Ofiarowanie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi1
O! Mądrości Odwieczna, Jezu, prawdziwy BoŜe i Człowieku, Synu jedyny Ojca
Przedwiecznego i Maryi zawsze Dziewicy, cześć Ci oddaję najgłębszą w chwale Ojca
Twojego i w dziewiczym łonie Maryi w czasie Twojego Wcielenia.
Dzięki Ci składam, Ŝeś wyniszczył Samego Siebie przyjąwszy postać sługi, aŜeby mnie
wyzwolić z okrutnego niewolnictwa szatana. Chwałę Ci oddaję i wielbię Cię, Ŝeś raczył
poddać się Maryi Matce Twojej we wszystkim, aŜeby przez Nią uczynić mnie Twoim wiernym niewolnikiem. Lecz niestety! Okazałem się niewdzięcznym i niewiernym, nie dotrzymałem Ci przyrzeczeń, które tak uroczyście uczyniłem Ci przy Chrzcie moim. Nie spełniłem moich zobowiązań i niegodny jestem nazwy Twojego dziecka i Twojego niewolnika.
Gdy więc tak wiele rzeczy we mnie, zasługuje jedynie na odrzucenie i na gniew Twój,
przeto nie śmiem sam zbliŜyć się do Twojego Przenajświętszego Majestatu. Uciekam się
więc do pośrednictwa Twojej Najświętszej Matki, którą mi dałeś za Matkę i Pośredniczkę,
aby mi uprosiła skruchę za grzechy moje i ich odpuszczenie oraz łaskę prawdziwej Mądrości.
Pozdrawiam Cię Matko Niepokalana, Ŝywy przybytku Syna BoŜego, w którym ukryta
Mądrość Przedwieczna chce być czczoną przez Aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię Królowo
nieba i ziemi! Pozdrawiam Cię bezpieczna ucieczko grzeszników, której miłosierdzia nikomu nie brakuje! Wysłuchaj mojego pragnienia Boskiej mądrości i przyjmij łaskawie chęci
i ofiarowanie moje!
Ja …, grzesznik wiarołomny, odnawiam i składam dziś na ręce Twoje przyrzeczenia
Chrztu mojego. Wyrzekam się na zawsze szatana, pychy i spraw jego, a cały oddaję się
Panu Jezusowi, Przedwiecznej Mądrości Wcielonej, abym mógł nieść krzyŜ mój za Nim
kaŜdego dnia Ŝycia mojego i był Mu wierniejszym, aniŜeli nim byłem dotąd.
Dziś, wobec całego dworu niebieskiego, obieram Ciebie sobie za Matkę i Władczynią
Ŝycia mego. Pragnę być Twoim sługą i niewolnikiem! Poświęcam Tobie ciało moje i duszę
moją, dobra moje wewnętrzne i zewnętrzne, i wartość moich dobrych czynów przeszłych,
teraźniejszych i przyszłych! Pozostawiam Ci wszelkie i zupełne prawo rozporządzania mną
samym i wszystkim, co do mnie naleŜy – bez wyjątku – według Twojego upodobania, na
większą chwałę Boga w czasie i wieczności.
Przyjmij Panno łaskawa, tę lichą ofiarę Ŝycia mojego, słuŜbę lichego robaczka i nędznego grzesznika, na podziękowanie za łaski i przywileje, którymi Trójca Przenajświętsza
Cię obdarzyła.
Przyrzekam Ci odtąd, jako Twój prawdziwy niewolnik, starać się o cześć Twoją i być
Ci we wszystkim posłusznym. O Matko miłosierdzia, wyświadcz mi łaskę otrzymania
prawdziwej Mądrości Boskiej i odnalezienia się tym samym w liczbie tych, których miłujesz, których nauczasz, których prowadzisz, których Ŝywisz i wspierasz, jako dzieci i niewolników Twoich.
O Panno wierna, uczyń mnie we wszystkim tak wiernym i doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Syna Twojego, Boskiej Mądrości wcielonej, aŜebym za Twoim
wstawiennictwem i za Twoim przykładem doszedł na ziemi do miary pełni Chrystusa
(Ef 4,13) i Jego chwały w niebie. Amen.
___________________________
1

ZłoŜone przez bł. o. Alfonsa Marię od Ducha Świętego OCD (Mazurka) w Czernej, w wigilię uroczystości
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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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PODZIĘKOWANIE
I WPROWADZENIE
Niech w nas wszystkich Ŝyje duch Maryi!
Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Bractw Szkaplerznych!
Drodzy Bracia i Siostry w Szkaplerzu św.!
Pragnę na początku podziękować Dobremu Bogu
i Królowej Szkaplerza św. ocalenie z wypadku w dniu
wspomnienia św. o. Pio (23.09.2013 r.), za dar Ŝycia
i zdrowia! Czuję to dobrze, Ŝe Ŝyję dzięki modlitwom
moich braci i sióstr w Szkaplerzu św.! Pragnę więc z całego serca podziękować mojej Rodzinie, Animatorom
Bractw, Braciom i Siostrom w Zakonie oraz Wam
wszystkim za szczerą modlitwę i hojną pomoc, jakiej
doświadczyłem w tamtym czasie. Nie przestaję dziękować Bogu za tyle dobra, Ŝyczliwość oraz okazane
mi przez Was zaufanie i szczodrość w pełnieniu zleconej mi przez PrzełoŜonych posługi Moderatora Rodziny Szkaplerznej!
Szczególnie pragnę podziękować lekarzom chirurgom, którzy przeprowadzali badania, leczyli i nadzorowali rehabilitację. Dziękuję Matce BoŜej,
Ŝe postawiła na mojej drodze tak wielu dobrych ludzi, którzy stali się dla
mnie Jej rękami, Jej sercem i Jej opatrznością. Niech Najświętsza Panna
Maryja z Góry Karmel błogosławi Wam w Ŝyciu, ratuje w niebezpieczeństwach i umacnia kaŜdego z Was na drodze jego powołania. Pozostańcie
zawsze pod skrzydłami Szkaplerza św.! Bóg zapłać za wszystko!
***
W obecnym, drugim juŜ zeszycie naszego biuletynu w nowej formule,
Duch Maryi – dusza kobiety, pragniemy rozwaŜyć wraz ze św. Teresą Benedyktą od KrzyŜa specyficzne cechy kobiecego bytu i ukazać Maryję jako
wzór etosu kobiety. Co więcej, pragniemy poznać rdzeń duszy kobiecej, jak
się ona kształtuje i w czym jest inna od duszy męŜczyzny, w czym tkwi jej
moc, jaka jest specyfika powołania kobiety oraz do jakich zajęć ma ona lepsze
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predyspozycje niŜ męŜczyzna. RozwaŜając te wszystkie kwestie, patrzmy
jak w zwierciadło na Ŝycie i ducha Maryi.
Wszyscy wiemy, Ŝe przyjęcie Szkaplerza jest znakiem przyjęcia Maryi
do siebie, a tym samym wkroczenie na drogę maryjnego Ŝycia. To zjednoczenie z Maryją powinno się rozciągać na wszystkie sfery naszego codziennego Ŝycia.
śyjąc bowiem pod płaszczem Maryi, dąŜymy do tego, by stała się Ona
naszą Mistrzynią Ŝycia duchowego i ukształtowała nasze serca na swój wzór
i podobieństwo do Chrystusa.
Ojciec Michał od Świętego Augustyna
mówił: „Niech w nas wszystkich Ŝyje duch
Maryi, abyśmy w tym duchu Ŝyli. Niech
duch Maryi, pozostając w nas, pobudza nas
osobiście do naszych czynów i niech sprawi, abyśmy w taki właśnie sposób potrafili
postępować.”2
W jaki sposób duch Maryi moŜe Ŝyć w kaŜdym z nas, a my moŜemy Ŝyć w Maryi?
MoŜemy Ŝyć w Maryi, podobnie jak Ŝyjemy w Bogu. Czy to w działaniu, czy w znoszeniu cierpień, czy w umieraniu moŜemy Ŝyć
w Maryi. Do tego stanu dochodzimy dzięki
ćwiczeniu się w miłości BoŜej. Do tego zupełnego daru Ducha Świętego, do tego Ŝycia
w zjednoczeniu z Maryją w Bogu, kaŜdy
chrześcijanin moŜe i powinien się przygotować. Wystarczy nabierać zwyczaju skupienia
się w swoim wnętrzu, by tam odnaleźć w sobie
lub ukształtować wyobraŜenie oblicza Maryi, duchowy obraz Najświętszej
Dziewicy. Maryja w naszym wnętrzu stanie się dla duszy Oratorium serca,
Świątynią, w której zanosić będziemy do Boga nasze prośby. Uczymy się
prowadzić Ŝycie BoŜe i zarazem Ŝycie maryjne, gdyŜ to jedno Ŝycie pochodzi jednocześnie z Ducha BoŜego i ducha Maryi, który w pełni jest zjednoczony i upodobniony z Duchem Świętym. „Jest to jeden i ten sam Duch,
___________________________
2

O. Michał od Świętego Augustyna, śycie na wzór Maryi, Kraków 2004, s. 45 [skrót: śWM].
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Duch Jezusa i Maryi, który dokonuje w duszy wszystkiego. Duch Jezusa
i Maryi, Ŝyjąc we mnie, sam sprawnie działa. W takim znaczeniu Maryja ma
w duszy swoje królestwo. Gdy królestwo Jezusa w duszy wzrasta, wzrasta
w niej takŜe królestwo Maryi. Albowiem w duszy zgodnie panują Jezus i Maryja” (śWM, s. 47).
Wystarczy, jeśli przez częste czyny miłości nabywamy stanu miłosnego
zwrócenia się ku ukochanej Matce, trwałej i miłosnej pamięci o Niej oraz
przywiązania do Niej. A ten zwrot serca ku Niej, pamięć o Niej oraz przywiązanie do Niej, powoduje, iŜ wszelkie czyny nasze są pełne miłości i pamięci o Bogu. Tego nabywa się przez ćwiczenie w przylgnięciu sercem do
Maryi, ćwiczenie w trwałym i wiernym umiłowaniu Jej, przez myśl i uczucie szczerej miłości ku Bogu. Dlatego dziecko miłujące Matkę ćwiczy
ustawicznie pamięć o Niej jako o Matce umiłowanej. Wszystkie rozmyślania i uczucia ograniczają się do Niej i do Boga. Wszystkie prace wykonuje
z miłości do Niej i dla Jej czci, a Ona towarzyszy mu macierzyńską i czułą
miłością. Idź do Boga z Maryją. Idź tam przez Maryję, bo jest to działanie
Maryi w tobie. Mów i czyń wszystko w czystej wierze, jaką miała Maryja
na ziemi3.
W nieco inny sposób ujęła to św. Teresa od Jezusa w Zamku wewnętrznym:
„I wierzcie mi, Ŝe istota sprawy w tych trzecich mieszkaniach polega nie na
tym, czy nosi się habit zakonny, czy teŜ nie, ale na staraniu o ćwiczenie się
w cnotach i o poddanie naszej woli we wszystkim woli Boga, i o to, aby
nienaganność naszego Ŝycia opierała się na tym, co Jego Majestat zarządzi względem niego, i nie chciejmy, aby wypełniała się nasza wola,
ale Jego. Jeśli zaś jeszcze tego nie osiągnęłyśmy, to więcej pokory – jak
powiedziałam – gdyŜ to ona jest olejkiem na nasze rany. Jeśli bowiem jest
ona w nas tak naprawdę, to przyjdzie chirurg, którym jest Bóg, aby nas uleczyć, choćby nawet przez jakiś czas zwlekał” (3M 2,6)4. „Choć wszystkie,
które nosimy ten święty habit Karmelu, jesteśmy powołane do modlitwy i kontemplacji – poniewaŜ taki był nasz początek, z tego rodu pochodzimy, od owych świętych naszych Ojców z Góry Karmel, którzy w tak
wielkiej samotności i z tak wielkim lekcewaŜeniem tego świata szukali tego
skarbu, tej drogocennej perły, o której rozmawiamy – to jednak niewiele z nas
___________________________
3

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Pisma Wybrane, Warszawa 2008; Tajemnica Maryi nr 49, s. 345.
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św. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, Flos Carmeli, Poznań 2009; zasady numeracji: 3M 2,6 to 3 mieszkania,
rozdział 2, punkt 6.

5

przysposabia się do tego, aby Pan odsłonił ją nam. O ile chodzi o sprawy
zewnętrzne, idziemy dobrze, aby dojść do tego, co jest potrzebne; natomiast
w kwestii cnót niezbędnych dla dojścia tutaj, potrzebujemy wiele, o wiele
więcej, i nie wolno nam pozwalać sobie na choćby małą nonszalancję... Pan
nie uniemoŜliwia nikomu nabycia Jego bogactw, On bowiem zadowala się
tym, aby kaŜdy oddał Mu to, co posiada... Co więcej, zwaŜcie, córki, Ŝe dla
uzyskania tego, co omawiamy, Pan nie chce, abyście pozostały z czymkolwiek;
bez względu na to, czy posiadacie mało czy duŜo, On chce, aby wszystko
było dla Niego, a stosownie do tego, na ile wy zrozumiecie o sobie, Ŝe zostałyście obdarowane, na tyle mogą wam zostać uczynione większe lub
mniejsze dary. Nie ma lepszego potwierdzenia, aby rozpoznać, czy nasza
modlitwa sięga do zjednoczenia czy teŜ nie” (5M 1,2-3).
Zapytajmy więc siebie:
• Czy przyjmując Szkaplerz staram się wzrastać w tym zjednoczeniu
z Maryją?
• Jaka postawa wobec Maryi dominuje w moim Ŝyciu duchowym: sługi,
dziecka, brata, oblubieńczej miłości?
• Co mogę uczynić dziś, aby częściej pamiętać o Maryi, bardziej się z Nią
zjednoczyć w codziennym Ŝyciu?
Na ten błogosławiony trud codziennego Ŝycia w zjednoczeniu z Maryją
wszystkim z serca błogosławię †.
o. Jan Ewangelista OCD
Prowincjalny Moderator Bractw Szkaplerznych
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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I
IDEA DOSKONAŁEJ KOBIECOŚCI5
Maryja sama wezwała Braci do wspólnoty Ŝycia z sobą.
Stanęła na ich czele jako Ozdoba Dziewic i Lilia czystości! Pomiędzy Maryją i wspólnotą Karmelitów zrodziła się
wieź rodzinnej przyjaźni, gdyŜ byli do siebie podobni oraz
silnie zespoleni przez tego samego ducha. Ci bowiem którzy mają tę samą wiarę, łatwo się do siebie upodabniają.6 (o. Arnold Bostiusz, karmelita)
„Stworzył Bóg człowieka: męŜczyznę i niewiastę” i uczynił kobietę dla
męŜczyzny jako „odpowiednią dla niego pomoc” (eser kenegdó): jako jego
drugą połowę, w której mógłby widzieć swój własny obraz i odnaleźć siebie
samego; wraz z nim miała ona górować nad wszystkimi innymi stworzeniami ziemi; wśród nich Ŝadne nie mogło być odpowiednikiem człowieka;
rodząc wspólne potomstwo, męŜczyzna i kobieta mieli razem budować cały
organizm ludzkości.
Sens bytu kobiecego wypełnia się w połączeniu z męŜczyzną, z czego
wynika, Ŝe dlatego musieli zaistnieć oboje.

SPECYFIKA KOBIECEGO BYTU
Twierdzi się, iŜ kobieta została stworzona „dla męŜczyzny”, gdyŜ potrzebował jej dla wypełnienia sensu swego bytu. Nie sądzę, by powstała ona
jedynie z tego powodu, gdyŜ kaŜde stworzenie ma przecieŜ swój własny
___________________________
5

Jest to synteza rozdziału „Idea doskonałej kobiecości”, będącego częścią konferencji: Problemy związane
z kształceniem dziewcząt; w: Edyta Stein (św. Teresa Benedykta od KrzyŜa OCD), Kobieta – jej zadanie
według natury i łaski, Tczew-Pelplin 1999, s. 184-190.
6
Por. De Patronatu et Patrocinio Beatissimae Virginis mariae in dicatum sibi Carmeli Ordinem; w: o. Daniel od
Dziewicy Maryi, Speculum Carmelitanum (Zwierciadło Karmelitańskie), Antwerpia 1680, t. I, punkt 1529
[dalej skrót: O Opiece…, i numer punktu tego dzieła].
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Formacja

sens, który we właściwy mu sposób odbija istotę BoŜą. MoŜna by teŜ zapewne inaczej niŜ przez stosunek płciowy rozmnaŜać ludzkość, gdyby mu
nie przysługiwał własny sens i znaczenie. W określeniu „dla męŜczyzny”
nie widzę Ŝadnego poniŜenia kobiety, jeśli się go nie bierze w sensie, jaki
moŜna temu nadać po degeneracji obu płci przez pierwszy upadek, Ŝe mianowicie kobieta słuŜy męŜczyźnie jako środek do osiągnięcia jego celów
i zaspokajania poŜądliwości. Nie tym miała się stać – wyniesiona ponad
wszelkie stworzenia – odpowiednia mu towarzyszka. Ma ona być jego
pomocą dzięki wolnej osobistej decyzji, umoŜliwiającej mu stanie się tym,
kim powinien. „MęŜczyzna nie istnieje bez kobiety”, dlatego „opuszcza
on ojca i matkę swoją i łączy się ze swą Ŝoną”. Do właściwości bytu
kobiecego naleŜą: wyznaczone przez Boga bycie u boku męŜa, a nie na
jego miejscu ani teŜ poniŜająca rola, sprzeczna z osobową godnością
człowieka.
Widzimy dość jasno, Ŝe sensu specyficznego kobiecego bytu nie odczytamy jedynie ze stosunku kobiety do męŜczyzny.
PoniewaŜ stosunek płciowy ma ścisły związek z prokreacją, spróbujmy
teraz wziąć pod uwagę osobliwe odniesienie kobiety do potomstwa. Wspomniano juŜ, Ŝe całe stworzenie odbija w sobie w jakimś stopniu Boga,
przeto równieŜ bytowi kobiety przysługuje właściwa funkcja odbicia. Trzeba
wreszcie zapytać, czy ostateczny sens kobiecego bytu moŜe się urzeczywistniać tylko w małŜeństwie i macierzyństwie, czy równieŜ w inny sposób.
W opisie stworzenia słyszymy, iŜ męŜczyzna
i kobieta są wspólnie powołani do dawania Ŝycia
potomstwu. śe kobiecie przysługuje w tym szczególna rola, moŜemy wywnioskować dopiero z nałoŜonej jej kary po upadku, mówiącej o bólach rodzenia; kara wymierzona męŜczyźnie nie dotyczyła
potomstwa, ale innych stworzeń.
Matka Ŝyjących nazwana Ewą czuje się szczęśliwa, gdy Bóg dał jej syna. Izrael czcił i wychwalał
kobietę, matkę dzieci, szczególnie synów, pogardzał zaś niepłodną, objętą
jakby przekleństwem. Jako wyjątkowy dowód dobroci BoŜej sławi psalmista
(Ps 113) łaskę Boga, który uczynił z niepłodnej matkę cieszącą się synami.
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Izrael ceni wysoko małŜonkę matkę rodziny; daleko poza dom sięga jej
sława. Troszczy się ona o dobrobyt i o wszystkich domowników, ma szczodrą rękę dla ubogich; ufa jej serce męŜa. Podziwiają ją dorośli synowie
i słuchają jej rad. Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki. Jej
chwała ma źródło w bojaźni Pańskiej. Właśnie ona jest tajemnicą jej skutecznego działania i wszelkiej pomyślności. Gdzie w rodzinach Ŝydowskich
zachowano jeszcze trochę starotestamentalnej tradycji,
tam kobieta zajmuje zawsze swą królewską pozycję. Jej
głównym zadaniem jest nie tylko wydać na świat dzieci
i starać się o ich rozwój cielesny, lecz wychować je w bojaźni Pańskiej. Ten wysoki szacunek dla macierzyństwa
wywodzi się z pełnej pociechy obietnicy, jaką otrzymała
pierwsza kobieta, gdy wypędzono ją z raju. Niewieście
i jej potomstwu zostało dane zapewnienie zmiaŜdŜenia głowy
węŜa. Walka przeciw złu, wychowanie do niej potomstwa – oto jej powołanie od grzechowego upadku, aŜ
do Matki Syna, który zwycięŜył śmierć i piekło; ta
walka będzie trwać aŜ do końca świata.
W fundamentalnym punkcie historii ludzkiej, a jeszcze
bardziej u węgła dziejów kobiety, stoi więc niewiasta o uwielbionym macierzyństwie; to Jej macierzyństwo według ciała przekracza jednocześnie naturę.

