaszczów
32. Oksa Węgleszyn 116, św. Andrzeja Apostoła
33. Opole, św. Piotra i Pawła, Pl. Mickiewicza 1
34. Pisarzowice, św. Marcina, ul. Bielska 63
35. Piekary Śląskie, Brzozowice-Kamień, ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła,
ul. Bpa Nankera 221
36. Poręby Dymarskie 53a, Cmolas, św. Stanisława i Wojciecha
37. Pręba, Gm. Pszczyna, św. Maksymiliana Marii Kolbego,
ul. Wodzisławska 86
38. Pogorzyce, Matki BoŜej Królowej Polski, Chrzanów-Pogorzyce,
ul. Bałuckiego (krakowska)
39. Przemyśl, Parafia Trójcy Przenajświętszej, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8
40. Przemyśl, Klasztor Karmelitów Bosych, parafia św. Teresy,
ul. Karmelicka
41. Pszczyna, Wszystkich Świętych i MB RóŜańcowej,
Pl. ks. Józefa Kuczery 2
42. Pszczyna, PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego i MB Częstochowskiej,
ul. MC Skłodowskiej 1
43. Pszczyna, Miłosierdzia BoŜego, ul. Męczenników Oświęcimskich
44. Raków, Trójcy Przenajświętszej, ul. Kościelna 5
45. Radom, św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Szczecińska 83
46. Rybnik, św. Wawrzyńca, ul. Wolna 125
47. Ruda Śląska-Orzegów, św. Michała Archanioła, ul. Królowej Jadwigi 8
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48. Rzeszów, św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów, pl. Farny 5
(Bractwo Dz. Jezus)
49. Rzeszów, Św. KrzyŜa (Sanktuarium, MB Szkaplerznej – obraz koronowany), ul. 3 Maja 20
50. Rzeszów, Chrystusa Króla, ul. Ks.J.Jałowego 37
51. Rzeszów, św. Józefa, ul. Partyzantów 38 (Staromieście)
52. Rzeszów, Św. Rocha i Św. Marcina, ul. Paderewskiego 130 (Słocina)
53. Rzeszów, Matki BoŜej ŚnieŜnej, ul. Ks. Kazimierza Guzego 6
(os. Budziwój)
54. SkarŜysko-Kamienna, Sanktuarium Matki BoŜej Ostrobramskiej,
ul. Wileńska 33
55. Skierniewice, Miłosierdzia BoŜego, ul. Św. S. Faustyny Kowalskiej 1
56. Stalowa Wola 6, MB Szkaplerznej, ul. Ściegiennego 20
57. Stalowa Wola, św. Floriana w Stalowej Woli, ul. Floriańska 5
58. Świętochłowice-Piaśniki, NSPJ, ul. Chorzowska 4
59. Tarnów, MB Szkaplerznej, na Burku ul. N.M.Panny 1
60. Tarnowiec 38, Sanktuarium MB Zawierzenia
61. Tomaszów Lub., Zwiastowania NMP, ul. Królewska 1
62. Trzciana k. Rzeszowa 140, Św. Wawrzyńca i Matki BoŜej Niepokalanie Poczętej
63. Trzebownisko 995, Św. Wojciecha
64. Tychy, św. Krzysztofa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
65. Tychy, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Kopernika 5
66. Tychy, św. Benedykta opata, ul. Nałkowskiej 19
67. Tychy (Czułów), KrzyŜa Świętego, ul. Bzów 15
68. Witów, MB Szkaplerznej, Witów 178b (archi. krakowska)
69. Wodzisław Śląski parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 1
70. śywiec-Sporysz, Chrystusa Króla, ul. Piotra Skargi 5
71. Zawiercie, Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Wenecka 4
72. Zaczernie 732, Narodzenia NMP
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Zapraszamy takŜe zaprzyjaźnione z nami Bractwa:
Lądek Zdrój, Narodzenia NMP, ul. Kościelna 24
Świdnica, św. Andrzeja Boboli, ul. Wałbrzyska 41
oraz Animatorów z Bractw o których jeszcze nie wiemy, a które juŜ
istnieją…
Przybywajcie! Matka BoŜa czeka na Was!

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH,
KTÓRZY NOSZĄ SZKAPLERZ ŚW.