MARYJA CEL I WZÓR KSZTAŁTOWANIA ETOSU KOBIETY
Chrystus stawia nam przed oczami cel wszystkich form kształtowania
człowieka w sposób konkretny, Ŝywy, osobowy, natomiast Maryja cel kształtowania kobiety.
Fakt, Ŝe u progu Starego i Nowego Testamentu obok nowego Adama
stoi nowa Ewa, jest najoczywistszym dowodem wiekuistej wartości i wiekuistego znaczenia odrębności obu płci.
Bóg, aby się wcielić, wybrał narodziny z matki ludzkiej i w Niej
stawił nam przed oczy jej doskonały obraz. Gdy Maryja usłyszała, Ŝe
ma porodzić Syna, oddała się całkowicie w słuŜbę tego posłannictwa. Od
Boga Go otrzymała, dla Boga musi Go strzec. Jej Ŝycie, aŜ do chwili narodzin staje się kontemplacyjnym oczekiwaniem, później oddaną słuŜbą, a jednocześnie uwaŜnym rozwaŜaniem wszystkich słów i znaków
9
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mówiących o Jego przyszłej drodze. Odnosi się Ona zawsze z pełną czcią
dla ukrytego w Dziecku Bóstwa – ale teŜ zachowuje autorytet. Bierze udział
w Jego dziele, trwając przy Nim wiernie, aŜ do śmierci i poza śmierć. Ale ta
Niewiasta, powołana do najwyŜszego macierzyństwa, przed zwiastowaniem Jej tego wybrania, wbrew całej tradycji swego narodu, nie chciała
dla siebie małŜeństwa i macierzyństwa. Zdecydowała się na Ŝycie wolne
od powiązań płci.
Jako SłuŜebnica Pańska porodziła Syna BoŜego i była posłuszna męŜczyźnie, który został postawiony u Jej boku dla opieki nad Nią i nad Dzieckiem. Nie stała się z nim jednym ciałem; to małŜeństwo nie miało na celu
kreować swego potomstwa ani w ogóle potomstwa ludzkiego. W Maryi
jawi się nam obraz dziewiczej czystości. CóŜ innego mogło wpływać na
Jej decyzję, jak nie pragnienie, by stać się zupełnie słuŜebnicą Pańską, do
Niego jedynie naleŜeć, pozostawać do Jego dyspozycji?
I jak inaczej moŜna by wyjaśnić takie pragnienie w człowieku, jak
tylko BoŜą inspiracją i wezwaniem?
Maryja przekroczyła tym samym porządek naturalny jako Współodkupicielka u boku Odkupiciela. Oboje wywodzą się z rodzaju ludzkiego, oboje ucieleśniają w sobie naturę człowieczą; oboje są jednak
wolni od tych powiązań, które człowiekowi umoŜliwiają wypełnienie swego
Ŝyciowego sensu jedynie w połączeniu i poprzez złączenie się z drugim
człowiekiem. Miejsce takiego związku zajmuje w obojgu zjednoczenie
z Bóstwem: w Chrystusie przez unię hipostatyczną, w Maryi – poprzez
oddanie całej egzystencji słuŜbie BoŜej.
Czy to tak dalece róŜni ich od reszty ludzkości, Ŝe są nie do naśladowania? śadną miarą! śyli przecieŜ dla ludzi, nie jedynie, aby dokonać
naszego zbawienia, ale takŜe, by dać przykład, jak Ŝyć, aŜeby mieć w nim
udział. Chrystus wybierając dziewiczą Matkę, ukazał nie tylko BoŜe
upodobanie i zbawczą moc dobrowolnego i Bogu poświęconego dziewictwa, lecz zapowiedział wyraźnie, Ŝe takŜe innych powoła do dziewiczego
Ŝycia dla królestwa niebieskiego.
W dziewictwie występuje specyficzna forma bytu kobiecego, którą
naleŜy wziąć za cel kształtowania kobiety.
Cel ten jest nam stawiany przed oczy nie tylko w samym Chrystusie,
lecz właśnie w Chrystusie i Maryi.
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W Chrystusie przychodzi do nas sam Pan Bóg. „Kto Mnie widzi, widzi
i Ojca”. Wyniesienie Chrystusa ponad wszelkie stworzenie ujawnia się w tym,
Ŝe Człowiek-Chrystus nie wiąŜe się wyłącznie z Ŝadnym z nich. Ukonstytuowana dziewiczość nie pozbawiała Go wcale wolności innego wyboru, lecz
ten w ogóle nie wchodził w rachubę. To właśnie wynosi Chrystusa ponad
innych ludzi; kaŜdy człowiek ma moŜność dobrowolnego wyboru i nie inaczej, jak tylko na mocy swej decyzji zjednoczy się z Bogiem.
Dobrowolnie podjęte dziewictwo Maryi jest wzorcem dla wszystkich ludzi,
męŜczyzn i kobiet. JednakŜe występuje tu coś specyficznego. W słowach:
„Oto ja, słuŜebnica Pańska” wypowiada się cały byt Maryi jako gotowość
słuŜby Panu z wykluczeniem wszelkiego innego powiązania. Celibat kapłański
ma swe uzasadnienie równieŜ w takiej niepodzielnej gotowości. RóŜnica
polega na sposobie, w jaki Pan zechce tę słuŜbę urzeczywistnić. Kapłana
czyni On swoim zastępcą i pozwala nam w nim widzieć Jego samego.
W Maryi nie widzimy Pana, lecz Ją samą, zawsze u Jego boku.
SłuŜy Mu bezpośrednio: wstawia się u Niego za ludźmi, rozdaje łaski z Jego
rąk otrzymane. Nie reprezentuje Pana, lecz Mu towarzyszy, podobna do
Ewy u boku pierwszego Adama. Ona nie stoi tam dla Niego, ale dla nas.
Jest matką Ŝyjących nie z tytułu zrodzenia pokoleń, ale poniewaŜ Jej miłość
macierzyńska obejmuje wraz z Głową całe Ciało
mistyczne. Jej dziewictwo to prawzór kobiecości
u boku Tego, który jest prawzorem męskości i do
Niego prowadzi ludzkość.
Czy w tej kobiecości, będącej słuŜebną miłością,
zawiera się właściwy obraz boskości?
Miłość słuŜebna to pomoc świadczona kaŜdemu
stworzeniu, by ono osiągnęło swoją pełnię; to tytuł
przypisywany Duchowi Świętemu. W Nim przeto,
w Duchu BoŜym, wylanym na wszelkie stworzenie
oglądamy prawzór bytu kobiecego, którego najdoskonalszym obrazem jest Najświętsza Dziewica,
Oblubienica Boga i Matka wszystkich ludzi; tuŜ obok
Niej stoją dziewice poświęcone Bogu, noszące zaszczytny tytuł sponsa Christi (Oblubienica Chrystusa), powołane do współdziałania w dziele zbawienia; podobny charakter mają równieŜ kobiety u boku
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męŜa, będącego odbiciem Chrystusa; budują one Kościół, jego Ciało, przez
swe cielesno-duchowe macierzyństwo.
Jeśli Maryja jest praobrazem czystej kobiecości, to naśladowanie
Jej musi być celem wychowania i kształcenia dziewcząt.
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 to naśladować Pana. Ona była Jego
pierwszą naśladowczynią i pierwszym, najdoskonalszym obrazem. Iść
w ślady Maryi to nie jedynie sprawa kobiet, lecz wszystkich chrześcijan. Dla kobiet ma to jednak specyficzne znaczenie, gdyŜ doprowadza je do
właściwego im odwzorowania w sobie obrazu Chrystusa.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
•
•
•
•

Na czym polega specyficzny sens istnienia kobiety?
W jakich powołaniach moŜe się urzeczywistnić specyfika kobiecego
bytu?
Dlaczego i dzięki czemu Maryja jest praobrazem czystej kobiecości?
Co znaczy naśladować Maryję i w czym powinniśmy Ją naśladować?

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 (tel.: 61 856 08 34; www.floscarmeli.pl) oraz
w naszej księgarni w Czernej (Karmelitana, tel.:
12 258 30 77; http://ksiegarnia.karmelczerna.pl).

12

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 – NC Księga III, r. 28: Nie trzeba zwaŜać na to, jak osądzają
nas ludzie
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 29: Jak naleŜy wzywać i błogosławić Boga
w czasie utrapienia
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 30: Trzeba wzywać BoŜej pomocy
i z ufnością oczekiwać powrotu Jego łaski
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 31: Trzeba zapomnieć o stworzeniach,
aby znaleźć Stwórcę

TYDZIEŃ 2
Dzień 1 – NC Księga III, r. 32: O wyrzeczeniu się samego siebie
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 33: O niestałości serca i o tym, Ŝe powinniśmy
wszystko odnosić do Boga, jako naszego ostatecznego celu
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 34: Kto prawdziwie kocha Boga,
we wszystkim tylko Jego kosztuje
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 35: W tym Ŝyciu zawsze podlegamy pokusie

TYDZIEŃ 3
Dzień 1 – NC Księga III, r. 36: Przeciw próŜnym ludzkim sądom
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 37: Trzeba całkowicie wyrzec się siebie,
by osiągnąć wolność serca
Dzień 4 –
13
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Dzień 5 – NC Księga III, r. 38: Jak trzeba kierować sprawami
zewnętrznymi i uciekać się do Boga w niebezpieczeństwach
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 39: Trzeba unikać gorączkowości
w prowadzeniu swoich spraw

TYDZIEŃ 4
Dzień 1 – NC Księga III, r. 40: Człowiek w sobie samym nie ma nic
dobrego i z niczego nie moŜe się chlubić
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 41: O wzgardzeniu wszystkimi doczesnymi
zaszczytami
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 42: Nasz pokój nie powinien zaleŜeć od ludzi
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 43: Przeciw próŜnej światowej nauce

MIESIĄC II
DUSZA KOBIETY7
[część pierwsza]
Jeśli nosisz Szkaplerz i biały płaszcz, pamiętaj by twoja dusza była tak
czysta jak twoja szata. Habit jest bowiem wychowawcą tego, który go nosi!8
(o. Arnold Bostiusz, karmelita)

JAKI JEST RDZEŃ DUSZY KOBIECEJ?
Gdy kobieta usiłuje stać się tym, czym powinna, pozwala drzemiącemu
w niej człowieczeństwu, w szczególnym odbiciu indywidualnym, jej tylko
właściwym, dojrzewać do doskonałego rozwinięcia.
___________________________
7

Fragment 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. 67-94.
8

Por. O Opiece…, p. 1530.
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Dojrzewać w miłosnym zespoleniu z drugim, jest najgłębszą tęsknotą kobiety. Ta tęsknota, odpowiada jej wiecznemu przeznaczeniu. Jest
specyficznie kobieca, a nie po prostu człowiecza, co widać w konfrontacji z pragnieniami specyficznie męskimi. Te ostatnie ukierunkowane są
silniej na działalność zewnętrzną, na czyn i dzieła oraz osiągnięcia obiektywne; dotyczą bezpośrednio bytu personalnego, własnego, a takŜe innych.
WszakŜe tak zupełnie jednego i drugiego oddzielać nie moŜna.
Dusza ludzka jako taka nie istnieje juŜ gotowa, w stanie spoczynku.
Jej bytem jest stawanie się, w którym powinna rozwinąć siły zaląŜkowe,
przyniesione na świat z podłoŜem; rozwija je, gdy się nimi posługuje.
Tak więc kobieta moŜe osiągnąć wymarzony, moŜliwie pełny, rozwój
swej osobowości wtedy jedynie, gdy spoŜytkuje swe siły.
Dusza złączona jest z ciałem; z drugiej strony ciało
otrzymuje od duszy swój byt jako ciało, a więc Ŝycie, poruszanie się, formę i postać oraz zmysł duchowy. Bazując
na zmysłowości, zmysł duchowy otwiera się dzięki rozumowi na poznawanie świata, wolą zaś tworzy go i kształtuje, a uczuciem wewnętrznie przejmuje i konfrontuje.
U kobiety występuje w sposób naturalny głębsze
związanie z ciałem. Myślę, Ŝe dusza kobieca Ŝyje mocniej wszystkimi częściami ciała i – obecna w nich – silniej
odbiera wewnętrznie, cokolwiek mu się przydarza; u męŜczyzny ciało ma bardziej charakter narzędzia pomocniczego do działania, co wnosi pewien dystans.
Stosunek do ciała zbiega się u kobiety z jej przeznaczeniem do macierzyństwa. Dla zachowania właściwego, zgodnego z naturą, porządku
między duszą a ciałem, ciału naleŜy zapewnić konieczne poŜywienie, opiekę
i ćwiczenie warunkujące niezakłócone funkcjonowanie organizmu. Gdy daje
mu się więcej, a to odpowiada jego upadłej naturze, aby Ŝądała więcej – zubaŜa się duszę, jej byt duchowy; zamiast nad ciałem panować i je uduchawiać, dusza gubi się w nim, przez co traci ono właściwy mu charakter ciała
ludzkiego.
Im głębsze jest powiązanie duszy z ciałem, tym większe niebezpieczeństwo ugrzęźnięcia w nim, choć z drugiej strony większa teŜ moŜliwość przeniknięcia go przez duszę.
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W CZYM TKWI MOC KOBIETY?
Moc kobiety leŜy w Ŝyciu uczuciowym i wiąŜe się z jej nastawieniem
na byt personalny.
Dzięki niej kobieta jest z natury lepiej niŜ męŜczyzna ochroniona przed
działalnością jednostronną i jednostronnym rozwijaniem swych sił.
Z drugiej strony jednakŜe, mniej się nadaje do rekordowych osiągnięć w jakiejś dziedzinie, gdyŜ bywają one okupione jednostronną koncentracją
wszystkich sił duszy, co grozi niebezpieczeństwem ich rozbicia. Niebezpieczna jest równieŜ i ta jednostronność, do której kobieta skłania się z natury, zwłaszcza, gdy dotyczy jednostronnego kształtowania uczuć.
Uczuciom przyznaliśmy wielkie znaczenie w całościowym organizmie bytu duszy. Posiadają one zasadniczą funkcję poznawczą, centralne miejsce, gdzie
odbiór istnienia przyjmuje charakter osobistej postawy i czynu. Nie wypełnią jednak swego zadania bez
współudziału rozumu i woli; dzięki rozumowi dochodzi do osiągnięć poznawczych. Rozum jest światłem
rozświetlającym sercu drogę, a bez tego światła
tu i tam ono chybocze; gdyby zaś serce przewaŜyło
rozum, to mogłoby zaciemnić jego światło, doprowadzając do zniszczenia zarówno całościowego obrazu
świata, jak i pojedynczych rzeczy oraz zdarzeń, a wolę
pobudzać do mylnego postępowania.
Poruszenia serca wymagają kontroli rozumu i pokierowania wolą.
Wola nie ma absolutnej mocy wywoływania czy gaszenia poruszeń serca;
jednak jej wolność moŜe pozwolić powstającym bodźcom rozwinąć się,
moŜe je teŜ przyhamować. Gdzie brak szkolenia rozumu i wychowania
woli, tam Ŝycie uczuciowe jest pędem w nieokreślonym jednoznacznie
kierunku. Potrzebując bodźców, serce rychło traci władzę nad sferą zmysłową, gdy mu zabraknie kierownictwa wyŜszych sił duchowych. W ten sposób
Ŝycie duszy karłowaciej i schodzi do poziomu zmysłowo-zwierzęcego, a dodatkowo wzmaga silne powiązanie z ciałem.
Dusza kobieca wtedy w zasadzie osiągnie właściwy sobie byt, gdy jej
siły zostaną odpowiednio ukształtowane.
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JAKIE SIŁY ZDOLNE SĄ DOPROWADZIĆ DUSZĘ KOBIECĄ
DO PRZEZNACZONEGO JEJ BYTU I OCHRONIĆ JĄ
PRZED ZAGRAśAJĄCĄ DEGRADACJĄ?
Dusza rozwinie się jedynie przez wprawienie w ruch swych sił, one
zaś potrzebują odpowiedniego dla siebie materiału: zmysły rozwijają się
na skutek wraŜeń, jakie otrzymują i obrabiają, rozum dzięki pracy umysłowej, wola przez właściwe jej osiągnięcia, serce (uczucia) wskutek róŜnych
odczuć, nastrojów, postaw. Wszystko to wymaga określonej motywacji,
aby te siły wprawić w ruch.
Trzeba więc, by dusza mogła zająć swe siły: rozumowi i woli postawić zadania, poruszyć uczucia i wewnętrznie wypełnić siebie. Chodzi
więc juŜ o świat wartości: o dobro, o piękno, o to, co szlachetne i święte
– o te specyficzne wartości, które – jako takie – są właściwe kaŜdej duszy, według jej indywidualnej jakości.
Granice pracy nad sobą wyznacza natura, natomiast kaŜdej innej
pracy – natura i wolność. Jest tylko jeden budowniczy, dla którego nie
ma granic: Bóg – który obdarzył naturą – moŜe ją przekształcić w sposób
odbiegający od jej naturalnego procesu rozwoju, podobnie jak moŜe cudownie
ingerować w zwykły bieg jej zewnętrznych wydarzeń; On moŜe od wewnątrz
skłonić wolę do zdecydowania się na to, co przed nią staje, choć poprzez
dar wolności wykluczył mechaniczny wpływ na wolę ludzką.

JAKIEGO KSZTAŁTOWANIA POTRZEBUJE DUSZA KOBIETY?
Kto się zabiera za kształtowanie duszy kobiecej, musi znać ludzkie podłoŜe, które zamierza kształtować: przede wszystkim naturę duszy, szczególnie duszy kobiecej, a takŜe indywidualne cechy wychowanki.
Musi teŜ zdobyć informacje, jakie wpływy, obok jego własnych, juŜ
na tę duszę oddziaływały i nadal oddziałują (środowisko domowe itd.);
czy zmierzają ku temu samemu celowi, co jego wysiłki; czy trzeba ją od
nich uwolnić lub jak naleŜy im przeciwdziałać.
Trzeba mieć przed oczyma cel kształcenia. Cel wyznacza Bóg i nie
wolno go zakładać samowolnie. Informacji na temat przeznaczenia człowieka, w tym przeznaczenia kobiety, dostarcza nam Pismo św., wyjaśnia
nauka wiary i tradycja naszego Kościoła. Istnienie celu indywidualnego po17
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twierdza przypowieść o talentach i wypowiedź Apostoła o róŜnych darach;
jaki jest dar danej osoby, nie da się tego z góry określić, a jedynie trzeba
stopniowo go odczytywać. Przeznaczenie naturalne, nadane człowiekowi
przez Boga, jest trojakie:
• odzwierciedlenie w sobie obrazu BoŜego przez rozwijanie swych sił,
• zrodzenie potomstwa
• i opanowanie ziemi.
Do tego dochodzi cel nadprzyrodzony: wieczne oglądanie Boga, obiecane w nagrodę za Ŝycie wiarą i osobiste przyłączenie się do Zbawiciela.

JAKA JEST SPECYFIKA KOBIECEGO POWOŁANIA?
Przeznaczenie przyrodzone i nadprzyrodzone jest wspólne męŜczyźnie i kobiecie, wyznacza jednak podział zadań według róŜnej natury płci.
Głównym (pierwszym) powołaniem męŜczyzny jest opanowanie ziemi,
gdy kobieta stoi u jego boku jako pomoc. Powołaniem kobiety jest
w pierwszym rzędzie wydanie na świat i wychowanie potomstwa; mąŜ
staje przy niej jako opiekun. Odpowiednio do tego, choć oboje mają te same
dary, posiadają je przecieŜ w róŜnej mierze i stosunku.
U męŜczyzny widzimy przede wszystkim wyposaŜenie konieczne do
walki, zdobywania i panowania: siłę cielesną do zewnętrznego wzięcia
w posiadanie, rozum do poznawczego przenikania świata, moc woli do czynu
i twórczego kształtowania. Kobieta obdarzona jest umiejętnością strzeŜenia tego, co się w niej staje i wzrasta, chronienia go i dopomagania w rozwoju; dlatego dar Ŝycia tak silnie wiąŜe się z jej ciałem, koncentracją sił
w spokoju oraz ze znoszeniem bólu, wyrzeczeniem, umiejętnością dostosowania się; psychicznie nastawiona jest na konkret, indywidualność i cechy
osobiste; umie uchwycić ich właściwości, do nich się dopasować i dopomóc, by się rozwijały. Umiejętność dostosowania się do wyposaŜenia w takie dary, jakie są właściwe męŜczyźnie, oraz moŜliwość wykonywania tego
samego zawodu, pozwala jej pracować zarówno wspólnie z nim, jak i na jego
miejscu.
Wypowiedzi Starego Testamentu po upadku grzechowym, tzn. te, które
mówią o naturze upadłej, przedstawiają wyłącznie małŜeństwo i macierzyństwo jako przeznaczenie kobiety oraz jako środek osiągnięcia celu
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nadprzyrodzonego: zrodzić dzieci i wychować je w oczekiwaniu na
Zbawiciela, aby kiedyś w nich oglądać zbawienie. Pobrzmiewa to jeszcze
sporadycznie w listach św. Pawła. Nowy Testament obok tego ideału stawia
ideał dziewiczości: w miejsce wspólnoty małŜeńskiej prezentuje wyłączne osobiste zjednoczenie ze Zbawicielem, rozwijanie w Jego słuŜbie
wszystkich sił oraz duchowe macierzyństwo, tj. zdobywanie i kształtowanie dusz dla królestwa BoŜego. Podziału tych powołań nie wolno rozumieć w tym sensie, jakby w jednym przypadku miało się na oku tylko
cel przyrodzony, w drugim nadprzyrodzony.
Kobieta będąca – zgodnie ze swym naturalnym powołaniem – małŜonką i matką, równieŜ wypełnia swoje zadania dla Królestwa BoŜego:
najpierw przez wydanie potomstwa, potem przez pracę nad zbawieniem dusz, choć przede wszystkim w łonie rodziny. W Ŝyciu całkowicie
poświęconym Bogu równieŜ rozwija się siły naturalne, skierowane jednak
wyłącznie na zadania związane z budowaniem królestwa BoŜego i dla dobra
większej rzeszy ludzi. Nie jest to obce naturze kobiecej, przeciwnie, stanowi najwyŜsze jej spełnienie i udoskonalenie; wszystko, co zmierza do
budowania tego królestwa, pomaga osiągnąć pełny rozwój człowieczeństwa;
jest działaniem od osoby do osoby, zrodzonym z miłości Boga i bliźniego,
działa przez Boga i miłość bliźniego, i do Boga oraz miłości bliźniego prowadzi.
Oto podwójny cel przyświecający chrześcijańskiemu kształtowaniu
duszy kobiety; nauczyć ją wypełnienia w sensie naturalnym i nadprzyrodzonym obowiązków Ŝony i matki albo poświęcenia w czystości
wszystkich swoich sił królestwu BoŜemu. Nie stawiam tu alternatywy:
małŜeństwo albo stan zakonny. Wszystkie znaki przemawiają za tym, Ŝe nasze
czasy potrzebują – obok klasztorów, które na pewno wcale się „nie przeŜyły” – ludzi o Ŝyciu konsekrowanym „w świecie”.

CO CZYNIĆ, ABY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE
Z TYM PODWÓJNYM CELEM?
Podwójny cel, przyświecający chrześcijańskiemu kształtowaniu duszy kobiety to: nauczenie jej wypełniania obowiązków Ŝony i matki albo
poświęcenie w czystości wszystkich swoich sił królestwu BoŜemu.
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Jak postępować zgodnie z tym celem? Omawiając naturę duszy kobiecej, stwierdziliśmy, Ŝe ma ona zakodowane pierwotne ukierunkowanie na cel.

CO STANOWI CENTRUM KOBIECEJ DUSZY?
Centrum duszy kobiecej jest serce. Dlatego, chcąc ukształtować kobiecą duszą, naleŜy kształtować jej serce. Serce Ŝyje uczuciami, jak radość,
smutek. Serce Ŝyje nastrojami, jak pogoda, ponurość. Serce Ŝyje reakcjami,
jak entuzjazm, podniosłość. Serce Ŝyje postawami, jak miłość, nienawiść.
Sercem człowiek konfrontuje się ze światem; równieŜ z sobą samym. Gdy
kimś potrząśnie Ŝycie, temu teŜ zadrgają uczucia. Kto chce je rozbudzić,
musi je czymś poruszyć.
Wzrusza piękno. Pociąga prawda. Serce porusza wszystko, co z innego
świata oddziałuje na nasze Ŝycie z tajemną mocą i siłą przyciągania.
Wychowanie uczuć do zajmowania określonych postaw jest jednocześnie środkiem kształtowania umiejętności rozróŜniania. Nie moŜna
ukazywać jedynie dobra i piękna, gdyŜ Ŝycie zetknie równieŜ z negatywami; trzeba uczyć odróŜniać to, co pozytywne od negatywnego, wyŜsze
od niŜszego, i wybierać odpowiednią postawę.
Wychowując uczucia w prawdzie, trzeba uczyć odróŜniania pozoru
od rzeczywistości, tak innych, jak i u siebie, czego nie osiągnie się bez
wystarczającego szkolenia rozumu. Postawę serca musi kształtować poznanie wartości, przy określonej współpracy rozumu i uczuć. Kto wie
jasno, dlaczego coś nazywa się pięknym lub dobrym, ten nie tak łatwo
przejmie postawę innych.
Dla odróŜnienia we własnej duszy tego, co szlachetne od tego, co nieszlachetne, oprócz krytyki rozumu, waŜne jest równieŜ doświadczenie
praktyczne. Poruszenia uczuć są impulsami skłaniającymi do działania.
Kto zaś posiada prawdziwą miłość bliźniego, ten nie potrafi przejść
obojętnie – bez okazanie współczucia i zaradzenia – obok człowieka w potrzebie. Brak odpowiednich czynów rodzi podejrzenie, Ŝe za wielkimi
słowami nie ma nic innego, jak pławienie się w fantazji lub tylko pozory
serca i właściwych postaw.
Jeśli połoŜy się nacisk jedynie na kształtowanie uczuć, a zaniedba szkolenie rozumu oraz działania praktyczne, wytworzy się typ kobiety Ŝyjącej
w wyimaginowanym świecie marzeń. Będzie ona zaniedbywać rzeczywiste
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zadania, bezsilnie ulegać zmiennym uczuciom i nastrojom, szukać sensacji,
by dostarczyć sercu ciągle nowych wraŜeń. Taki typ kobiety, bez mocnych
postaw Ŝyciowych, nie będzie zdolny do owocnego działania.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
•
•
•

Jaka jest specyfika duszy kobiety? W czym tkwi jej siła i słabość?
Jakie jest w BoŜym świetle przeznaczenie kobiety, i jakimi środkami
moŜe go osiągnąć?
Jaka jest dusza Maryi? W czym tkwi Jej moc i pełnia przeznaczenia?

CODZIENNE CZYTANIE DUCHOWE
TYDZIEŃ 1
Dzień 1 – NC Księga III, r. 44: Nie trzeba się mieszać w sprawy zewnętrzne
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 45: Nie naleŜy wszystkim wierzyć. Trudno zachować miarę
w słowach
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 46: Trzeba złoŜyć
ufność w Bogu, gdy obrzucają nas raniącymi słowami
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 47: Dla Ŝycia wiecznego trzeba być gotowym
znosić największe przykrości

TYDZIEŃ 2
Dzień 1 – NC Księga III, r. 48: O błogosławionej wieczności
i o niedolach tego Ŝycia
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 49: O pragnieniu Ŝycia wiecznego
i o wielkich dobrach obiecanych tym, którzy wytrwale walczą
Dzień 4 –
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Dzień 5 – NC Księga III, r. 50: Jak człowiek strapiony powinien
oddawać się w ręce Boga
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 51: Trzeba się zająć zewnętrznymi dziełami,
gdy dusza jest znuŜona ćwiczeniami duchownymi

TYDZIEŃ 3
Dzień 1 – NC Księga III, r. 52: Człowiek nie powinien czuć się godny
Boskich pociech, ale raczej kary
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 53: Łaska nie wydaje owoców u tych, którzy
mają upodobanie w rzeczach ziemskich
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 54: O odmiennych poruszeniach natury
i łaski
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 55: O skaŜonej naturze i o działaniu BoŜej
łaski

TYDZIEŃ 4
Dzień 1 – NC Księga III, r. 56: O zaparciu się siebie i naśladowaniu
Jezusa w dźwiganiu krzyŜa
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 57: Nie trzeba popadać w przesadne
przygnębienie z powodu swoich błędów
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 58: Nie naleŜy usiłować przeniknąć tego,
co nas przerasta, ani badać ukrytych sądów BoŜych
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 59: Całą nadzieję i ufność trzeba złoŜyć
w samym Bogu
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MIESIĄC III
DUSZA KOBIETY9
[część druga]
Nie dokonuj niczego bez czułego wspomnienia o Maryi. Niech Ŝaden
twój dzień, Ŝadna noc, Ŝadna wędrówka, Ŝadna Ŝmudna praca, Ŝadna rozmowa, Ŝadna radość, Ŝaden odpoczynek, nie dokonuje się bez wspomnienia
o Maryi. Pamiętaj o Niej zawsze i niech Ona, jako pierwsza, strzeŜe bram
twojej pamięci!10 (o. Arnold Bostiusz, karmelita)

CZY NATURA KOBIECA WYMAGA INNYCH
MOśLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NIś MĘSKA?
Natura i przeznaczenie kobiety wymagają kształcenia uzdalniającego
ją do czynnej miłości.
Trzeba więc przede wszystkim kształtować serce, łącznie ze szkoleniem
umysłu i woli, oraz nabywaniem sprawności praktycznej, czyli uczyć postaw
zgodnych z obiektywnymi wartościami oraz wdraŜać do ich realizowania
w praktyce.
Nadprzyrodzoność naleŜy stawiać przed naturalnością. Wychowując
według takiej maksymy, zaprawia się ją jednocześnie do przyszłych zadań
kształtowania ludzi dla królestwa BoŜego.
Dlatego rdzeń wszelkiego kształtowania duszy kobiecej (podobnie jak
w ogóle kształtowania człowieka) musi być kształtowaniem religijnym: powinno przybliŜać się sercu prawdy wiary i pobudzać do czynu, a jednocześnie wdraŜać duszę, przez nieustanne ćwiczenie, do działań płynących z wiary:
• Ŝyć i modlić się z Kościołem,
• pielęgnować liturgię,
• starać się o bliski, osobisty kontakt z Panem,
___________________________
9

Por. Edyta Stein (św. Teresa Benedykta od KrzyŜa OCD), Kobieta – jej zadanie według natury i łaski,
Tczew-Pelplin 1999, s. 67-94.

10

Por. O Opiece…, p. 1531.
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przede wszystkim przez otwarcie się na Eucharystię i Ŝycie prawdziwie
eucharystyczne.
Takiego religijnego kształcenia moŜe się podjąć oczywiście jedynie osoba
sama przeniknięta wiarą i duchem wiary kształtowana.
Tak samo wszelkie religijne wychowanie dziewcząt winno uczyć poznania
człowieka i sposobu postępowania z nim; słuŜą temu lekcje historii i literatury, biologii, psychologii i pedagogiki (naturalnie w formie prostej, dostosowanej do umiejętności pojmowania dziecka); jednak lekcja będzie dopiero wtedy owocna, gdy da
okazję do obserwacji praktycznej. Znakomicie kształcą
formalnie przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
lekcje języków obcych i gramatyki; nie wolno ich
pomijać, gdyŜ rozwijają umysł, ale teŜ nie moŜna nimi
przeciąŜać, ze szkodą dla lekcji obiektywnie bardziej
zasadniczych.
Kobiety, odpowiednio do swej natury i przeznaczenia, powinny być kształcone przez prawdziwe kobiety. Wyników,
oczywiście, nie zagwarantują ani najlepsi wychowawcy, ani najlepsze instytucje, choćbyśmy je nawet posiadali.
MoŜna cieszyć się, gdy wychowanka podąŜa samodzielnie w utorowanym kierunku, ale nawet wtedy nie ma pewności, Ŝe go zachowa, gdy warunki Ŝyciowe zagroŜą wtargnięciem przeciwnych temu kierunkowi popędów naturalnych.
Ta niepewność, wpisana we wszelką naturalną pracą wychowawczą,
uczy wychowawcę skromnego mniemania o swym działaniu; nie wolno mu
jednak wątpić w sensowność wychowania i w wartość swoich wysiłków. Są
one waŜnym faktorem i powinien się liczyć – nie tylko w sensie negatywnym, lecz takŜe pozytywnym – z wynikami, których nie da się przewidzieć
ani, być moŜe, w ogóle sobie uświadomić.
Przede wszystkim nie wolno nigdy zapominać, Ŝe pierwszym i zasadniczym wychowawcą kształtującym człowieka nie jest człowiek, lecz
Bóg. To On daje naturę oraz warunki Ŝyciowe, w których się rozwija, On ma
teŜ moc zmienić ją od wewnątrz i dopomóc swoim działaniem wszędzie tam,
gdzie ustają siły ludzkie. Gdy religijne kształcenie osiągnie taki poziom,
Ŝe BoŜe działanie nie napotyka na opór, o resztę moŜna być spokojnym.
Pamiętajmy równieŜ, Ŝe w Boskiej ekonomii zbawienia Ŝaden uczciwy wysiłek
•
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nie pozostaje bezowocny, nawet tam, gdzie oczy człowieka nie widzą niczego więcej, jak tylko poraŜkę.

DO JAKIEJ DZIAŁALNOŚCI
KOBIETA JEST POWOŁANA Z NATURY?
Które zawody są prawdziwie kobiece, mając zawsze przed oczyma naturę
i przeznaczenie kobiety? Jak kobieta moŜe się zrealizować w odpowiedni dla
niej sposób w małŜeństwie, w Ŝyciu zakonnym i w pracy zawodowej?
Niewiasta, która według słów Pisma św. u zarania stworzenia świata
stanęła u boku męŜczyzny jako pomoc jemu odpowiednia, aby nie został
sam, wypełni swoje powołanie małŜonki, gdy sprawy męŜa uczyni swoimi.
Te sprawy – to normalnie, w pierwszej kolejności, praca zawodowa.
Udział kobiety w zawodzie męŜczyzny moŜe być wieloraki. Przede
wszystkim jej zadaniem jest tak ukształtować ognisko i Ŝycie domowe,
aby nie przeszkadzało pracy zawodowej, lecz jej sprzyjało. Sama jej
obecność w domu wnosi pokój i wypoczynek dla domowników. Bezpośredni udział w zawodzie męŜa bierze wtedy, gdy wprost mu dopomaga, jak
to się często zdarza w nowoczesnych małŜeństwach, między osobami o takim
samym lub podobnym wykształceniu zawodowym albo przynajmniej o pokrewnych zainteresowaniach. Bywało tak zresztą juŜ dawniej, np. wspólne
prace na wsi, często w przedsiębiorstwach kupieckich (zwłaszcza małych),
w praktyce lekarskiej z gabinetem w domu, i w znaczącym stopniu na protestanckich plebaniach.
„Sprawą męŜczyzny” jest nie tylko czysto obiektywna treść jego pracy,
lecz równieŜ „walka o byt”, zdobycie koniecznego utrzymania dla rodziny.
Pomocna praca kobiety polega tu na rozsądnym wydatkowaniu funduszy
przez odpowiednie prowadzenie domu (dziś jest to nie tylko prywatna sprawa budŜetu domowego, ale zasadnicza sprawa bytu narodowego). Obecnie
teŜ, bardziej niŜ kiedykolwiek wcześniej, wymaga się od kobiety pracy zarobkowej. Stwarza to trudny problem podwójnego zawodu i niebezpieczeństwo przewagi działalności poza domem; kobiecie zamęŜnej zaś uniemoŜliwia to wypełnianie jej podstawowego zadania: bycia sercem rodziny
i duszą domowego ogniska.
Kobieta jest „odpowiednią pomocą” dla męŜczyzny nie tylko przez udział
w jego sprawach; ona go uzupełnia oraz przeciwdziała zagroŜeniom ze
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strony jego specyficznie męskiej natury (w takim czy innym przejawie
indywidualnym). Kobieta, według swych sił, ma się starać, aby mąŜ nie
pogrąŜył się zbytnio w pracy zawodowej, zwłaszcza kosztem rozwoju
swego człowieczeństwa, ani nie zaniedbywał obowiązków ojcowskich. Uda
się jej to tym lepiej, im bardziej będzie miała dojrzałą osobowość i nie
zatraci siebie we wspólnym poŜyciu, ale rozwinie własne talenty i siły.
Zadanie matki wobec dzieci zbiega się z zadaniem małŜonki wobec
męŜa, z tą jednak róŜnicą, Ŝe matka jest powołana przede wszystkim do
tego, aby pielęgnować dziecko, pomagać mu rozwijać się, prowadzić je i towarzyszyć mu w procesie dorastania. Musi działać z większą czułością, aby
rozbudzić jego naturalne podłoŜe oraz siły, których sama często nie jest świadoma, ale intuicyjnie przeczuwa je. Oddziaływa
silnie na dziecko, gdyŜ dusza dziecięca podatna na
kształtowanie, przejawia się łatwiej i bez osłonek,
zwłaszcza, gdy nie działają na nią jeszcze wpływy
obce. To wszystko nakłada na matkę wielką odpowiedzialność.
Dla zapewnienia męŜowi i dzieciom prawdziwego i doskonałego rozwoju człowieczeństwa, kobieta musi się zdobyć na bezinteresowną słuŜbę:
nie moŜe uwaŜać innych za swą własność ani środek do własnych celów, lecz musi widzieć w nich
dobro powierzone jej przez Boga, wobec którego ma
do wypełnienia święty obowiązek: a więc najpierw
kształtować ich naturę, a później ich dusze dla nieba.
Do nadprzyrodzonych bowiem zadań kobiety naleŜy
rozpalenie i podsycanie iskry BoŜej miłości w sercu
męŜa i dzieci. Dokona tego tylko wtedy, gdy do swych zadań przygotuje
się jako narzędzie w rękach Boga.
***
Nietrudno wykazać sukcesy kobiet w róŜnych zawodach, co wcale nie
orzeka, Ŝe praca zawodowa naleŜy do działalności kobiecej. Nie kaŜda kobieta ucieleśnia w pełni kobiecą istotę.
Jeśli strzeŜenie, rozwijanie Ŝycia i człowieczeństwa jest szczególnym
kobiecym zadaniem, to specyficznie kobiecymi zawodami będą takie,
które równieŜ umoŜliwią jej podobne oddziaływanie poza małŜeństwem.
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Pomijam tu zajęcia domowe kobiety niezamęŜnej, wykonywane w zastępstwie albo u boku pani domu, jako jej pomoc.

ZAWÓD LEKARKI
Bogatym polem prawdziwej działalności kobiecej okazał się zawód
lekarki, szczególnie chorób kobiecych i dziecięcych.
MoŜna z radością stwierdzić, Ŝe na ogół kobiety wolą się leczyć u kobiet
aniŜeli u męŜczyzn. Myślę, Ŝe działa tu nie tylko wzgląd na skrępowanie
pacjentek, ale o wiele bardziej dobroczynny skutek specyficznie kobiecego
sposobu odnoszenia się do chorych. Szeroko stosowana metoda nowoczesnej specjalizacji – nawet jeśli obiektywnie wspaniała – która prowadzi do
zajmowania się jednym organem, nie troszcząc się o resztę, nie zadowala
człowieka, zwłaszcza chorego. On chce, by zajęto się jego stanem ogólnym.
Specjalizacja w wielu przypadkach nie jest obiektywnie najlepsza, gdyŜ
choroby, choć objawiają się w jednym organie, atakują przewaŜnie całego
człowieka. A zatem jako organizm całościowy w swojej właściwości indywidualnej wymaga on równieŜ całościowego traktowania. Specyficznie kobieca
relacja do konkretnego i całego człowieka moŜe przeciwdziałać abstrakcyjnemu traktowaniu choroby, jeśli tylko lekarka ma odwagę iść za swym naturalnym odruchem i gdy trzeba, swobodnie odstąpić od wyuczonych i wpojonych jej metod. Tak teŜ dawniej postępowali równieŜ męscy specjaliści,
dawniejsi lekarze domowi, co obecnie spotyka się dość rzadko. Lekarz powinien wysłuchać cierpliwie tego, co do sprawy istotnie naleŜy, ale teŜ
i tego, co do niej nie naleŜy, aby w pełni zrozumieć całościową sytuację pacjenta; często bowiem za niedomaganiem fizycznym stoi jeszcze większa
bieda psychiczna (duchowa), której trzeba dopomóc nie tyle środkami medycznymi, co matczyną czy siostrzaną troską. Tak pojęty zawód lekarski
staje się często charytatywny i wraz z innymi zawodami społecznymi
moŜe być słusznie uwaŜany za specyficznie kobiecy, podobnie jak pozycja pani domu. Wszędzie tu chodzi o działalność prawdziwie macierzyńską: o opiekę nad wielką „rodziną” członków parafii, biednych czy chorych
na wsi lub w dzielnicy miasta, o uwięzionych, o zagroŜoną czy zaniedbaną
młodzieŜ. Kontakt nawiązany w czasie leczenia, pomoc materialną lub
prawną, zawsze daje okazję do zajęcia się całym człowiekiem i oddziaływania na niego.
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Tutaj miłość stawia jeszcze większe wymagania niŜ we własnej rodzinie, gdyŜ brakuje więzi naturalnych; większa jest teŜ liczba osób, a ponadto
one, poprzez swoje predyspozycje i aktualny stan, są zazwyczaj bardziej
odpychające niŜ pociągające.
Do takiej działalności z pewnością nie wystarczą naturalne siły duszy;
musi ją wspierać moc i miłość Chrystusa. Celem tej pracy nie jest
jedynie działanie zgodne z przeznaczeniem naturalnym i słuŜba człowieczeństwu według ciała, lecz równieŜ troska o cel nadprzyrodzony,
aby pozyskać tych ludzi dla Boga.

NAUCZYCIELKA, WYCHOWAWCZYNI
O zawodzie nauczycielki i wychowawczyni wspomnieliśmy juŜ
wcześniej. W porównaniu z innymi zawodami społecznymi wydaje się on
przede wszystkim łatwiejszy i przyjemniejszy; ma się tu zwykle kontakt ze
zdrowym i dającym się kształtować materiałem ludzkim, a zadanie dotyczy
wprost kształtowania ducha i duszy.
Przy aktualnej biedzie gospodarczej praca nauczyciela i wychowawcy,
będzie chybiona, jeśli nie będzie prowadziła do znalezienia sposobu na usunięcia przeszkód spowodowanych w wielu duszach dziecięcych przez nieznośne warunki domowe.
Przed wychowawczą pracą szkoły stają wielkie trudności spowodowane
zderzaniem się jej oddziaływania z wpływem domu rodzinnego oraz innych,
pozaszkolnych środowisk. Gdzie Ŝycie rodzinne jest zdrowe, a rodzice,
szczególnie matka, wypełniają swoje powołanie, zadanie szkoły powinno
być mądrze powściągliwe i ograniczać się do wspomagania poprzez środki,
jakie ma do dyspozycji, domowej pracy wychowawczej. Obecnie nie zdarza
się to często. Rozbicie Ŝycia rodzinnego wzmogło odpowiedzialność szkoły
i słusznie dzisiaj wychowanie znowu uwaŜane jest za jej zasadniczy obowiązek, a nauczanie za jedynie za środek, słuŜący temu pierwszemu.
Wymaga to takiego układu zajęć, aby mogły temu słuŜyć równieŜ zajęcia pozalekcyjne, jak dalece jest to moŜliwe i poŜądane. […]
Dziś, dzięki dopuszczeniu kobiet do studiów akademickich, istnienie
moŜliwość prowadzenia przez nie nauczania równieŜ w szkołach wyŜszych,
gdzie mogą wywierać określony wpływ na kształcenie i wychowanie dziewcząt. Często teŜ spostrzegamy obecnie, Ŝe nie tylko w internatach, gdzie
zwykle tak bywa, ale takŜe w szkole, między nauczycielkami a uczennicami
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wytwarzają się trwałe więzi, miarodajne na całe Ŝycie. Niektóre matki wiele
by dały, aby ich dziecko otworzyło duszę przed nimi i pozwoliło sobą tak
pokierować, jak to czyni w stosunku do nauczycielki. Wielka moŜliwość
wpływu potęguje oczywiście odpowiedzialność, a oddziaływanie niedojrzałej
osobowości wychowawczyni moŜe być bardzo niebezpieczne dla wychowanek.
Kobieta, szukająca w zawodzie spełnienia dla swego Ŝycia, jest
w analogicznej sytuacji, co małŜonka i matka, dąŜąca do tego w Ŝyciu
rodzinnym. Jednej i drugiej grozi niebezpieczeństwo zaborczego przywiązywania ludzi do siebie (niektóre kobiety postępują tak równieŜ
względem swoich krewnych). W naturze rzeczy leŜy, Ŝe kontakt rodzi serdeczność, samą w sobie dobrą i piękną. Gdzie jednak zatraca się wolność
ducha czy duszy, po tej czy drugiej stronie albo po obu, i gubi się cel moŜliwie pełnego rozwoju człowieczeństwa w sensie naturalnym i nadprzyrodzonym, tam wykracza się poza granicę zbawiennego oddziaływania. Zachowa się ją jedynie wtedy, gdy zawód wychowawcy będzie uwaŜany za
święte powołanie, a wychowanków za dar powierzony przez Boga, a to
z kolei pomoŜe wychowawcy zdyscyplinować samego siebie.