LUB PRAGNĄ GO PRZYJĄĆ
Wadowice: 12-14.09.2014 r.

„Sekret Karmelu – Szkaplerz i Ŝycie na wzór Maryi”
Oto temat rekolekcji dla wszystkich noszących Szkaplerz lub pragnących go uroczyście przyjąć.
Zgłoszenia prosimy kierować do:
Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych,
Wadowice, ul. Karmelicka 22,
tel. 600 926 987;
e-mail: domrekolekcyjny@eranet.pl
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STRONA ISZKAPLERZ NA FACEBOOK-U!
Informuję wszystkich zainteresowanych, Ŝe kontynuacja dotychczasowej strony ISzkaplerz znajduje się na stronie:
https://www.facebook.com/pages/ISzkaplerz/145534512260477
Nowy adres utworzony został ze względu na problemy techniczne i brak
moŜliwości jakiejkolwiek aktualizacji. Poprzednia strona jest podpięta pod
nowy adres.
Kto pragnie wejść na tę stronę musi, niestety, wejść na facebooka:
www.facebook.com/ISzkaplerz.
Administratorka strony
Małgorzata Porada
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Litania do św. Szymona Stocka
[do prywatnego odmawiania]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Szkaplerza świętego, módl się za nami.
Święty Szymonie Stocku, módl się za nami.
Święty Szymonie, uległy natchnieniom Ducha Świętego,
Święty Szymonie, pokorny Bracie Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel,
Święty Szymonie, wielki pokutniku i pustelniku,
Święty Szymonie, miłośniku Góry Karmel,
Święty Szymonie, naśladowco św. Eliasza proroka,
Święty Szymonie, zakochany w Matce i Królowej Karmelu,
Święty Szymonie, Wodzu Rycerzy Maryi Panny,
Święty Szymonie, wierny sługo Królowej nieba,
Święty Szymonie, najmilszy synu Matki Karmelu,
Święty Szymonie, powierniku wielkiego daru Szkaplerza św.,
Święty Szymonie, odziany rękami Matki Maryi
w szatę Szkaplerza świętego,
Święty Szymonie, gorliwy stróŜu karmelitańskiego skarbu,
Święty Szymonie, wytrwały w modlitwie,
Święty Szymonie, cierpliwy w ucisku,
Święty Szymonie, wierny ślubom złoŜonym Bogu,
Święty Szymonie, naśladowco pokory Maryi,
Święty Szymonie, naśladowco czystości Maryi,
Święty Szymonie, naśladowco ubóstwa Maryi,
Święty Szymonie, naśladowco posłuszeństwa Maryi,
Święty Szymonie, miłosierny na wzór Maryi,
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Święty Szymonie, odziany w zbroję cnót Chrystusa,
Święty Szymonie, męŜny w walkach staczanych o zbawienie dusz,
Święty Szymonie, gorliwy apostole Szkaplerza św.,
Święty Szymonie, płonący Ŝarliwą miłością do Maryi,
Święty Szymonie, pociągający serca ludzkie do miłowania Maryi,
Święty Szymonie, przykładzie Ŝarliwego naboŜeństwa do Maryi,
Święty Szymonie, przykładzie surowości Ŝycia,
Święty Szymonie, przykładzie postu i umartwienia,
Święty Szymonie, przykładzie ustawicznej modlitwy,
Święty Szymonie, pogromco nieprzyjaciela dusz naszych,
Święty Szymonie, pocieszycielu dusz zrozpaczonych,
Święty Szymonie, patronie poszukujących zbawienia,
Święty Szymonie, mistrzu maryjnej modlitwy,
Święty Szymonie, lekarzu chorób duszy,
Święty Szymonie, nauczycielu ufności złoŜonej w Maryi,
Święty Szymonie, przewodniku dąŜących do doskonałej miłości,
Święty Szymonie, bracie nasz wspomagający nas w niebie,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V.: Módl się za nami święty Szymonie Stocku.
R.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych,
Módlmy się:
BoŜe, Ty wezwałeś świętego Szymona do szukania ze wszystkich sił
królestwa niebieskiego pośród braci Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy zawsze trwali przy
Tobie i przyczyniali się do zbawienia ludzi. Przez naszego Pana...
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