OPIEKA NAD BIEDNYMI, WYCHOWANIE MŁODZIEśY,
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Do działalności kobiecej zaliczyliśmy opiekę nad biednymi, chorymi
i niesprawnymi, kształcenie i wychowanie młodzieŜy. Chciałabym jeszcze wspomnieć o kobietach pracujących w administracji czy w parlamencie,
gdzie mogą działać i oddziaływać jako „matki narodu”.
Pomyślmy, ile osób szukających pomocy codziennie zwraca się do nich
osobiście lub listownie, z najróŜniejszymi potrzebami. Jest to wystarczający
dowód bogactwa tego pola prawdziwie kobiecej działalności, choćby nawet
tylko pośredniej. Jednak tutaj równieŜ moŜe grozić niebezpieczeństwo zaspokajania własnej próŜności, Ŝądzy władzy czy osobistego poplecznictwa.
Ale, gdy takie prawowite moŜliwości spoczywają we właściwych rękach,
są błogosławione, bo mogą zaradzić wielorakiej biedzie. RównieŜ bezpośrednie zadania związane z ustawodawstwem i administracją potrzebują
współpracy kobiety, zwłaszcza konsultacja prawna w kwestii praw kobiet,
opieki nad młodzieŜą itp., powzięcie odpowiednich uchwał i zastosowanie
ich w Ŝyciu. I nawet wtedy, gdy nie siedzi ona twarzą w twarz z konkretnymi
ludźmi, prawdziwa kobieta nie będzie nigdy postępować czysto abstrak29
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cyjnie i formalnie, ale wczuje się w konkretne warunki Ŝyciowe i weźmie je pod uwagę, nie zaniedbując równieŜ ogólnych, formalnych punktów widzenia. Na tym właśnie polu współpraca męŜczyzn i kobiet moŜe się
okazać szczególnie owocna.

NAUKA, SZTUKA I INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚĆ
Istnieją takŜe specyficznie kobiece dziedziny nauki i sztuki, w których
działalność kobiet okazuje się niezwykle płodna. Dość łatwo moŜna wykazać, jakie dziedziny wiedzy i rodzaje sztuki leŜą w naturze kobiecej.
Jeśli nawet nowatorskie odkrycia kobiet są dość rzadkie, co moŜe być
związane z cechami kobiecej natury, to przecieŜ zdolność wczuwania się
i dostosowania uzdalniają je w duŜej mierze do brania udziału w twórczości
drugich poprzez rozumienie i pobudzanie, przez pomoc, interpretację, pouczanie.
Pozostaje oczywiście cały szereg zawodów, które kobiety mogłyby wykonywać, lecz według swej obiektywnej natury nie naleŜą one do sfer specyficznie kobiecej działalności, choć je dopuszczają. Gdy kobiety pracują
w fabryce, w biurze itd., byłoby dobrze i na czasie, gdyby poza pracą
zawodową – w warsztatach, w domu czy w gminie – znajdowały okazję
do słuŜby ludziom, okazywania im zainteresowania, wspomagania ich
i zachęcania, przez co rozwiną swą prawdziwą kobiecość. Potrzeba bowiem wielkiej siły duszy, aby zdołać przeciwstawić się niszczącemu oddziaływaniu monotonii mechanicznej pracy. Nie wytrzyma się jej przez
dłuŜszy czas, jeśli nie czerpie się sił ze źródeł wieczności. Widzimy więc,
jak prawdziwa działalność kobieca w kaŜdej dziedzinie wymaga zakotwiczenia Ŝycia w wieczności; dotyczy to nie tylko osób, które poświęciły
się Bogu i uroczyście zobowiązały się Mu słuŜyć.

śYCIE ZAKONNE
Nawiązujemy do Ŝycia zakonnego tylko po to, aby zobaczyć, czy i przez
co, jest ono działaniem prawdziwie kobiecym. Nie chodzi o zajęcia zewnętrzne, jakie większość kongregacji ostatnich czasów przyjęła za swój
specjalny cel, gdyŜ – obiektywnie rzecz biorąc – zadania związane z opieką
nad chorymi, wychowanie młodzieŜy itd., prowadzone w ramach klasztoru
są takie same, jak i w instytucjach świeckich, i nie stanowią przez to jakiegoś nowego typu działalności kobiecej.
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Chcemy raczej przyjrzeć się, czym róŜni się działalność zawodowa zakonnicy od działalności jej świeckiej odpowiedniczki, oraz poznać tę specyficzną formę działalności, wpisaną w Ŝycie zakonne, która nie ma odpowiednika w Ŝadnym innym zawodzie kobiecym, a jest nią modlitwa i ofiara.
Trafnie ujmują to słowa psalmisty: „wszystko, co czynię, czynię dla
Króla”, albowiem zakonnica siebie i całe swoje Ŝycie poświęciła Chrystusowi, Królowi. Przez ślub ubóstwa złoŜyła w Jego ręce wszelkie dobra
ziemskie; w ślubie czystości oddała Mu serce i całą swoją miłość, wyrzekając się ludzkich związków; przez ślub posłuszeństwa oddała Mu własną wolę
i nie moŜe juŜ czynić niczego poza tym, co Pan rozkaŜe; jest gotowa na
wszystko, czego On od niej zaŜąda, wszystko kieruje ku Jego słuŜbie. Te
same obowiązki ma oczywiście zakonnik. Czy róŜnica płci odgrywa tu jakąś
rolę? Albo, czy istnieje coś, co bardziej odpowiada cechom męŜczyzny lub
kobiety? Czy w konkretnej realizacji tego powołania widać między nimi jakąś
róŜnicę? Pełne oddanie całej osoby tu i tam musi być takie samo, gdyŜ ono
jest właściwą substancją Ŝycia zakonnego. JednakŜe miłosne poddanie się
i oddanie Bogu, który jest Miłością, będące jednocześnie sposobem
spełnienia własnej istoty, stanowi najpełniejsze spełnienie wszelkich kobiecych dąŜeń – jej przeznaczenie. Więcej: jest najdoskonalszym spełnieniem przeznaczenia człowieka, na które kobieta, zgodnie ze swą specyficzną naturą, odpowiada z Ŝywszym wyczuciem i bardziej bezpośrednio.
MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe męŜczyzna, który wybrał za formę i treść
swojego Ŝycia oddanie się Bogu i dąŜenie do doskonałości, w jakimś sensie
realizuje, czy teŜ zbliŜa się do specyficznie kobiecej postawy fundamentalnej. Nie niszczy to w Ŝadnym wypadku jego męskiej istoty, chyba Ŝe chodzi
o typ męŜczyzny o naturze zbliŜonej do kobiecej. Oznacza raczej wyjście
poza szranki osobistych właściwości ku pełni człowieczeństwa. Podobnie
męŜczyzna, który z oblubieńczej miłości niepodzielnie idzie za Chrystusem, przyjmując Jego sprawy za swoje własne, zaświadcza przede
wszystkim, Ŝe dał się pociągnąć przez Boską miłość; tą miłością przynaglany troszczy się jedynie o to, by dla Niego zdobywać ludzi, wprowadzać Go do dusz, rodząc i wychowując dzieci BoŜe. To duchowe ojcostwo moŜe się dokonywać przez głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów i kierownictwo duchowe – w formie właściwej kapłanom – albo poprzez
modlitwę i ofiarę. Zasadnicze rysy specyficznie kobiece są tu uzupełnione
innymi, które moŜna uwaŜać za specyficznie męskie. Oddanie się Bogu nie
jest jedynie miłosnym darem, lecz jednocześnie jest podporządkowaniem
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Mu się w posłuszeństwie, co jest określane jako słuŜbą BoŜą. SłuŜba ta polega na działaniu w zastępstwie Pana; w Jego imię kapłan nakazuje, poucza,
prowadzi. Uczynić własnymi BoŜe pouczenia to nie tylko uczestniczyć w Jego
miłości, ale takŜe walczyć z Jego wrogami o królestwo niebieskie; walka
zaś odpowiada męskiej naturze. Gdy „walczy” poświęcona Bogu zakonnica,
wolno o niej powiedzieć, Ŝe zbliŜa się do cech męskiej natury lub teŜ, Ŝe
przekracza granicę właściwości własnej natury. Na ogół w zakonniku dominuje typ drugi: Chrystus walczący, natomiast w zakonnicy ten pierwszy: oblubienica Chrystusa.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
•
•
•

Czy natura kobiety wymaga specyficznego stylu kształcenia? Dlaczego?
Do jakiego działania kobieta jest powołana z natury? Jakie to są zawody
lub powołania?
Patrząc na Ŝycie Maryi, w czym przejawia się u Niej specyfika duszy
kobiecej i działania kobiety poświęconej Bogu?
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CODZIENNE CZYTANIE DUCHOWE
TYDZIEŃ 1
Dzień 1 – NC Księga IV, r. 1: Jezusa naleŜy
przyjmować z wielkim szacunkiem
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga IV, r. 2: O dobroci
i miłości, jaką Bóg okazuje człowiekowi
w sakramencie Eucharystii
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga IV, r. 3: O poŜytku z częstej
Komunii świętej
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga IV, r. 4: O obfitych łaskach,
jakich Bóg udziela tym, którzy godnie
przyjmują Komunię świętą

TYDZIEŃ 2
Dzień 1 – NC Księga IV, r. 5: O wielkości Sakramentu Ołtarza
i o szczególnej godności kapłana
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga IV, r. 6: Prośba chrześcijanina przed Komunią
świętą
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga IV, r. 7: O rachunku sumienia i postanowieniu
poprawy
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga IV, r. 8: O ofiarowaniu się Chrystusa na krzyŜu,
i o wyrzeczeniu się siebie
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TYDZIEŃ 3
Dzień 1 – NC Księga IV, r. 9: Powinniśmy ofiarować Bogu siebie samych i wszystko, co do nas naleŜy, i za wszystkich się modlić
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga IV, r. 10: Nie naleŜy zbyt łatwo rezygnować
z Komunii świętej
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga IV, r. 11: Ciało Chrystusa i Pismo święte
są bardzo potrzebne wiernej duszy
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga IV, r. 12: Do Komunii świętej
naleŜy się starannie przygotowywać

TYDZIEŃ 4
Dzień 1 – NC Księga IV, r. 13: Wierny powinien z całej duszy pragnąć
zjednoczenia z Chrystusem w Komunii świętej
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga IV, r. 14: O gorącym pragnieniu przyjęcia
Ciała Chrystusa, odczuwanym przez niektóre święte dusze
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga IV, r. 15: Łaskę poboŜności zdobywa się pokorą
i zaparciem się siebie
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga IV, r. 16: W czasie Komunii świętej powinniśmy
mówić Jezusowi o naszych potrzebach, i prosić o Jego łaskę
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Z śYCIA NASZYCH BRACTW
PIELGRZYMKA
SZLAKIEM ŚWIĘTYCH KARMELU (6-16.07.2013)
Pielgrzymka Szlakiem Karmelitańskim była długa, bo 11-dniowa, i wiodła przez Niemcy, Francję, Belgię, Anglię i Czechy. Jej celem było nawiedzenie miejsc związanych ze świętymi Karmelu, poznanie drogi ich Ŝycia,
zetknięcie się z ich duchowością… i refleksja uczestników nad własnym
Ŝyciem. Tak się szczęśliwie złoŜyło, Ŝe z naszego terenu brało w niej udział
kilka osób: ks. Zygmunt Bochenek, trzy panie z Brzeska, jedna z Borzęcina,
a ponadto ks. Zdzisław, z parafii Krzeczów k. Bochni, i jego młody parafianin, student. Szkoda jednak, Ŝe z Animatorów Bractw była tylko Ania z Zaczernia i ja.
Wyruszyliśmy z Krakowa. Mieliśmy wśród nas aŜ pięciu księŜy. Poza
opiekunem duchowym, o. Janem, ks. Zygmuntem i jego przyjacielem ks. Zdzisławem, był jeszcze ks. Jerzy i wspaniały gawędziarz, o. Wacław Lech, karmelita, proboszcz parafii w Chicago, który w tym
czasie spędzał urlop Polsce i wybrał się z nami na tę
pielgrzymkę.
Zatrzymaliśmy się we Wrocławiu. W kościele
karmelitów bosych odprawiliśmy pierwszą pielgrzymkową Mszę św. W tym mieście, w poboŜnej Ŝydowskiej rodzinie, w roku 1891 przyszła na świat Edyta
Stein. Tu zaczęła studia, które kontynuowała w Getyndze, gdzie ukończyła wydział filozofii, a pracę
doktorską z fenomenologii napisała pod kierunkiem prof. Husserla. Byliśmy
pod jej uczelnią, na ulicy, gdzie mieszkała. Później przebywała w klasztorze
dominikanek w Spirze. Tam, w przyklasztornej szkole, uczyła języka niemieckiego i literatury niemieckiej, prowadziła bogatą działalność dydaktyczną i naukową. Byliśmy w Spirze u sióstr dominikanek. Jest tam zachowany jej pokoik na piętrze, który bardzo lubiła, dwie sale szkolne, gdzie uczyła,
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małe muzeum jej dzieł z tego okresu. Siostry udostępniły nam film o Ŝyciu
Edyty i jej pobycie w tym klasztorze.
Z pracy nauczycielki rezygnuje na wiosnę 1931 roku.
Przez jakiś czas wykłada w Niemieckim Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monastyrze. Następnie podejmuje decyzję o wstąpieniu do klasztoru karmelitańskiego w Kolonii,
przyjmując imię zakonne Teresy Benedykty od KrzyŜa.
Śluby wieczyste składa w 1938 roku. Gdy nasilają się
prześladowania śydów, przeniesiono ją razem z siostrą,
równieŜ karmelitanką, dla zapewnienia im bezpieczeństwa,
do klasztoru Echt w Holandii. Tutaj s. Teresa Benedykta
pisze swoje kolejne prace.
Nie uniknęła jednak losu swojego narodu. Została aresztowana 2.08.1942 r.
i przetransportowana do obozu w Holandii, a następnie razem z innymi śydami do Oświęcimia, gdzie została zagazowana 9.08.1942 r.
We Francji nawiedziliśmy Kaplicę Cudownego Medalika, gdzie odprawiliśmy Mszę św., bazylikę Sacre-Coeur i katedrę Notre Dame. Uderzyła
nas wielkość katedr: ogromne budowle, imponujące, ciemne i zimne wnętrza,
bardzo wysokie i strzeliste, ogromne posągi, rzeźby, płaskorzeźby i obrazy,
ludzie snujący się tam i z powrotem, rzadko kto w postawie modlitewnej.
Tak samo było w katedrze w Kolonii i w londyńskiej katedrze św. Pawła.
To są bardziej muzea, niŜ kościoły. Do odprawienia
Mszy św. udostępniano nam boczne kaplice. Bez kwiatów, ubogo wyposaŜone. Gdy zestawiłam wnętrze mojego parafialnego kościoła, tak sprzyjającego modlitwie,
z dekoracjami i kwiatami pełnymi artyzmu i troski o wystrój – pomyślałam: jak dobrze, Ŝe u nas Bóg wydaje się
bliŜszy człowiekowi, a i ludzie bardziej Go kochający.
Dbają, by Jego Dom był piękny. Zmieniane na kaŜdą
niedzielę i uroczystość dekoracje świadczą, Ŝe Kościół
jest Ŝywy.
Szczególnie przeŜyliśmy spotkanie z Tereską z Lisieux. To duŜe piękne miasto z katedrą i bazyliką. Zwiedziliśmy rodzinny
dom Teresy, zobaczyliśmy jej pokój i zachowane sprzęty z tamtych lat, wysłuchaliśmy prelekcji o rodzinie Martin. Jej rodzice są błogosławieni,
a wszystkie cztery siostry Tereni wstąpiły do zakonu. Paulina (imię zakonne
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Agnieszka) była nawet przełoŜoną w jej klasztorze. Grób rodziców: Zelii
i Ludwika Martin, znajduje się w bazylice św. Teresy. W klasztorze karmelitanek, gdzie Święta została pochowana, zwiedziliśmy wystawę jej poświęconą. Noc spędziliśmy w domu pielgrzyma.
Chciałabym tylko przypomnieć, Ŝe w 2005 roku przeŜyliśmy w naszej
parafii nawiedzenie relikwii Tereski. Nie mamy w Brzesku bazyliki, jak
w Bochni czy Szczepanowie. Ale mamy Bractwo Szkaplerzne i poprzez nie przynaleŜymy do Zakonu Karmelitańskiego. Teresa od Dzieciątka Jezus jest naszą świętą…
I chyba nigdy nie było w naszym parafialnym kościele tylu
ludzi, co wtedy. Dzieci z przedszkoli, uczniowie ze szkół
podstawowych, młodzieŜ z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli i osoby starsze. I róŜe, róŜe, róŜe…
O. Łukasz, karmelita z Lublina, odpowiedzialny za pielgrzymkę relikwii po Polsce powiedział wówczas: „Tereska
chciała tu do was przyjść… Ten czas oddany dla niej, dla
wielu moŜe okazać się najpiękniejszymi chwilami Ŝycia”.
Byłam szczęśliwa, Ŝe mogłam pokłonić się św. Teresie w mieście, w którym
Ŝyła, gdzie pisała swoje Dzieje duszy i odkryła drogę do zbawienia poprzez
dobre, małe czyny. Beatyfikowana, kanonizowana i ogłoszona Patronką Misji
przez Piusa XI (1927) oraz doktorem Kościoła Powszechnego przez Jana
Pawła II w 1997 r., jest czczona na całym świecie.
Dodatkową atrakcją turystyczną był dla nas przejazd eurotunelem
z Francji (Calais) do Anglii (Dover), 70 m pod kanałem La
Manche, oraz przepłynięcie tego kanału promem w drodze
powrotnej.
Celem podróŜy do Anglii było Aylesford – miejsce,
gdzie Ŝył i działał św. Szymon Stock, karmelita, któremu
zawdzięczamy początek i rozwój naboŜeństwa szkaplerznego.
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Samo Aylesford leŜy niedaleko Londynu,
w hrabstwie Kent. Jest tam klasztor, a obok niego
ciąg piętrowych, połączonych ze sobą budynków,
ułoŜonych w prostokątny czworobok. Zachowano
średniowieczny wygląd całości, chociaŜ wszystko
zostało odbudowane juŜ po II wojnie światowej.
To samo dotyczy budynku sakralnego. Na środku,
gdzie niegdyś stał kościół klasztorny, otwarta przestrzeń z ławkami zwróconymi do ołtarza z Matka
BoŜą Wniebowziętą – Patronką tej świątyni. Wokół
usytuowane są róŜne kaplice. Jedna z nich jest
poświęcona św. Szymonowi. W głębi, za ołtarzem,
znajduje się relikwiarz świętego Szymona, twórcą
którego jest Polak, Adam Kossowski. Jego dziełem jest równieŜ wiele postaci
w innych kaplicach, a takŜe pełna symboliki Droga RóŜańcowa.
W tym klasztorze wyczuwa się atmosferę „zatrzymanego czasu”. Drewniane drzwi wahadłowe zamykane na skobelek, małe okna jak w domach
u naszych babci i prababci, drewniane czarne ornamenty w pokojach, wspólne
umywalnie i szalety na korytarzu, pokoiki z wyjściem
na korytarz ciągnący się w prawo i lewo przez cały
długi segment, choć w międzyczasie są drzwi za
zewnątrz, one równieŜ stare i drewniane, zwieńczone łukiem. Wokół panuje cisza, tym bardziej, Ŝe
o. Jan prosił, by jej nie zakłócać, zwłaszcza wtedy,
gdy udajemy się w stronę klasztoru.
Zakonników (poza jednym, który nas przyjął)
nie widzieliśmy. Pewnie, schowani w swoich celach,
modlili się za ten, coraz bardziej zeświecczony,
współczesny świat. Tutaj, w drugim dniu pobytu,
o. Jan po Mszy św. przyjął do Szkaplerza prawie
20 osób z naszej grupy pielgrzymkowej. Zdumiewające było, Ŝe na taki szkaplerzny szlak wybrały
się osoby zupełnie przypadkowe, które dotychczas
nie spotkały się z duchowością karmelitańską.
Z jednej strony ta przypadkowość wydaje się dziwna, a z drugiej zmusza do
zastanowienia. Budzi się myśl, Ŝe moŜe Matka BoŜa chciała przyjąć ich pod
swoją opiekę i… oni przyjęli Ją jako swoją Matkę, Orędowniczkę, Pośred38

niczkę, Pocieszycielkę… I to właśnie tu, w Aylesford… miejscu błogosławionym dla Karmelu… I moŜe było to szczęśliwe zrządzenie BoŜe, Ŝe dopiero później odwiedzaliśmy świętych karmelitańskich we Francji i jeszcze
raz w Niemczech. PrzeŜycia nakładały się na siebie, teoria potwierdzała się
w praktyce Ŝycia Teresy, Katarzyny, Edyty i tych, o których wspominaliśmy po drodze, np. o bł. Izydorze Bakanja, afrykańskim młodzieńcu, który
został zachłostany na śmierć, bo nie pozwolił sobie zdjąć Szkaplerza i opowiadał współbraciom o Bogu.
Mamy nadzieję, Ŝe ci nowi czciciele Matki BoŜej z Karmelu sięgną po
ksiąŜki o świętych Karmelu, by czytając, rozmyślając i szukając wzorców
dla siebie, dojrzewać w wierze…
Ostatnim etapem naszej podróŜy była czeska Praga. Jedną z atrakcji
tego miasta jest staromiejski Orloj, średniowieczny zegar, będący prawdopodobnie najlepiej zachowanym tego rodzaju urządzeniem na świecie. Został zainstalowany na wieŜy staromiejskiego ratusza w 1410 roku. Jest właściwie astrolabem, swoistym analogowym „komputerem”, działającym na
zasadzie mechaniki, wskazującym pozycję ciał kosmicznych na niebie.
Z Orloja moŜna wyczytać, w jakim znaku znajduje się właśnie Słońce, poznać
wysokość Słońca nad horyzontem, czas i miejsce wschodu oraz zachodu
Słońca, dni przesilenia i wiele innych informacji. To wspaniałe rozwiązanie
techniczne w XVIII wieku ubogacone zostało ruchomymi postaciami dwunastu apostołów, które o kaŜdej pełnej godzinie wysuwają się nad górną tarczą zegara.
W jednej z najstarszych części zabytkowego centrum Pragi, na Malej
Stranie, stoi kościół Panny Marii Zwycięskiej, Zakonu Karmelitów Bosych,
z klasztorem Praskiego Dzieciątka Jezus. Nazwa miejscowego klasztoru pochodzi od figurki Dzieciątka Jezus, podarowanej karmelitom w 1628 roku
przez księŜniczkę Polyxenę Lobkowic. Pan Jezus przedstawiony jest w postawie stojącej, odziany w szaty królewskie z jabłkiem królewskim w lewej
dłoni. Jego prawa ręka jest uniesiona w geście błogosławieństwa. Wręczając
przeorowi figurkę, księŜniczka Polyxena powiedziała: „Drogi Ojcze, ofiarowuję wam tę figurkę, którą nade wszystko kocham. Czcijcie Dzieciątko Jezus
i bądźcie pewni, Ŝe dopóki będziecie oddawać Mu cześć, niczego Wam nie
zabraknie”. O. Przeor podziękował za dar, który w tak cudowny sposób
spełnił jego pragnienie i nakazał, aby figurkę umieszczono w ołtarzu oratorium
nowicjuszy. Po okresie pomyślności Pragi, przyszedł czas, gdy karmelici
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znaleźli się w skrajnej nędzy. Przeor i jego zakonnicy zwrócili się do Dzieciątka Jezus, prosząc Je o pomoc i łaskę. I oto cesarz Ferdynand II, król
Czech i Węgier, przekazał im część swoich wpływów finansowych oraz coroczną pomoc w wysokości tysiąca florenów. 7.09.1924 r. Jego Świątobliwość papieŜ Pius XI wysłał kardynała Merry del Val, aby uroczyście ukoronował święty wizerunek. W ten sposób kult Praskiego Dzieciątka Jezus
został oficjalnie uznany przez Kościół. Figurka Dzieciątka uznana jest za
cudowną. Za przyczyną Praskiego Jezulatka dokonało się wiele cudów.
Muszę przyznać, Ŝe Praga spodobała się wszystkim uczestnikom pielgrzymki. Jest przebogata, barwna, malownicza. Podziwialiśmy tam juŜ nie
tak ciemne i ponure katedry, lecz jasną wspaniałą,
bogato wyposaŜoną świątynię, zachwycaliśmy się
panoramą miasta, na moście Karola przystanęliśmy
na dłuŜej, zwłaszcza przy figurze św. Jana Nepomucena, patrona spowiedników. Ten Święty – według
legendy – odmówił wyjawienia królowi tajemnicy
spowiedzi jego Ŝony Zofii. Miejsce, z którego zrzucono Jana Nepomucena do Wełtawy, do dziś jest
oznaczone krzyŜem. Miejscowi mówią, Ŝe kaŜdemu,
kto połoŜy rękę na krzyŜyku tak, aby kaŜdy palec
dotykał jednej z jego gwiazd, spełni się sekretne
Ŝyczenie. W 1997 roku w nasze parafii była powódź.
Mieszkańcy, zatroskani o swoje miasto, postanowili
w 10 rocznicę tego tragicznego wydarzenia postawić na terenie zalewowym pomnik św. Jana Nepomucena, by chronił miasto.
Poświęcono go podczas uroczystej Mszy św. MoŜe dlatego pomnik na praskim
moście wydał nam się tak bliski.
Pora kończyć to moje sprawozdanie. Dodam tylko, Ŝe ta pielgrzymka –
pomimo wszystkich niedogodności – była czasem błogosławionym, dzięki
moŜliwości przebywania w grupie wcześniej nieznanych sobie ludzi, którzy
dzień po dniu stawali się rodziną złączoną wspólnymi przeŜyciami, chęcią
pomocy, zrozumienia dla róŜnorodności postaw, a nade wszystko Szkaplerzem,
z którym nie rozstaja się ani w dzień, ani w nocy. I niech tak będzie!
Maria Dziwiszewska – uczestniczka z Brzeska
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CZERNA – POLSKA GÓRA KARMEL
(20.07.2013)
Na pięknych wzgórzach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na Szlaku Orlich Gniazd, w uroczym zakątku,
w Czernej wśród lasów, jak mówią słowa pieśni… Karmelu Jasna Pani załoŜyła twierdzę swą. W miejscu tym
wznosi się zespół klasztorny z świątynią – Sanktuarium
Matki BoŜej Szkaplerznej. Jak mówi tradycja „Bóg sam wybrał to miejsce”,
w którym załoŜono klasztor pustelniczy w 1629 r. Fundację klasztoru podjęła Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa w 1625 r. Klasztor pod wezwaniem
św. Eliasza erygowano w 1631 r. Erem, przeznaczony wyłącznie dla pustelników, był okolony murem. Po rozbiorach Polski klasztory uległy kasacie.
Karmel w Czernej ocalał, jako jedyny na ziemiach
polskich. Zmienne były losy tego klasztoru, Ŝycie
eremickie podupadło. W 1882 r. przeorem został
o. Rafał Kalinowski. Niezwykły kapłan Polak i patriota-legenda Powstania Styczniowego. Odnowił klasztor, zreformował Ŝycie zakonne. Był otwarty na laikat
karmelitański. W czerneńskiej świątyni, od połowy
XVII, czczony jest wizerunek Matki BoŜej Szkaplerznej. Pierwszy obraz namalowany był na płótnie techniką olejną i pozostawał w ołtarzu do połowy XVIII w. Ze względu na duŜą
wilgotność w kościele, zdecydowano się wykonać kopię
obrazu na miedzianej blasze. Obraz jest umieszczony
w bocznym ołtarzu z czarnego marmuru dębnickiego.
Wizerunek od początku był otaczany szczególną czcią
karmelitów oraz okolicznej ludności. Od XIX w. przybywały tu pielgrzymki, początkowo ze Śląska, dziś
z całej Polski. W 1974 r. Matce BoŜej ofiarowano drogocenna sukienkę. W 1988 r. obraz został ukoronowany
papieskimi koronami. Od 15 lat, w sobotę po 16 lipca,
przybywają do Czernej pielgrzymki z całej Polski, by
uczcić Królową Polskiego Karmelu. W roku 2013 była
to szczególna uroczystość – 25 lecie koronacji cudownego
obrazu. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił
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nuncjusz apostolski w Polsce, ks. arcybiskup Celestino Migliore. Podkreślił,
Ŝe Maryja nas inspiruje, bo umiała wykorzystać kaŜdy ból i trud do pogłębiania swojego zaufania Bogu, bo jako pierwsza zaufała Bogu, słuchała
tego, co Bóg mówi i stosowała w Ŝyciu. Była kobietą silną i wraŜliwą.
Powinniśmy widzieć w niej naszą Matkę i Powierniczkę w naszych osobistych
sprawach. Chcemy uczcić Maryję w dniu Jej święta i uszyć dla niej szatę
z 52 kawałków materiału, bo tyle jest niedziel w roku.
Z kaŜdej Mszy św. niedzielnej weźmiemy jedno Słowo
BoŜe z Ewangelii i będziemy nim Ŝyć cały tydzień. Na
drugi rok przywieziemy Jej tę szatę ze Szkaplerzem.
W tej pięknej uroczystości uczestniczyły w odświętnych
pelerynkach szkaplerzach i strojach regionalnych Bractwa
Szkaplerzne i przedstawiciele świeckiego zakonu z róŜnych
stron Polski, a takŜe Bractwo Dzieciątka Jezus. Konferencję Szkaplerz tarczą w obronie wiary wygłosił przeor
o. Ryszard Stolarczyk. Dla Bractw Szkaplerznych wielką
radością było spotkanie z ich moderatorem, o. Janem.
Czerneńskie Sanktuarium jest ogólnopolskim centrum kultu
Matki BoŜej Szkaplerznej. To przepiękne miejsce przyciąga swym urokiem wszystkich, którzy pragną zagłębić się w ciszy i w modlitwie, by usłyszeć w sercu głos Boga.
Maryjo, my, Twoje dzieci, wołamy do Ciebie słowami pieśni: „Pod Twój
płaszcz się garniemy, miłość swą Ci niesiemy” i prosimy: otul nas płaszczem
swej matczynej opieki.
Bractwo Szkaplerzne Rzeszów Fara

STARE HORY. II OGÓLNOSŁOWACKIE
SPOTKANIE SZKAPLERZNE
W sobotę 27.07.2013 r. w sanktuarium maryjnym na
Starych Horach k. Bańskiej Bystrzycy, gdzie od trzech lat
posługują karmelici bosi, odbyło się II Ogólnosłowackie
Spotkanie czcicieli Matki BoŜej Szkaplerznej. Przybyło
1500 pielgrzymów, a takŜe wszyscy karmelici bosi, którzy
pracują na Słowacji. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
900 medytacją przed ikoną Matki BoŜej Szkaplerznej.
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Następnie konferencję maryjną wygłosił ks. Bronisław Koppal, długoletni
proboszcz w sanktuarium MB Szkaplerznej w śarnovicy. Głównym punktem programu była Msza św. sprawowana przy źródle „Studniczka”, czyli
miejscu, gdzie 300 lat temu odnaleziona została,
czczona w Starych Horach, figura Matki BoŜej. Eucharystii, przy współudziale licznych kapłanów, przewodniczył emerytowany biskup diecezji tarnawskiej, Dominik Tóth. Obecny był takŜe o. Piotr Nyk, radny
prowincji. Spotkanie zakończyło się obrzędem przyjęcia do Szkaplerza i uroczystym błogosławieństwem.

NIEDZIELA KARMELITAŃSKA
W PARAFII PW. KRZYśA ŚWIĘTEGO
W TYCHACH-CZUŁOWIE
Miłość nigdy nie ustaje (1 Kor 13,8)
Dnia 16 lipca, w święto Matki BoŜej z Góry
Karmel, przypadła dla wielu naszych parafian
15 rocznica przyjęcia Matki BoŜej w znaku Szkaplerza. Aby uczcić ten fakt, ksiądz proboszcz
wraz z Bractwem Szkaplerznym, zaprosili
o. Jana na niedzielę szkaplerzną. I tak w niedzielę,
11.08.2013 r., na kaŜdej Mszy świętej o. Jan
głosił Słowo BoŜe, ilustrując je świadectwami
działania Matki BoŜej i okazywanego przez
Nią miłosierdzia. Zwracał się zwłaszcza do tych, którzy przyjęli Szkaplerz
i w Ŝyciu codziennym wiernie słuŜą Maryi przez modlitwę, pracę i dobre
czyny. Wielką radością dla członków naszego Bractwa był widok wielu
osób, które po Mszy św. wyraŜały chęć przyjęcia Szkaplerza. PoniewaŜ był
to okres wakacyjny nie tylko nasi parafianie, ale teŜ ich goście z innych
miejscowości, przyjmowali szatę Najświętszej Maryi Panny. To piękne,
kiedy cała rodzina przyjmuje Szkaplerz, zawierzając swoje radości i troski
Matce BoŜej. O takich radościach i troskach mówił teŜ o. Jan w homilii,
dając nam przykład rodziny Pani Danuty i jej męŜa. Z wielką miłością
w znaku Szkaplerza przyjęli do serca Matkę BoŜą, choć Ŝycie nie szczędziło
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im trosk. Ich córka zachorowała na depresję, pozostawiając dwoje dzieci
chorych na poraŜenie mózgowe. Ich ojciec opuścił je w nieszczęściu, dlatego dziadkowie otoczyli je troskliwą i czułą opieką. Wszystko poświęcili na
leczenie wnuków, aby oni mogli chodzić i w miarę moŜliwości byli samodzielni. Co więcej, mąŜ Pani Danuty leŜał w szpitalu chory na raka. Ojciec
Jan, jak jest to w zwyczaju podczas niedzieli szkaplerznej, umoŜliwił nam
zakup ksiąŜek o tematyce karmelitańskiej, a dochód ze sprzedaŜy został
przeznaczony na leczenie tych dzieci. Nasi parafianie nie tylko chętnie
kupowali ksiąŜki, ale równieŜ wspaniałomyślnie wsparli ten cel swoimi datkami.
I tak nasze Bractwo i parafianie wspomogli
przy okazji tej niedzieli Panią Danutę i dalszą rehabilitację jej wnuków. Nikt nie przypuszczał, Ŝe w tym czasie Panią Danutę
spotka jeszcze większy smutek, gdyŜ jej
cięŜko chory mąŜ zmarł przed wspomnianą
niedzielą, a pieniądze przez nas ofiarowane
otrzymała w dzień pogrzebu swojego męŜa,
to znaczy we wtorek. To tak, jakby Bóg chciał jej powiedzieć: „Nie będziesz
sama, moja Matka, której ufasz, pośle ci pomoc przez swoich braci i siostry
w Szkaplerzu świętym”. To dla nas zaszczyt, Ŝe moŜemy, nosząc Szkaplerz,
być sługami Matki Miłosierdzia.
Animatorka Bractwa Zofia Waszek

Łza w oku!
Powiedz mi czemu
W tak długiej dobie,
Która się ludzkim
śyciem nazywa!
Jedni się w Ŝyciu
Wiecznie mozolą,
A drugim świeci
Gwiazda szczęśliwa!
I czemu jedni
Mają za wiele,
44

A drudzy z głodu, pragnienia mrą!
Jedni szczęśliwi
Przejdą do końca,
A inni z wieczną w oku łzą?
Pamiętaj!
Pamiętaj o tym, Ŝe ludzka łza
Na duszy ciąŜy ołowiem!
śe wagę głazu wielkiego ma!
śe niszczy ludzkie Ŝycie i zdrowie!
Pamiętaj o tym, Ŝe łatwo ją,
Wywołać w kaŜdej godzinie!
Lecz jakŜe trudno tę jedną łzę!
Zatrzymać gdy juŜ wypłynie!
Anna Szostak
(juŜ wdowa, wychowująca samotnie dwóch chorych wnuczków)
Opole, 5.09.2013 r.

APOSTOLSTWO SZKAPLERZA
NA PIELGRZYMCE WARSZAWSKIEJ (6-15.08.2013)
W ostatnim numerze biuletynu Rodziny Szkaplerznej podzieliłam się
wspomnieniami z Pielgrzymki do Ziemi Świętej, a dzisiaj, kontynuując moje
pielgrzymowanie (por. 1 Krn 29,15) w Roku Wiary,
opowiem, co wydarzyło się na kolejnym etapie stawania się świadkiem nowego Ŝycia, przemienionego
przez Boga.
Zapatrzona w światło Ducha Świętego, wystarczające, by kroczyć drogą wyznaczoną mi przez
Opatrzność, znalazłam się na 302 Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę. Aby urzeczywistnić plany BoŜej Opatrzności, zgodnie z hasłem tegorocznej pielgrzymki „Wierzę i głoszę”, w kaŜdej
grupie pielgrzymkowej dawałam świadectwo o Maryi i Szkaplerzu, jako
znaku Jej miłości i opieki.
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6 sierpnia wyruszyłam w drogę z pielgrzymami ku przyjaźni z Maryją,
która przez Szkaplerz, jego łaski i zobowiązania, wychowuje nas do wiary
i do przeŜywania naszego Ŝycia doczesnego w świetle rzeczy ostatecznych
(por. 2 Kor 5,6-8). Szybko spostrzegłam, Ŝe Bóg nie wyznaczył szczegółów
przebiegu mojej misji, lecz wytyczył jej cel i wskazał drogę, jak w zjednoczeniu z Maryją, dla Maryi, przez Maryję i w Maryi przygotować pątników
do przyjęcia Szkaplerza. Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel „świeciła jak gwiazda” na drodze nowej ewangelizacji i pomagała w realizacji
BoŜych planów! W codziennej wędrówce, która zaczynała się wczesnym
rankiem od chwalenia Boga psalmami i śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Serca Maryi (por. Mdr 16,28), kaŜdy z pielgrzymów kroczył drogą
pokory do tronu Pani Jasnogórskiej. W słońcu i w deszczu, po asfalcie, po
piachu, lasami i polami, w bólu i radości, w jedności wiary i miłości, z ufnością
i modlitwą zanoszoną do Maryi, wybrzmiewał jeden głos: MARYJO!
JESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM, CZUWAM!
Na tak uŜyźnionej glebie pielgrzymich serc „siałam” ziarno Dobrej Nowiny (por. Iz 61,10) o znaku zbawienia, o ratunku w niebezpieczeństwach,
o przymierzu przyjaźni i wiecznego zobowiązania, przez które spodobało
się Maryi czynić wielkie łaski i cuda.
Począwszy od Piaseczna, skąd wyruszyłam z grupą 8., kaŜdego dnia nawiedzałam z konferencją 3-4 grupy pielgrzymie tak, aby wszyscy poznali
i uwierzyli miłości Matki – Królowej Karmelu, którą Ona chce rozlewać na
wszystkie dzieci BoŜe i pragnie przyodziać je swoją szatą.
Rozprowadzanie materiałów informacyjnych, Szkaplerzy i ksiąŜeczki
Dar mojej Matki, przedłuŜało działanie słowa, któremu Bóg dawał wzrost
(por. 1 Kor 3,6-7) w czasie, który przybliŜał pątników do przyjęcia znaku
duchowej zbroi.
Na ostatnim etapie, jaki pokonywała Warszawska Pielgrzymka Piesza,
w przeddzień Uroczystości Wniebowzięci Najświętszej Maryi Panny, po
Mszy św. na Górce Przeprośnej, nastąpił doniosły moment nałoŜenia Szkaplerza, któremu przewodniczył o. Jan Ewangelista OCD, Prowincjalny Moderator Bractw Szkaplerznych z Czernej. Bracia i Siostry, którym Matka
dała pragnienie oddania się Jej, poprzez ten znak zostali włączeni do Rodziny Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Za skuteczność podjętego apostolstwa odpowiadała Maryja i Jej Syn,
Jezus, więc nie mogło ono nie przynieść błogosławionych owoców. Jednym
46

z nich był ten, który dojrzewał w skwarze mojego serca: radość i prawdziwe
szczęście, które trudno wypowiedzieć, a poprzez które jednoczę się z Maryją (por. Łk 1,46-47). Najświętsza Maryja Panna dawała mi wiele widzialnych znaków Jej działania dla dobra pielgrzymującego ludu.
Na koniec pragnę wyrazić moją wdzięczność za współpracę i współdziałanie z ojcami paulinami, którzy przyjmowali
mnie w grupach, umacniali w posłudze modlitwą i błogosławili. Szczególne podziękowania posyłam w kierunku kierownika 302 WPP o. Alberta Oksiędzkiego,
który pozwolił mi na podjęcie apostolstwa szkaplerznego w Roku Wiary. Moją wdzięcznością ogarniam
równieŜ o. Dariusza Laskowskiego – zastępcę kierownika pielgrzymki i dziękuję za Jego świadectwo pokornej słuŜby dla dobra Kościoła. Dziękuję Pani BoŜenie Borowskiej oraz wszystkim pielgrzymom z grupy 8., którzy przyczynili się do tego, abym kaŜdy etap naszej
wspólnej wędrówki na Jasną Górę przeŜyła w rodzinnej atmosferze. Swoją
postawą dali dowód tego, Ŝe Duch Maryi Ŝyje w nich.
Bóg przychodził mi z pomocą przez róŜne znaki, które stały się kanałami Jego łaski. Pomoc i wsparcie duchowe ze strony o. Jana Ewangelisty,
umacniały moje kroki na drodze, którą prowadził mnie Bóg (por. Ps 37,23).
Zobaczyłam, Ŝe to Bóg słuŜył mi bardziej niŜ ja Jemu!
Niech Matka i Królowa z Góry Karmel błogosławi ze swoim Synem,
Jezusem Chrystusem, pielgrzymom 302 WPP i niech zawsze ma Was wszystkich
w swojej opiece.
Z modlitwą – s. Ananiasza KDzJ

ERYGOWANIE BRACTWA W MIERZYNIE
Z wielka radością pragnę poinformować, Ŝe dnia 20.07.2013 r., podczas
uroczystych nieszporów ku czci Matki BoŜej, w naszej parafii zostało erygowane Bractwo Szkaplerzne. Dokonano równieŜ przyjęcia nowych członków Bractwa. NaboŜeństwo poprzedziła procesja maryjna ulicami naszej
miejscowości. Do wspólnoty brackiej przynaleŜy obecnie 27 członków.
W pierwszą sobotę września br., podczas spotkania liturgicznego, odbyły się
w naszej wspólnocie wybory kanoniczne.
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Obecnie poszczególne funkcje pełnią następujące osoby:
Moderator – ks. kan. Sławomir Masłowski (proboszcz);
Animator – Szczepan Marusiński;
Zastępca Animatora – Małgorzata Kopa;
Kronikarz – Agata Wachura;
Skarbnik – Dorota Gryl.
Spotkania liturgiczne naszej wspólnoty odbywają się
w naszym kościele parafialnym w pierwsze soboty miesiąca o godz. 1800, a w miesiącach zimowych w sali spotkań
w budynku parafialnym.
Jednoczymy się duchowo z całą Rodziną Karmelu,
a w szczególności z Prowincją Krakowską Zakonu Karmelitów Bosych. Prosimy o pamięć modlitewną i sami o niej zapewniamy!
Szczęść BoŜe!
Animator Bractwa Szczepan Marusiński

MODLITWA
ZA NASZYCH ZMARŁYCH BRACI I SIOSTRY!
W ostatniej części kaŜdego 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.
Dlatego teŜ w biuletynie „Rodziny Szkaplerznej” otwieramy dział „Modlitwy za naszych zmarłych”, w którym imiennie polecać będziemy modlitwie
wszystkich naszych zmarłych Braci i Siostry.
Niech Bracia i Siostry odmówią wspólnie Ps 130 z modlitwami za zmarłych.

Polećmy Bogu przez ręce Maryi dusze zmarłych:
„Polecam śp. Mirosławę Sikorę, zmarłą 7.02.2013 r., która została
przyodziana Szkaplerzem 16.07.1996 r. w Ludźmierzu, aby została włączona do modlitw Bractw Szkaplerznych. Z uszanowaniem, córka Anna”.
„Dnia 27.07.2013 r. zmarła członkini Bractwa Szkaplerznego Aniela Pacholarz (przyjęta dnia 27.08.1986 r.) i prosi o modlitwę. O czym zawiadamia
syn” (Henryk).
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„Proszę, by Bractwo włączyło do swoich modlitw mego śp. męŜa Stanisława Tchórzelskiego, syna Jana i Marii, który zmarł 5.04.1990 r., a został
przyodziany Szkaplerzem św. w Krośnie 16.04.1988 r. Bóg zapłać! Maria
Tchórzelska”.
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.
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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.
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 matczy50

nej opieki i dozwól, aby jak najrychlej mogły oglądać oblicze Boga w Trójcy
Jedynego. Który Ŝyje i króluje na wieki wieków. Amen.
3.
Najświętsza Panno Maryjo, Chwało Góry Karmel, Matko Miłosierdzia
i Królowo Czyśćca, w swej nieskończonej litości spójrz na dusze Twych
dzieci, które cierpią w ogniu oczyszczającym Czyśćca. Polecamy Ci dusze
drogich zmarłych z naszych Bractw, naszych przyjaciół i znajomych, dusze,
które znikąd nie mają ratunku i te wszystkie, które za Ŝycia doczesnego przyodziane były świętym Szkaplerzem. Szczególnie polecamy Ci dusze zmarłych śp. ...…. Szczodrze wylej na nie zbawcze zasługi przelanej Krwi Chrystusa Pana, a Twoje miłosierne orędownictwo niech skróci ich cierpienia
i przyśpieszy wejście do nieba. A wy, dusze błogosławione, wstawiajcie się
za nami, byśmy równieŜ dostąpili szczęśliwej wieczności, tak bardzo przez
was oczekiwanej. Amen.
Jeśliby nie starczyło czasu na tę waŜną modlitwę,
wówczas niech kaŜdy odmówi ją w domu, kościele lub w miejscu i czasie dogodnym.

Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące!
ŚW. GERTRUDA Z TURYNGII
Gdy pewnego razu św. Gertruda modliła się za zmarłą młodo zakonnicę
z jej klasztoru, którą szczególnie kochała, ta ukazała się jej stojąca przed
tronem BoŜym w olśniewających szatach. Mimo to wyglądała na smutną
i zatroskaną, a wzrok kierowała w dół, jakby wstydziła się spojrzeć na oblicze Boga. Widząc to Gertruda zawołała: „Najsłodszy Jezu, dlaczego w swej
nieskończonej dobroci nie zachęcisz swej oblubienicy, by zbliŜyła się do
Ciebie i zaznała radości swego Pana? Dlaczego trzymasz ją z dala od siebie
smutną i zalęknioną?” Wtedy Jezus serdecznym gestem przywołał do siebie
zmarłą zakonnicę, lecz ta cofnęła się. Nie rozumiejąc tego, Gertruda zwróciła się do owej siostry: „Cofasz się, gdy nasz Pan Cię woła? Ty, któraś
przez całe swe Ŝycie pragnęła bliskości Jezusa, odchodzisz teraz, gdy On
wyciąga ręce, by cię przyjąć?”. Dusza odpowiedziała: „Nie jestem godna
stawać przed Niepokalanym Barankiem. Noszę jeszcze kilka plam, jakimi
zbrukałam się na ziemi. AŜeby zbliŜyć się do Słońca Prawości, trzeba być
czystą jak światło. Nie osiągnęłam jeszcze tego stopnia czystości, jakiego
wymaga On od swoich świętych”.
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Święta, której udziałem stało się to doświadczenie oraz wiele innych
spotkań z duszami zmarłych, urodziła się 6.01.1256 r. w Turyngii (Niemcy).
Od piątego roku Ŝycia wychowywała się i uczyła u sióstr benedyktynek.
Tam dorastając wstąpiła do klasztoru w Helfta, gdzie 27.01.1281 r. przeŜyła
swoje mistyczne zaślubiny z Jezusem. Dla Gertrudy rozpoczął się czas ekstaz, objawień i proroczych wizji. Swoje stany duchowe, mistyczne przeŜycia oraz polecenia, jakie
otrzymała od Chrystusa, zawarła w swoim dziele
Objawienia.
Święta Gertruda złoŜyła akt heroicznej miłości
za dusze czyśćcowe, czyli ofiarowała zmarłym, cierpiącym w czyśćcu, wszystkie swoje czyny i akty
pokuty, nie zostawiając sobie nic, czym mogłaby
zadośćuczynić za swoje grzechy. Przed śmiercią
szatan próbował zasiać w jej sercu niepokój, smutek
i strach przed przyszłymi cierpieniami. Jednak Jezus nie pozwolił, by trwała w takim stanie i pocieszył jej duszę, zapewniając o wiecznym szczęściu:
„Bądź pewna, moja córko, Ŝe twoje umiłowanie
zmarłych nie będzie ci przeszkodą. Wiedz, Ŝe ten
hojny dar, jaki złoŜyłaś ze wszystkich swoich
uczynków duszom czyśćcowym, szczególnie Mi się
spodobał, a na dowód tego oświadczam, iŜ wszystkie kary, jakie musiałabyś znosić w Ŝyciu przyszłym, zostały ci odpuszczone – co więcej, w nagrodę za twą szczodrość tak pomnaŜam wagę
twoich zasług, Ŝe będziesz się w niebie cieszyć wieczną chwałą”. Słowa
Chrystusa tak uradowały Świętą, Ŝe z uśmiechem na ustach przeszła do Ŝycia wiecznego. Miała wówczas 46 lat. Jej liturgiczne wspomnienie Kościół
obchodzi 16 listopada.
W Objawieniach czytamy, Ŝe Gertruda była świadkiem, jak Maryja wybawiła z czyśćca duszę brata zakonnego, Hermana, który wyróŜniał się
szczególnym naboŜeństwem do Niej. Święta z Helfty zachęca do gorliwych
modlitw za zmarłych przez Jej wstawiennictwo, wyraŜając swoje przekonanie, iŜ Matka BoŜa oręduje skutecznie za duszami czyśćcowymi. Podobnie
ci, którzy mieli szczególne naboŜeństwo do Eucharystii otrzymali po
śmierci szybkie uwolnienie z czyśćca. Przykładem tego jest dusza zmarłej
zakonnicy, która ukazała się Gertrudzie i powiedziała: „Och, jakŜe szczę52

śliwa jestem, Ŝe miałam za Ŝycia szczególne naboŜeństwo do Najświętszego
Sakramentu, poniewaŜ przez nie teraz otrzymałam wiele owoców. To nie
potrwa juŜ długo i zostanę przyjęta do wspaniałości nieba”. Jeszcze innym
razem święta Gertruda zobaczyła duszę, która była niesiona do nieba przez
prośby Kościoła.
To tylko kilka przykładów spotkań Świętej ze zmarłymi, które były dla
niej wielką łaską. Skuteczność modlitw w ich intencji zawdzięczała głębokiemu zjednoczeniu z Bogiem. Podczas jednego z objawień została zapytana czy pragnie zdrowia, czy cierpienia. Odpowiedziała: „Wszechmogący
BoŜe, proszę daj mi to, co podoba się Tobie. Nie dbaj o moje pragnienia. Ja
wierzę, Ŝe to, co od Ciebie otrzymam, będzie dla mnie najlepszym darem”.
Tak więc umiłowanie Boga prowadziło ją do tak wielkiej miłości bliźniego.
Zachętą do ofiarowania wszystkiego za zmarłych niech będą słowa Jezusa
skierowane do św. Gertrudy pod koniec jej Ŝycia, gdy lękała się o swoje
zbawienie: „Te wszystkie dusze, które uratowałaś, wkrótce spotkają się z tobą,
by zaprowadzić cię do Raju”.
Podczas jednej z wizji Chrystus przekazał św. Gertrudzie słowa poniŜszej
modlitwy, która – jak oświadczył – za kaŜdym razem, gdy jest odmawiana z miłością i poboŜnością, uwalnia z czyśćca tysiąc dusz.11
Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci,
NajdroŜszą Krew Boskiego Syna Twego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa
w połączeniu ze wszystkimi Mszami św.
odprawianymi dzisiaj na całym świecie,
za dusze w czyśćcu cierpiące,
za umierających,
za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie,
a takŜe w moim domu. Amen.
(odmówienie tej modlitwy wybawia z czyśćca 1000 dusz)
Nadesłał: Marek Piekarewicz z Koszalina
___________________________
11

Za: http://wielkicud.blogspot.com/2011/11/modlitwa-uwalniajaca-1000-dusz-w.html
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NIEUSTANNA NOWENNA
DO MATKI BOśEJ SZKAPLERZNEJ12
(do omawiania w środę przed obrazem Matki BoŜej Szkaplerznej)

I. PIEŚŃ
II. MODLITWA WPROWADZENIA:
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi!
Orędowniczko Szkaplerza świętego, Matko Boga!
Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce
i z głębi serca wołam do Ciebie:
Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie,
bo w Tobie cała moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóŜ mam się udać?
Wiem, o dobra Matko, Ŝe serce Twoje
wzruszy się moim błaganiem
i wysłuchasz mnie w moich potrzebach,
gdyŜ Wszechmoc BoŜa spoczywa w Twoich rękach,
a uŜyć jej moŜesz według upodobania.
Od wieków tak czczona,
najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych,
powstań i swą potęŜną mocą rozprosz moje cierpienia,
ulecz, uspokój mą duszę,
o Matko pełna litości!
Ja zaś wdzięcznym sercem
wielbić Cię będę aŜ do śmierci.
Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym
Ŝyć i umierać pragnę. Amen.

III. PIEŚŃ
___________________________
12

Opracowanie: ks. Grzegorz Siciak proboszcz parafii św. Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich,
diecezja rzeszowska.
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IV. WEZWANIA:
Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza.
Z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź
nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej
i najgoręcej:
„Wstawiaj się za nami”.
Dziewicza BoŜa Rodzicielko
Dziewico Niepokalana
Dziewico cicha i ukryta
Oblubienico Ducha Świętego
Matko i Siostro nasza
Matko pięknej miłości
Matko miłosierdzia
Tronie mądrości
Jedyna Ucieczko nasza
Wzorze modlitwy i wyrzeczenia
śycie i Nadziejo nasza
Pociecho w godzinie śmierci
Ochłodo dusz czyśćcowych
Pani nieba i ziemi
Królowo Szkaplerza świętego
K.: Módl się za nami Królowo Szkaplerza świętego.
W.: Abyśmy dostąpili zbawienia wiecznego.
Módlmy się:
Wszechmogący BoŜe, w czasach Starego Przymierza na Górze Karmel
przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę Górę
na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny, spraw za Jej wstawiennictwem,
abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą Ŝyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

V. DZIĘKCZYNIENIA:
O Maryjo przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do Ciebie:
„Dziękujemy Ci, Pani i Królowo nasza”.
Za okazaną nam Twoją macierzyńską miłość.
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Za Twoją nieustanną opiekę nad nami.
Za uzdrowionych z choroby, pocieszonych w strapieniu.
Za Twoje objawienie św. Szymonowi i dane mu obietnice.
Za przekazany nam przez Ciebie Szkaplerz święty.
Za to, Ŝe moŜemy przynaleŜeć do Twej Rodziny Szkaplerznej.
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

VI. BŁAGANIA:
Usłysz o Maryjo, Królowo Szkaplerza świętego nasze wspólne wołania:
„Ciebie z ufnością błagamy”.
Abyśmy byli dobrymi Twymi dziećmi.
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Twego Syna.
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach Ŝyć mogli.
Abyśmy wszelkie Ŝycie chronili, takŜe Ŝycie dzieci nienarodzonych.
Abyśmy wszelkich złych skłonności się wyrzekli.
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy.
Abyśmy w naszym powołaniu Ŝyciowym do końca wytrwali.
Abyśmy kiedyś z Tobą Boga oglądać mogli.

VII. ODCZYTANIE INDYWIDUALNYCH INTENCJI

VIII. MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE:
Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza!
Nieustannie przywołujesz nas do Siebie. Pani i Królowo nasza! Jak niegdyś
przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany Zakon Karmelitański od rozbicia i upadku,
a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak
dzisiaj stań na drogach ludzkości, odchodzącej od
Boga, jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj
łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń
wiary świętej w sercach młodzieŜy; rodzinom naszym uproś pokój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Całej naszej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowa56

łaś, błogosław z tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych, byśmy Cię mogli
chwalić teraz i w wieczności. Amen.

IX. PIEŚŃ

MODLITWA WE WSPÓLNOCIE SZKAPLERZNEJ
Twoimi byli...
Panie, staję dziś przed Tobą we wspólnocie, którą Ty powołałeś do istnienia. Powołałeś ją dla Siebie, aby była Twoja. Pozwól mi przyklęknąć
wobec niej z szacunkiem i w milczeniu, bez potrzeby dominacji i realizacji
siebie samej. Pozwól mi na nią patrzeć, błogosławiąc i uwielbiając Ciebie
obecnego w niej. Pozwól mi ją przyjąć w tej tajemnicy przynaleŜności do
Ciebie. Dlatego, Ŝe jest Twoja. Cała Twoja...
Ty Mi ich dałeś...
Panie, staję dziś przed Tobą we wspólnocie. Ona jest Twoja i Ty mi ją
dałeś. Dziękuję Ci! Ona jest Twoim pragnieniem dla mnie i Twoją odpowiedzią na pragnienie mojego serca. Pozwól mi z Twoich rąk przyjąć ten dar,
dar wspólnoty. PomóŜ mi rozeznać, w jaki sposób jest on mi dany i zadany...
A oni zachowali słowo Twoje...
Panie, staję dziś przed Tobą we wspólnocie, która
przyjmuje Ciebie, a wraz z Tobą przyjmuje i mnie.
Przyjmuje mnie taką, jaką jestem i pozwala mi stawać
się taką, jaką Ty mnie pragniesz mieć. Ona zachowuje mnie i moje sprawy w swoim sercu, jak niegdyś
Maryja kaŜde z Twoich słów... Proszę Cię, i mnie
zachowaj w niej, zwłaszcza wobec pokusy odejścia
w poszukiwaniu łatwiejszych dróg...
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Ja za nimi proszę…
Panie, staję dziś przed Tobą we wspólnocie i proszę Cię, byś jej błogosławił. Pozwól jej doświadczyć Twojej miłości. Twojej czułej troski i Twojej
dobroci, która podnosi i podtrzymuje to, co najsłabsze... Bądź jej siłą i mocą
pośród walki. Bądź jej uzdrowieniem. Bądź inspiracją do rozwijania darów,
które Sam w niej złoŜyłeś, na miarę Twojego pragnienia. Niech czuje się
piękna przed Tobą. Piękna i płodna w Tobie. Noszę ją w moim sercu i taką
ją Tobie przynoszę: rozraduj się nią we mnie! Niech ona będzie Twoją
chwałą i uwielbieniem!
Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje...
Panie, staję dziś przed Tobą we wspólnocie, którą pozwalasz mi nazywać NASZĄ. Ty mi ją dałeś, a ja oddaję ją Tobie. RównieŜ ona przyjmuje
mnie, a przyjmując, rodzi mnie dla Ciebie. Ona jest teŜ miejscem naszego
wspólnego spotkania z Tobą. Dlatego razem Cię uwielbiamy i prosimy Cię
razem, uczyń nas Ŝywą świątynią, miejsce Twojego zamieszkania, miejsce
wzajemnego obdarowania, gdzie wszystko jest przyjęciem i oddaniem,
gdzie wszystko Twoje jest nasze, a nasze staje się Twoje...
Zachowaj ich w Twoim imieniu...
Panie, Ty jesteś Miłością, Miłością, która się daje, przyjmuje i udziela.
Ty jesteś wspólnotą i wzajemnością. Pozwól nam być wspólnotą na Twój
obraz i podobieństwo. Pozwól nam Ŝyć w Tobie, w tej relacji, w przestrzeni
tej miłości, pośród Twojego piękna. Z miłości i dla miłości stwarzaj nas
nieustannie, we wspólnocie i dla wspólnoty...
W Twoim imieniu, które mi dałeś...
Panie, Ty jesteś Miłością, Miłością, która nas czyni Twoją Umiłowaną.
Daj nam odkrywać w Tobie naszą toŜsamość i godność umiłowanej córki,
oblubienicy i matki. Wzbudź w nas radość i dumę wspólnoty, której na imię:
Twoja Umiłowana...
Aby stanowili jedno...
Panie, Ty jesteś Jednością. Niech spełni się w nas Twoje pragnienie
o jedności, Twoje pragnienie o wspólnocie. Niech nasza wspólnota będzie
58

miejscem Twojego odpoczynku, przestrzenią, w której będziesz mógł być
prawdziwie obecny, słuchany i przyjmowany. Miejscem, w którym Tobie –
jakŜe Innemu – pozwolimy być Sobą... Uczyń nas otwartymi na siebie nawzajem, w cierpliwości i delikatności. PomóŜ nam przez szczery dialog
szukać rozwiązania konfliktów i nie obawiać się tego, co nowe. Pozwól
nam zachować świeŜość Twojego Ducha, w radości darów i charyzmatów,
które stają się wspólne i kierują nas ku Tobie, abyśmy w naszej róŜnorodności stanowili jedno.

Uświęć ich w prawdzie...
Panie, Ty jesteś Prawdą. Pozwól nam przyjąć prawdę o Twojej Miłości.
Pozwól nam w tej Miłości odkrywać prawdę o sobie, o Twojej Umiłowanej.
Pozwól, aby ta najwaŜniejsza prawda uzdalniała nas do przyjmowania równieŜ
tej trudnej prawdy o naszych niedomaganiach i błędach. Do przyjmowania
z miłością siebie samych i siebie nawzajem w prawdzie, która nie poniŜa, ale
przebudza do wolności i radości.
Tak i Ja ich na świat posłałem...
Panie, uczyniłeś nas wspólnotą rozproszoną w świecie. Prosimy, uwolnij
nas od lęku przed światem. Spraw, aby nasze Ŝycie było dla niego prawdziwym znakiem Twojej obecności pośród nas. Pozwól nam trwać w Twoim
spojrzeniu, wszędzie tam, gdzie nas posyłasz. Pozwól nam adorować Cię
i karmić się Twoją miłością, trwać sam na sam z Tobą, ale teŜ w sercu świata
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i dla świata, w sercu, które dla nas zawsze będzie tętnić Twoim zapewnieniem: JA JESTEM.
Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie...
Panie, staję dziś przed Tobą we wspólnocie, wobec Twojego zaproszenia, aby w niej i dla niej, iść za Tobą. Iść tak daleko, jak Ty poszedłeś, miłując do końca... Jednak bez Ciebie, bez Twojej łaski, nie jestem w stanie
tego uczynić. Dlatego powierzam Ci naszą wspólnotę i proszę: kochaj ją we
mnie, pomimo mojego lęku i moich ograniczeń. SłuŜ jej przeze mnie, pomimo mojej wygody i egoizmu. Ubogacaj ją poprzez moje zdolności i pomimo
moich braków. Uśmiechaj się do niej, równieŜ pośród moich błazeństw.
Walcz o nią z mocą, pomimo mojej nieśmiałości. Przebaczaj jej, gdy mnie
zrani, i uzdalniaj mnie do przebaczenia. Przynaglaj mnie, abym wychodziła
jej naprzeciw. Powstrzymuj mnie, Ŝebym w niej nie ulegała emocjom. Bądź
czysty we mnie, abym umiała Ciebie w niej dostrzegać; bądź ubogi we
mnie, abym umiała Ciebie od niej przyjmować; bądź posłuszny we mnie,
abym umiała przez nią w Ciebie się wsłuchiwać... A jeśli masz pragnienie
oddać za nią samego Siebie, spełnij je we mnie. Amen.
Bogumiła Zając

ŚWIADECTWA ŁASK I DARÓW MATKI BOśEJ
ŚWIADECTWO ŁASKI TRZEŹWOŚCI
Urodziłem się w 1976 roku. Wychowałem się w małej wiosce pod Piotrkowem Trybunalskim. Mój tata zmarł w 1983 roku na zawał, przy pracy sezonowej na tzw. „burakach”, miał 53 lata, naduŜywał alkoholu. Wychowywałem się z mamą, która Ŝyje do dziś, ma obecnie 79 lat, i z bratem, który
ma 58 lat. Gdy w wieku 7 lat straciłem tatę, moim wzorcem do naśladowania stał się mój brat, który zajął miejsce mojego taty. Niestety on równieŜ
naduŜywał alkoholu. Ciągle kłócił się z mamą o róŜnego rodzaju sprawy.
Wychowywałem się w ciągłym lęku, strachu, w obawach, które towarzyszą
mi do dni obecnych. W szkole bałem się nauczycieli, w domu mamy i brata,
ciągle byłem czymś zastraszany. W roku 1992, gdy skończyłem 15 lat, zacząłem uczęszczać do szkoły zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Odkryłem sposób na radzenie sobie z lękiem, strachem, negatywnym
myśleniem: alkohol. Skończyłem szkołę, potem wojsko, gdzie ciągle się juŜ
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upijałem, nie dopuszczając do siebie tych złych emocji. Podjąłem pracę
w pobliskim tartaku, praca po 12-16 godzin, ciągły stres, lęk przed wrzaskami
szefa, i ciągłe picie w pracy i poza nią. W wieku 26 lat po około 5 letnim
ciągu, pijąc co dzień, mniej więcej raz do roku miałem wypadek na motocyklu lub samochodem, z dość powaŜnymi konsekwencjami dla mnie
i znajomych, których wiozłem. Skrajnie wyczerpany, nie mając juŜ sił,
postanowiłem, Ŝe nie będę więcej pił, ale nie było to takie proste. Przez
około rok próbowałem rozstać się z alkoholem i nie mogłem. W końcu, nie
mając juŜ sił do pracy i robienia czegokolwiek, udałem się do lekarza, który
poradził mi, Ŝebym zaszył sobie Esperal, a dzięki temu odpocznę przez rok.
On nie zdawał sobie sprawy jaką siłę ma alkohol. W tym czasie powróciłem
do pracy. Po około pół roku mój organizm doszedł do siebie, rzuciłem teŜ
palenie, spłaciłem długi. Takie zaszywki miałem 4 razy. Po drugiej poznałem moją obecną konkubinę i jej syna, chodził wtedy do 3 klasy szkoły
podstawowej. Ja miałem 28 lat, wszyscy mówili: oŜeń się, to ci będzie lepiej.
Z wiarą było u mnie kiepsko.
Zamiennikiem alkoholu do rozładowywania emocji był dla mnie seks,
a ściśle mówiąc masturbacja. śyjąc w ciągłym stresie, strachu i lekach, obawach uciekałem się do tych przyjemności, które prowadzą do uzaleŜnienia,
z którym trudno mi sobie radzić. Gdy miałem 32 lata skorzystałem w końcu
z terapii odwykowej. Tam mój pogląd na problem alkoholowy diametralnie
się zmienił. Dostosowałem się do uwag terapeutów. Uczęszczam na mitingi
oraz do kościoła, bo takie postanowiłem sobie cele, wychodząc z tej terapii.
Nie chcę się rozpisywać o konsekwencjach tych nałogów, ale krótko: utrata
wiary we wszystko, do dziś nie umiem radzić sobie w Ŝyciu, ciągły lęk,
strach przed otoczeniem, uczucie, Ŝe ciągle jestem na dnie, niskie poczucie
własnej wartości oraz konsekwencje grzechów cięŜkich... Dziś Bóg pomaga
mi dostrzec zło i ukazuje mi, jakie błędy kiedyś popełniałem. Tym złem jest
przede wszystkim pycha, chciwość, zazdrość, nienawiść, obmowa, egoizm
i egocentryzm, udawanie, Ŝe jestem kimś wyjątkowym, a tak naprawdę, to
od dziecka jestem zagubiony i trudno mi siebie odnaleźć.
Obecnie zdarzają się w moim Ŝyciu róŜne dziwne, ale i prawdziwe
sprawy, o których chcę opowiedzieć. Mam prawie 37 lat, od 4 lat trzeźwieję, nie piję w ciągu tych 4 lat, ciągle poznaję swoje wady, błędy, jestem
spokojniejszy, cierpliwszy, trochę schudłem, uprawiam sport, tzn. biegam
i jeŜdŜę na rowerze. Biegam po okolicznych lasach od 2 do 20 km. Rowerem
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byłem juŜ dwa razy w Częstochowie, w czerwcu tego i ubiegłego roku, aby
podziękować za dar trzeźwości. I choć nie mogę otrzymać rozgrzeszenia, to
co roku właśnie na Jasnej Górze idę do spowiedzi i otrzymuję błogosławieństwo. Moja mama, w tych latach trzeźwości, powiedziała mi, Ŝe wcześniej,
gdy piłem, ciągle się modliła na róŜańcu do Matki BoŜej. Ja, 13 października wypiłem ostatnie piwo przed terapią (miesiąc róŜańcowy). Codziennie
modlę się na róŜańcu i moje Ŝycie się zmienia: mam więcej spokoju, bardziej
panuję nad sobą i myślami, mam lepszy kontakt z rodziną, bo nie kłócę się
z nimi, jak dawniej, i ich nie unikam. W Częstochowie jestem kilka razy
w roku, byłem teŜ w Licheniu, juŜ
3 razy; w ostatnią sobotę lipca alkoholicy mają tam swoje święto. Gdy jadę
do Zakroczymia, zatrzymuję się w Niepokalanowie. Gdy, przed terapią,
byłem w krytycznym stanie, modliłem się do Boga o ratunek.
W kuchni wisi krzyŜ misyjny, na
który patrzyłem czując, Ŝe za chwilę
umrę; bałem się wypić, bo umrę,
ale mówiłem sobie, jak nie wypije,
to mnie udusi. Ale nie wypiłem!
Około 2 lata temu mama oznajmiła
mi, Ŝe to jest krzyŜyk poświęcony na
misjach w parafii. Dziś jestem przekonany, Ŝe Matka BoŜa wysłuchała
jej wołanie o moją trzeźwość, naprawdę nie wiedziałem, Ŝe Ŝycie
moŜe być piękne bez alkoholu, seksu,
papierosów. Rozumiem, Ŝe radość
w sercu jest tym, czego mi potrzeba, dać coś od siebie, nawet coś małego,
miłe słowo, uśmiech, podziękować. Kiedyś tego nie umiałem. RóŜne
świadectwa mówią o wspaniałych uzdrowieniach, dokonanych przez wstawiennictwo Matki BoŜej i Pana Jezusa, Anioła StróŜa, który teŜ wybawia
mnie z róŜnych opresji.
Cieszę się, Ŝe mogę mieć oparcie w Matce Boskiej i uczepiłem się tej
liny ratunkowej, jakim jest róŜaniec. Modląc się, często do głowy przychodzą mi róŜne pozytywne myśli, jak dany problem rozwiązać, modlę się
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i często w czasie, kiedy się tego nie spodziewam, dostaję natchnienie, co i jak
zrobić, np. jak się źle czuję, jestem nerwowy, nic mi się nie chce (bezsens
w Ŝyciu), to głos sumienia mówi mi: jedź na miting AA, do kościoła, biorę
i modlę się na róŜańcu, słucham Radia Maryja lub jadę na Jasna Góra. Teraz,
przed świętami BoŜego Narodzenia, Matka BoŜa, Duch Święty poprowadził mnie do sąsiedniej parafii i tam, razem z moją konkubiną i jej
synem, który jest dobrym człowiekiem, przyjęliśmy Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny, za który jestem wdzięczny Bogu i Matce BoŜej.
To kolejny znak opieki Matki BoŜej. NaleŜę teŜ do Jasnogórskiej Rodziny
RóŜańcowej. Niech Bóg i Matka BoŜa ma nas wszystkich w opiece i pomoŜe wyprostować, poplątane przez grzech, ścieŜki duchowe naszego Ŝycia.
Wszystkiego najlepszego na święta BoŜego Narodzenia dla Rodziny
Szkaplerznej i ich przewodników duchowych, niech wszyscy trwają na modlitwie z Maryją i biorą Ją za Matkę, i czują się radośnie i szczęśliwie.
Dziękuję księdzu rekolekcjoniście, Ŝe poprosił mnie o to świadectwo. Jest
to moje pierwsze świadectwo. Spisałem je na kartkach papieru, aby pomogło innym słabszym, którzy nie radzą sobie w Ŝyciu. Z Maryją i Jej Synem
jest lŜej iść przez Ŝycie. Błogosławieństwa Maryi dla wszystkich ludzi.
Wielkie Bóg zapłać za te dary i łaski. Z Bogiem.
Jurek, alkoholik
(imiona zostały pominięte lub zmienione przez redaktora)

MATKA SZKAPLERZNA O TO ZADBAŁA!
„Droga Rodzino Szkaplerzna!
Ostatnio, gdy odmawiałam róŜne modlitwy do Matki BoŜej Szkaplerznej z ksiąŜeczki Dar mojej Matki, zauwaŜyłam, Ŝe na ostatniej stronie jest
prośba o przesłanie świadectw i podzielenie się przeŜyciami związanymi
z Matką BoŜą.
Tak więc postanowiłam do Was napisać.
Zacznę od tego, Ŝe intensywnie zaczęłam się zwracać modlitwami do Najświętszej Maryi Panny od czasu wyjazdu do mojego męŜa do Niemczech,
a był to rok 1983. Przed wyjazdem spotkałam się ze szkolnym kolegą, który
został księdzem. Otrzymałam od niego róŜaniec poświęcony w Watykanie
przez Jana Pawła II. Mój kolega powiedział mi: „Daję ci ten róŜaniec na
pamiątkę, ale nie zapomnij się na nim modlić”. Dał mi jeszcze Pismo
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Święte Nowego Testamentu. Od tej pory zdarzyło się u mnie coś dziwnego.
Ten róŜaniec coraz bardziej mnie przyciągał i zaczęłam coraz częściej
po niego sięgać i rozwaŜać jego tajemnice. Wkrótce doszłam do momentu, Ŝe nie mogłam się bez niego obejść. Nie było dnia bez odmówienia róŜańca.
Dzisiaj, po 30 latach doszłam do jeszcze większej doskonałości, jeśli
chodzi o modlitwę. Matka BoŜa otwarła mi drzwi do Swojego Syna Jezusa,
do Jego Serca, do Jego Miłosierdzia. Moje modlitwy do naszej Matki i Jej
Syna stały się z czasem bardzo gorące i coraz dłuŜsze. Od pewnego czasu
budzi mnie coś o świcie i o godzinie 330 odprawiam Godzinki. Parę lat
temu dowiedziałam się o szkaplerzu, o jego wspaniałej mocy. Od tego
momentu moim wielkim pragnieniem stało się posiadanie go. Obecnie
posiadam szkaplerz, ale rzecz w tym, Ŝe nie został on jeszcze nałoŜony
mi przez kapłana, bo nie mogę w Niemczech znaleźć polskiego kapłana,
który by to uczynił.
Przejdę teraz do tego, co ostatni przydarzyło mi się mnie i mojemu męŜowi,
a Matka Najświętsza – tak przypuszczamy
– odegrała w tym zdarzeniu wielką rolę.
W tym roku byliśmy w czerwcu w Polsce.
Poszłam do generalnej spowiedzi, odwiedziłam brata i rodzinę. W środę 13.06.2013 r.
wracaliśmy samochodem do domu w Kolonii. Jak zwykle włoŜyłam za bluzeczkę
szkaplerz, a choć nie jest on nałoŜony przez
kapłana, to i tak zawsze go noszę. W czasie
podróŜy odmówiłam wszystkie cztery części róŜańca. Jedną z nich poświęciłam, jak
zwykle, Matce BoŜej Szkaplerznej. Gdy
skończyłam, modliłam się dalej do Serca
Pana Jezusa i do Jego Miłosierdzia Jego, oraz
odmawiałam inne modlitwy. Jazda stawała
się monotonna i męcząca. Był upał 37 stopni.
W pewnym momencie krzyknęłam. Wszystko trwało parę sekund. Coś mocno
strzeliło, samochód stracił stabilność, zaczęło nim rzucać, otarł się o zabezpieczenie rozdzielające autostrady, odbił się, przejechał przez wszystkie
pasy na pobocze i tam się zatrzymał. Dopiero teraz mój mąŜ odezwał się:
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„Przepraszam cię, ale przysnąłem.” Gdy staliśmy na poboczu zatrzymał
się inny samochód, a kierowca zapytał czy moŜe nam w czymś pomóc, czy
coś nam się stało. Proszę sobie wyobrazić, Ŝe nie spadł nam włos z głowy,
a i samochód oprócz tego, Ŝe pękła opona nie doznał Ŝadnego uszczerbku.
Nie było Ŝadnego wgniecenia, Ŝadnej rysy, Ŝadnej stłuczonej lampy, jedynie
pękła opona. Mogło się to dla nas róŜnie skończyć, gdyby na autostradzie
był większy ruch. Ale i tu Matka Najświętsza Szkaplerzna zadbała.
Usunęła za nami wszystkie pojazdy. Autostrada była w tym momencie
pusta. Poza tym na poboczu, gdzie staliśmy, był zaraz zjazd do jakiegoś
małego miasta, a tam 5 minut od autostrady był punkt ADAC. PoniewaŜ
telefon SOS na autostradzie nie działał, pewien podróŜny pomógł nam zawiadomić to centrum pomocy ADAC. Czekaliśmy jakieś 15-20 minut i przyjechał samochód z ADAC, zabrał nas i nasze auto do warsztatu. Tam cała
operacja wymiany opony trwała 15 minut. Po czym kontynuowaliśmy podróŜ
i z małym opóźnieniem dotarliśmy do domu. To wszystko stało się niedaleko Turyngii. Myślę, Ŝe to Matka BoŜa Szkaplerzna uratowała nas przed
nieszczęściem; mogliśmy w tej sytuacji stracić Ŝycie.
Teraz wysłałam e-mail do Polskiej Misji Katolickiej z zapytaniem
czy któryś z kapłanów mógłby nałoŜyć mi szkaplerz, ale dotychczas nie
otrzymałam odpowiedzi. Kocham Matkę Najświętszą, po prostu Ją kocham,
a w Jej Synu Jezusie jestem od lat zakochana. Kocham mojego męŜa, nie
ma tu o czym mówić, ale to jest inna miłość. Muszę jeszcze dodać, Ŝe mam
obecnie 60 lat, a od paru lat Ŝyjemy w czystości. Matka BoŜa doprowadziła
nas do tego i chciała abyśmy tacy byli. śyjemy z moim męŜem jak brat
z siostrą.
Na tym zakończę mój długi list. Pozdrawiam i pozostaję w modlitwie za
wszystkich braci karmelitów i całą Rodzinę Szkaplerzną. MoŜe w przyszłym
roku odwiedzę klasztor w Czernej, jeśli zdrowie mi na to pozwoli.
Ze szczerym Bóg zapłać!
Czesława z Kolonii
(imiona zostały zmienione przez redaktora)

65

Z Ŝycia naszych Bractw

NASZE APOSTOLSTWO!
CICHE APOSTOLSTWO SZKAPLERZNE
Szkaplerz przyjęłyśmy z moją siostrą Martą 16.07.1999 r. w parafii Miłosierdzia BoŜego w Białej koło Rzeszowa, gdzie wówczas kaŜdego 16 dnia
miesiąca prowadzone były adoracje nocne Najświętszego Sakramentu. Odtąd nosiłyśmy szkaplerz sukienny na szyi i medalik. Zostałyśmy w tym czasie apostołkami kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Rozpoczęłam teŜ
rekolekcje ignacjańskie w Jarosławiu. Tam spotkałam Zosię ze StrzyŜowa,
której uwagę zwrócił widoczny pod moją bluzką szkaplerz. Wtedy zapoznałyśmy się. W 2001 roku, wracając pociągiem od rodziców z Dębicy, poznałam Adama ze StrzyŜowa. Nawiązaliśmy przyjacielską rozmowę i otrzymałam od niego zaproszenie na spotkanie Świeckiego Karmelu. W 2002 r.
została powołana w Rzeszowie wspólnota OCDS (Zakon Karmelitów Bosych
dla chrześcijan Ŝyjących w świecie), a ja zostałam wybrana na jej przewodniczącą. Serce BoŜe powierzyło mnie swej Matce, a Ona wytyczyła kierunek mojego duchowego rozwoju. Głębia Karmelu zaczęła mnie pociągać.
Zapragnęłam rozszerzać kult Matki BoŜej Szkaplerznej. Odwiedzałam parafie w Rzeszowie, zachęcając do nakładania szaty Maryi wiernym. Razem
z ks. Stanisławem Krasoniem, przy aprobacie ks. proboszcza, załoŜyłam
Rodzinę Szkaplerzną przy mojej parafii Farnej. Zaczęłam organizować pielgrzymki, najpierw do Czernej, później do innych miejsc świętych na Podkarpaciu. Moja siostra była mi towarzyszką i pomocą, i ona takŜe pogłębiała
swoją duchowość szkaplerzną. W tym roku w maju została zabrana do
szpitala z objawami utraty pamięci. Tam przy badaniach zdjęto jej łańcuszek z medalikami, szkaplerz sukienny zostawili, co ona zobaczyła po odzyskaniu przytomności. Przechodziła kolejne badania. Lekarz kardiolog
zwrócił uwagę na szkaplerz, pytając co to jest. Siostra odpowiedziała, Ŝe to
szkaplerz. Na następne pytanie, po co się to nosi, wyjaśniła w skrócie i z prostotą wiary, Ŝe jeśli się w nim umrze, to nie pójdzie się do piekła. Inne
pacjentki równieŜ zainteresowały się szkaplerzem. Zaniosłam do szpitala
folderki i ksiąŜkę Dar mojej Matki. Gdy odwiedziłam siostrę, rozmawiałyśmy o kruchości Ŝycia, powiedziała: gdybym nosiła tylko medalik, który mi
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zdjęli, i gdyby zdarzyło się, Ŝe w tym czasie bym zmarła, nie skorzystałabym
z obietnicy. Ja szkaplerza nie wstydzę się nosić, a medalik, to tak dodatkowo. Jan Paweł II zawsze nosił szkaplerz. Okazuje się, Ŝe noszenie sukiennego szkaplerza jest formą cichego apostolstwa. Nośmy więc tę szatę Maryi
z miłością, czcią i odwagą, bo to znak naszej Matki, a Matki nie wolno się
wstydzić. Nośmy szkaplerz na sobie, nie wieszajmy go w domu na obrazie,
nie chowajmy do torebki lub kieszeni. Bądźmy wdzięczni naszej Matce, Królowej Karmelu, Ŝe wybrała nas za swoje dzieci i otacza nas swoją opieką.
Irena z Rzeszowa

UWIELBIAJMY BOSKIE DZIECIĄTKO JEZUS
W rzeszowskiej farze kult Dzieciątka Jezus rozwija się i umacnia. Dzieci, od niemowlaków poprzez
przedszkolaków po dzieci szkolne, licznie gromadzą
się przed figurką Dzieciątka w kaŜdą niedzielę. Do
Bractwa Dzieciątka Jezus przystępują nowe osoby,
dzieci i dorośli. Bractwo uczestniczy w uroczystościach parafialnych i miejskich. W niedzielę palmową
organizowany jest konkurs palm. Dzieci przynoszą
własnoręcznie zrobione piękne palmy, a za najładniejsze otrzymują nagrody. W Wielkim Tygodniu czuwają przy grobie BoŜym
z siostrą moderatorką. Oddają cześć Jezusowi Zmartwychwstałemu, uczestnicząc w Wielka Sobotę, w pelerynkach z herbem Bractwa, w procesji rezurekcyjnej. Uświetniają równieŜ uroczystości odpustowe. Siostra moderatorka w kaŜdą niedzielę rozlosowuje nagrody wśród dzieci, które prawidłowo
odpowiedziały na pytania związane z Ewangelią z poprzedniej niedzieli. To
mobilizuje je do uwaŜnego słuchania i sprawia wiele radości rodzicom. Po
kaŜdej dziecięcej Mszy św. przy ołtarzu Dzieciątka odbywa się błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa. W tym roku szczególnym
dniem była uroczystość Trójcy Przenajświętszej połączona z Dniem Matki.
Jest to rocznica wprowadzenia figurki do świątyni, erygowania Bractwa,
a takŜe przyjęcia relikwii patronki Bractwa
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, oraz jej rodziców, patronów Bractwa Szkaplerznego. Bractwo przygotowało niespodziankę dla mam ma67
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luchów uczestniczących we Mszy świętej.
Wykonany przez dzieci krótki program poetycki sprawił im ogromną radość. Przy ołtarzu ustawiony był kosz róŜ z sercem i napisem
„Kocham Cię, Mamo”. Dzieci brackie, ubrane w pelerynki, rozdawały maluchom kwiaty,
a one wręczały je swoim mamusiom. Zwieńczeniem uroczystości było poświęcenie figurki Dzieciątka Jezus, która znajdzie się w kaplicy sług BoŜych Józefa i Wiktorii Ulmów z rodziną, przy parafii PodwyŜszenia KrzyŜa
Świętego. Figurka to dar sióstr karmelitanek bosych z Przemyśla. Cała ta
wielodzietna rodzina z Markowej koło Łańcuta została w czasie wojny rozstrzelana przez Niemców za przechowywanie śydów. Bractwo brało równieŜ udział w procesji BoŜego Ciała, niosąc w pelerynkach feretron Dzieciątka Jezus. Kult Dzieciątka Jezus oŜywia wiarę, przyciąga wiernych do
kościoła i pobudza do otwarcia się na
miłość BoŜą.
„Zapoznawajmy się więc z Dzieciątkiem Jezus, wczuwajmy się w rytm Jego
Serca, w Jego miłość do Ojca i Matki,
w Jego uśmiech dziecięcy w duszy
i oczach, który niebo i ziemie zachwyca”,
pisał sł. BoŜy o. Anzelm Gądek, karmelita
bosy, wielki czciciel Praskiego Dzieciątka
Jezus.
Irena z Rzeszowa

„DZIECIĄTKO JEZUS W KARMELU” –
SESJA NAUKOWA W KRAKOWIE
W ciągu wielu wieków kult Dzieciątka Jezus rozwijał się w Karmelu.
Wielką cześć do Dzieciątka Jezus miała św. Teresa od Jezusa, reformatorka
Karmelu. Św. Cyryl od Matki BoŜej, praski karmelita, otaczał Dzieciątko
Jezus szczególną czcią i doznawał od Niego wielu łask. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, karmelitanka z Lisieux, darzyła wielką miłością Dzieciątko Jezus.
Jezus umocnił naboŜeństwo do swego dziecięctwa przez św. Małgorzatę od
Najświętszego Sakramentu, karmelitankę z klasztoru w Beaune we Francji.
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Gdy, jako dwuletnie dziecko, objawił się jej
w noc BoŜego Narodzenia w 1633 r., powiedział, odsłaniając nieskończoną miłość swego
serca: „z ufnością udawaj się do tego Serca,
które tyle cierpiało dla ludzi, czerp z Niego,
co będziesz chciała, a nic nie będzie ci odmówione”.
Podczas objawień w 1636 r. Dzieciątko
Jezus nauczyło Małgorzatę, w jaki sposób naleŜy czcić tajemnice Jego Ŝycia od momentu wcielenia do 12 roku Ŝycia.
W Polsce kult Dzieciątka Jezus rozkrzewiał sługa BoŜy o. Anzelm Gądek,
karmelita bosy. Zakładał Bractwa Dzieciątka Jezus przy klasztorach karmelitańskich.
W styczniu 1914 r. w Krakowie, przy klasztorze karmelitów bosych, zostało erygowane pierwsze Bractwo Dzieciątka Jezus. Od tamtego czasu mija
100 lat i Karmel pragnie uczcić tę rocznicę sesją naukową. Zachęcamy Rodzinę Szkaplerzną, by włączyła się w te obchody, przybywając na spotkanie
do Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, przy ulicy Rakowickiej 18, w dniu 25.01.2014 r. Załączamy poniŜej program sesji.
• 900 – Msza św. w kaplicy KID pod przewodnictwem o. dr Andrzeja
Ruszały OCD, Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.
• 1000 – Rozpoczęcie sesji – o. prof. Jerzy Gogola OCD. Sesji przewodniczy o. prowincjał Andrzej Ruszała OCD.
• 1010 – o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD: Duchowość Dzieciątka Jezus u Świętych Karmelu.
• 1030 – o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD: Kult Dzieciątka Jezus w Polskiej Prowincji Karmelu.
• 1050 – s. mgr lic. Konrada Dubel KDzJ: Dzieciątko Jezus w Ŝyciu i duchowości Sługi BoŜego o. Anzelma Gądka OCD.
• 1110 – s. mgr Bogdana Batog KDzJ, Miłość do Dzieciątka Jezus w Ŝyciu i działalności Czcigodnej Sługi BoŜej M. Teresy Kierocińskiej.
• 1130-1155 – przerwa na kawę.
• 1200 – Modlitwa Anioł Pański
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•

•

1205 – Trójgłos na temat współczesnych form kultu Dzieciątka Jezus;
sesji przewodniczy o. prof. Jerzy Gogola OCD.
 s. mgr lic. Imelda Kwiatkowska KDzJ, asystentka generalna Zgromadzenia;
 ks. mgr lic. Zenon Tomasik, kustosz Sanktuarium Dzieciątka Jezus
w Jodłowej;
 mgr Irena Witaszewska, Bractwo Dzieciątka Jezus, Rzeszów-Fara.
Podsumowanie sesji: o. prowincjał Andrzej Ruszała OCD
15
13 – Modlitwa do Dzieciątka Jezus w kościele karmelitów bosych,
ul. Rakowicka 18.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Organizatorzy:
• Klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie-Śródmieście,
• Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Postulacja Sługi
BoŜego o. Anzelma Gądka OCD, ul. Złocieniowa 38, 91-358 Łódź,
tel.: 42-659-24-97; 728-302-374, e-mail: postulacja@hotmail.com

SZATA DLA MARYI Z 52 KAWAŁKÓW!
KaŜda wspólnota przynajmniej raz w miesiącu spotyka się dla pogłębienia formacji
i więzi międzyosobowych. My spotykamy się
w pierwszą sobotę miesiąca przed Mszą św.
wieczorną. Rozpoczynamy Litanią do Matki
BoŜej Szkaplerznej, potem konferencja, modlitwa róŜańcowa ze świętymi Karmelu i Msza
św. wspólnotowa. Konferencje przygotowuje
i prowadzi animator w sposób prosty, z zaangaŜowaniem, by słowa trafiały do serca i były
zrozumiałe dla odbiorców, z reguły osób starszych. Konferencja nie moŜe
być nudnym wykładem. Na tych spotkaniach w naszej świątyni gromadzą
się przyodziani szkaplerzem parafianie i wierni z innych parafii. Przychodzą
chętnie, słuchają z uwagą i włączają się do modlitwy. Ubogacamy się wzajemnie. Na spotkaniu w sierpniu, po powrocie z Ogólnopolskiego Jubile70

uszowego spotkania Rodziny Szkaplerznej w Czernej (20.07.2013 r.), opowiedziałam o uroczystości, przywołałam słowa z homilii nuncjusza apostolskiego Celestina Migliore. Powiedział, by na następny rok przywieźć na
kolejne spotkanie dar dla Maryi – szatę utkaną z 52 kawałków materiału. Dlaczego z 52, bo tyle jest niedziel w ciągu roku. Kawałkiem sukna
będą słowa z niedzielnej Ewangelii. W kaŜdą niedzielę wybierzemy z Ewangelii jedno słowo (jedno zdanie) i będziemy nim Ŝyć przez cały tydzień.
Pomyślałam, Ŝe jest to piękne przesłanie dla nas, szkaplerznych, i naleŜy
zamienić je w czyn, więc powiedziałam: Wszyscy tu obecni jesteśmy uczniami w szkole Maryi. W szkole zadawane są zadania domowe, dlatego dziś
równieŜ otrzymacie takie zdanie. Niech kaŜdy zaopatrzy się w zeszyt. Po wysłuchaniu lub przeczytaniu Ewangelii na daną niedzielę, niech kaŜdy zapisze w zeszycie jedno zdanie, które zapadło mu w serce i niech stara się Ŝyć
nim przez cały tydzień. Niech rano przeczyta je i niech ono towarzyszy mu
w jego codziennych obowiązkach. Wieczorem niech przeczyta je raz jeszcze
i zanotuje w zeszycie, jak ono go prowadziło, czy pomogło mu Ŝyć w BoŜej
obecności. Jeśli w danym dniu nie zajrzał do zeszytu, niech takŜe odnotuje
ten fakt. Przez tę praktykę utrwalimy w sobie nawyk Ŝycia Słowem BoŜym na
co dzień i sprawdzimy, czy jesteśmy w tym systematyczni. Z czasem stanie
się to dla nas normą i zaczniemy iść przez Ŝycie w zjednoczeniu z Bogiem na
wzór Maryi. Większość osób uczestniczy jedynie w niedzielnej Mszy św.,
chociaŜ są i tacy, którzy chodzą na nią codziennie. RozwaŜanie tego wybranego zdania, zapiski czynione w notatniku pomogą nam w pracy nad sobą,
w uświęcaniu codziennego Ŝycia, bo jest to forma samokontroli. Po roku takich wytrwałych ćwiczeń w szkole Maryi, ocenimy ile dobra uczyniliśmy
dla naszej duszy. Bądźmy więc dobrymi uczniami Matki Najświętszej,
Królowej Karmelu, starajmy się sprawić przyjemność naszej Nauczycielce.
Cenzurką będzie radość przebywania z Nią w niebie. Za rok przepiszemy
te ewangeliczne zdania i zawieziemy do Czernej, by złoŜyć na Jej ołtarzu. Maryja Matka i uczennica swego Syna, nauczy nas, swoje dzieci,
wielbić i naśladować Jezusa. Przyobleczeni szkaplerzem stajemy się Jej
dziećmi. Niech nasze serca wyśpiewają Jej pieśń wdzięczności: „Jestem
dziecięciem Maryi pełnym szczęścia i radości”. I tak przeŜywajmy naszą
codzienność.
Animatorka Irena z Rzeszowa
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WIZERUNKI MATKI BOśEJ SZKAPLERZNEJ
Sanktuarium Matki BoŜej Szkaplerznej, Pani Czerneńskiej –
25-lecie koronacji obrazu (2013 r.)
Tam wśród ciszy sinych borów
Otoczonych srebrną mgłą,
Tam Karmelu jasna Pani
ZałoŜyła twierdzę swą.
Z czerneńskich niw rozbrzmiewa dzwon,
Królowej swej cześć głosi on.
Czernę za swój tron obrała
Rozdawczyni BoŜych łask
I jaśniej tam w ołtarzu,
Siejąc chwały swojej blask.
W Czernej, koło Krzeszowic, znajduje się słynny Klasztor Karmelitów
Bosych z pierwszej połowy XVII wieku. Głównym powodem sławy tego
zabytkowego klasztoru jest łaskami słynący obraz Matki BoŜej Szkaplerznej, Pani Czerneńskiej. Jest to obraz olejny, prostokątny (208x107 cm), od
góry zamknięty półkoliście. Obraz został namalowany w połowie XVIII wieku
przez Pawła Gołębiowskiego, artystę z Krakowa. Malarz wzorował się na
rzymskim wizerunku Madonny ŚnieŜnej z bazyliki Santa Maria Maggiore.
Jest to Madonna typu Hodegetria, czyli Przewodniczka na drodze wiary.
Maryja na lewej ręce trzyma Dzieciątko. Ona jest dla Niego tronem. Maryja
ubrana jest w ugrową suknię. Jej głowę i ramiona okrywa ciemnoniebieski
maforion, czyli chusta okrywająca głowę i ramiona, która wewnątrz ma
kolor ciemnozielony. Kolor zielony w ikonografii chrześcijańskiej symbolizuje tajemnicę Ducha Świętego, a w tym obrazie symbolizuje stałą obecność Ducha Świętego w Ŝyciu Maryi. Nad czołem Madonny widnieje grecki
krzyŜyk, który wyraŜa prawdę, Ŝe Maryja pamięta o przeznaczeniu Chrystusa na zbawiciela ludzkości.
Na Jej prawym ramieniu widać siedmioramienną gwiazdę. Symbolizuje
ona prawdę o Maryi. Jest Ona Gwiazdą Zaranną wolną od grzechu pierworodnego, wśród Ŝyjących jeszcze w ciemnościach grzechu ludzi. Ona jest
Niepokalanie Poczęta. Twarz Maryi – najwaŜniejszy detal kompozycyjny
72

obrazu – przenika głęboka poboŜność, skupienie, ukojenie i zamyślenie.
O tym skupieniu świadczą piękne oczy Maryi. Co dziwne, nie patrzą one na
Jezusa, ale na nas, przed siebie, jakby chciały przenieść nas dalej, do Boga.
Takim oczom moŜna zaufać. Oczy Maryi patrzą na nas po BoŜemu. Oczy te
są szeroko otwarte, duŜe, jakby chciały wszystkich zobaczyć, kaŜdego zauwaŜyć, jak oczy Matki. Przez zamknięte usta, o pięknym kształcie wyczuć
moŜna modlitwę serca, modlitwę Maryi za nami.
Madonna trzyma w lewej ręce białą chustę. Symbolizuje ona prawdę, Ŝe
Maryja gotowa jest nam otrzeć pot, zmęczenie, zabrudzenie, czy łzy, których doświadczamy w naszej ziemskiej pielgrzymce. W prawej ręce trzyma
szkaplerz, dar Jej matczynej miłości dla karmelitów i wszystkich, którzy
przez ten znak pragną się oddać pod Jej opiekę.
Maryja ukazana jest jako Matka Syna BoŜego. Dzieciątko ubrane jest
w jasnoróŜową tunikę i ugrową chlamidę tj. krótką męską szatę wierzchnią,
uszytą z prostokąta wełnianej tkaniny, spiętą na ramieniu. Na stopach ma
ciemnobrązowe sandałki. Mały Jezus jest Królem. Mówią o tym uniesione
palce prawej dłoni. Taki gest w czasach Pana Jezusa wykonywał władca,
który wydawał wyrok albo uniewinniał. Chrystus, Pantokrator – Król, wydaje wyrok na siebie, a uniewinnia kaŜdego z nas. W lewej dłoni Chrystus,
Król, ukazuje wielki skarb, swoją Ewangelię. Pokazanie tej Księgi przez Jezusa Zbawiciela podkreśla waŜność Pisma św. dla naszego zbawienia.
Głowę Maryi i głowę Jezusa okala złoty nimb, czyli aureola. Złoto – to
kolor królów, wyraŜający moc, potęgę, a takŜe jest to kolor Boga, którego
siedzibą jest niebo. Niebo – pojęcie tak odległe – zostało przybliŜone nam
przez zstąpienie na ziemię Syna BoŜego przez BoŜą Rodzicielkę. Przez Niego niebo stało się dla nas osiągalne.
Obrazem tego nieba jest Dzieciątko Jezus, pozostające blisko człowieka,
w ramionach Matki, wybranej z ludzi, a więc, jakby będące w zasięgu ręki.
Karmelitańscy pustelnicy, jako czciciele Najświętszej Maryi Panny, otoczyli obraz Pani Czerneńskiej wielkim kultem. Od 1805 roku dołączyli do
nich liczni pielgrzymi z Małopolski i Śląska. Do rozwoju kultu Matki BoŜej
Szkaplerznej w Czernej przyczynił się, pod koniec XIX w., święty o. Rafał
Kalinowski, a w wieku XX błogosławiony o. Alfons Mazurek i o. Mieczysław Woźniczka.
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W 1974 r. na słynący łaskami obraz nałoŜono ozdobną sukienkę, wykonaną
z wot przynoszonych przez pielgrzymów. Natomiast 17.07.1988 r. ks. kard.
Franciszek Macharski ukoronował obraz złotymi koronami papieskimi.
Drogi Pielgrzymie!
Wejdź do Sanktuarium Matki BoŜej Szkaplerznej, które jest jak rezerwuar modlitwy i wiary wielu pokoleń karmelitów oraz wielkich rzeszy pielgrzymów. Wznieś i Ty serce i myśl do Boga, uwielbiaj Go za najwspanialsze
dzieło Stwórcy, jakim jest Niepokalana Maryja.
ZbliŜ się do Niej z ufnością, otwórz przed Nią swe serce i przemawiaj
do Niej z prostotą!
To na tym miejscu od wielu wieków „Błogosławiona Dziewica gromadzi rozproszonych, przyprowadza zbłąkanych, wyzwala od śmierci i ocala
od zguby tych, których droga prowadzi ku zagładzie. I nie tylko czuwa nad
zbawieniem dusz, ale z miłością niesie pomoc w potrzebach, przywraca
zdrowie ciała i leczy rany serca. Na tym właśnie miejscu sprawia swoim pośrednictwem, Ŝe chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą,
pozbawionym mowy jest ona przywrócona i uleczone zostają róŜne niemoce i słabości.
Przychodzą do Niej grzesznicy, biją się w piersi, wyznają swoje winy,
a otrzymawszy przebaczenie, powracają z radością do swoich domów. Przychodzą takŜe przygnębieni, strapieni i smutni, pogrąŜeni w rozpaczy, zagubieni, obarczeni długami i nieszczęśnicy. Ona nie odrzuca Ŝadnego nędzarza. Pełna miłosierdzia błaga za nimi swojego Syna i w ten sposób odwraca
od nich wszelkie zło. Ona bardzo miłuje i pociąga ku sobie nie tylko tych,
którzy jak Ona są czystego serca, ale równieŜ złoczyńców i przewrotnych,
których swoim wstawiennictwem ocala od śmierci wiecznej.
Jednym więc pomaga przezwycięŜyć zło, a innych w swej macierzyńskiej dobroci prowadzi drogami cnotliwego Ŝycia; wybranym ukazuje głębię modlitewnej kontemplacji; innym u kresu ich Ŝycia wyprasza zbawienie,
tak iŜ Ŝadna moc diabelska nie ma dostępu do tych, których prowadzi ku
Chrystusowi Matka Jednorodzonego Syna BoŜego”.13
Wśród tych licznych pielgrzymów jesteś takŜe i ty! Podziękuj Bogu, Ŝe
ciebie stworzył i ukochał, zanim jeszcze ty Go umiłowałeś. Podziękuj Bogu
___________________________
13

Por. bł. Amadeusz, biskup Lozanny († 1159), Kazanie VIII o Najświętszej Maryi Pannie.
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za dar wiary i zbawienia w Chrystusie, za pokój i radość serca, które są
owocem działania Ducha Świętego. Wzór takiej postawy zachwytu Bogiem
i wdzięczności dla Niego widzisz u Matki BoŜej.
Wśród próśb, które kierujesz do Maryi, niech na pierwszym miejscu będzie prośba o dar wiary, miłości Boga, zbawienia i świętości. Napełniony
Duchem Świętym będziesz mógł nieść miłość i radość wszystkim ludziom,
których napotkasz na drodze twego Ŝycia.
o. Melchior Wróbel OCD

Matka BoŜa Szkaplerzna w Porębach Dymarskich
W tym roku, w maju, na szlaku pielgrzymki szkaplerznej znalazły się
Poręby Dymarskie, na Podkarpaciu, w rejonie Kolbuszowej, około 30 km
od Rzeszowa. Miejscowość połoŜona w obszarze leśnym,
w uroczej okolicy; niewiele domów, dookoła lasy.
W tej scenerii wyłania się piękny drewniany kościół.
Chciałoby się zaśpiewać czerneńską pieśń „Tam wśród
ciszy sinych borów…”. Nazwa miejscowości wywodzi
się z dawnych czasów, kiedy to biedny lud wiejski wydzierał lasu tereny, wycinał i wypalał drzewa, i na osiedlał się na powstałych w ten sposób polanach. NajbliŜszy kościół, sanktuarium Przemienienia Pańskiego, znajdował się w Cmolasie, odległym około 6-11 km od tej
rozległej wioski. Postanowiono więc przenieść z Cmolasu do Poręb Dymarskich zabytkowy kościół parafialny, by ułatwić ludziom,
zwłaszcza osobom starszym uczestniczenie we Mszy św. Wymagało to wielu
trudów i kosztów, ale było warto. Wszystkie prace prowadzone były pod
nadzorem konserwatora zabytków. Świątynia jest XVII wieczna (1660 r.).
W doskonały stanie zachowane są w niej malowidła ścienne i ołtarze. Nas,
przyodzianych szatą Maryi, zainteresował obraz ołtarzowy Matki Boskiej
Szkaplerznej i św. Szymona Stocka, oraz feretron Matki BoŜej Szkaplerznej.
W ołtarzu znajduje się, namalowany na płótnie, duŜy obraz olejny (o wymiarach 250x120) z połowy XVII w. Jest to wizerunek Matki BoŜej, która
ofiarowuje szkaplerz św. Szymonowi Stockowi. Madonna, o twarzy tchnącej miłością i serdecznością, podaje szkaplerz św. Szymonowi. Bliskość
Maryi i św. Szymona podkreśla wymiar macierzyński. Z tyłu, za postacią
św. Szymona, stoi anioł, który go podtrzymuje. Obecność anioła zapewnia
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podwójną ochronę. W dolnej części ołtarza umieszczony jest drugi obraz
olejny, namalowany na desce w stylu baroku ludowego, o wymiarach 63x55,
z feretronem. Malowidło przedstawia Matkę BoŜą Szkaplerzną w białej sukni
z wzorem kwiatowym, przewiązanej sznurem w pasie. Na ramionach Maryi
spoczywa rozchylony płaszcz, spięty klamrą, podtrzymywany jej rękami.
Pod płaszczem widoczne są postacie zakonników i zakonnic, duchownych,
oraz kapłan w białej komŜy. Na obrazie jest napis „Bractwo Szkaplerza
Świętego Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel, dawno w Kościele BoŜym kwitnące, a tu w kościele tym cmolaskim załoŜone, u tego ołtarza
w roku pańskim 1670 dnia szesnastego lipca”. W kaŜdą środę przed tym ołtarzem odprawiana jest Nieustanna Nowenna do Matki BoŜej Szkaplerznej.
W parafii jest około 150 osób, które przyjęły szkaplerz. Tak wiele na polskiej ziemi mamy przepięknych świątyń i wizerunków, prawdziwych pereł
architektury i poboŜności. Dobrze byłoby te szkaplerzne perełki odnaleźć
i przedstawić, byśmy wszyscy, przyodziani szatą Maryi, mogli je poznać.
Ksiądz proboszcz z wielkim zaangaŜowaniem prowadzi duszpasterstwo
i dom rekolekcyjny. Otoczenie tego zakątka zachęca do modlitwy i kontemplacji. MoŜna tu uleczyć schorzałą duszę, a zdrową umocnić.
Irena i Marta Bractwo Szkaplerzne- Rzeszów-Fara

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 w 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.
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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;
e-mail: domrekolekcyjny@eranet.pl
A oto Bractwa (erygowane i nieerygowane) 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.

Będzin, Nawiedzenia NMP, ul. 9 Maja 2
Bielsko Biała, MB Królowej Polski, ul. NMP Królowej Polski
Bieruń Nowy, NSP Jezusa, ul. Warszawska 295
Biłgoraj, św. Jerzego, ul. Ogrodowa 3
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
Katowice-Kostuchna, Trójcy Przenajświętszej, ul. śeleńskiego 34
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
20. Komorów, pw. NMP Matki Kościoła, Komorów 307
21. Kolbuszowa Górna 155B, MB WspomoŜenia Wiernych
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

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
Łańcut, Parafia Rzymskokatolicka – Fara, ul. Farna 20
Łaziska Średnie, Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12
Łętownia, św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Łętownia 99 (arch. krakowska)
Luszowice, św. Józefa Oblubieńca NMP, plac św. Józefa 14
Mierzyn (diec. Częstochowska), św. Mikołaja BW, Mierzyn 13
Mysłowice, NSP Jezusa, ul. Starokościelna 3
Mysłowice, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Jastruna 15
NabróŜ, Wniebowzięcia NMP, NabróŜ-Kolonia 24, Łaszczów
Oksa Węgleszyn 116, św. Andrzeja Apostoła
Opole, św. Piotra i Pawła, Pl. Mickiewicza 1
Pajęczno, pw. Narodzenia Pańskiego, Ogrodowa 91
Pisarzowice, św. Marcina, ul. Bielska 63
Piekary Śląskie, Brzozowice-Kamień, ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Bpa Nankera 221
Poręby Dymarskie 53a, Cmolas, św. Stanisława i Wojciecha
Pręba, Gm. Pszczyna, św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Wodzisławska 86
Pogorzyce, Matki BoŜej Królowej Polski, Chrzanów-Pogorzyce, ul. Bałuckiego
Przemyśl, Parafia Trójcy Przenajświętszej, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8
Przemyśl, Klasztor Karmelitów Bosych, parafia św. Teresy, ul. Karmelicka
Pszczyna, Wszystkich Świętych i MB RóŜańcowej, Pl. ks. Józefa Kuczery 2
Pszczyna, PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego i MB Częstochowskiej, ul. M. C. Skłodowskiej 1
Pszczyna, Miłosierdzia BoŜego, ul. Męczenników Oświęcimskich
Raków, Trójcy Przenajświętszej, ul. Kościelna 5
Radom, św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Szczecińska 83
Rybnik, św. Wawrzyńca, ul. Wolna 125
Ruda Śląska-Orzegów, św. Michała Archanioła, ul. Królowej Jadwigi 8
Rzeszów, św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów, pl. Farny 5 (Bractwo Dz. Jezus)
Rzeszów, Św. KrzyŜa (Sanktuarium, MB Szkaplerznej – obraz koronowany), ul. 3 Maja 20
Rzeszów, Chrystusa Króla, ul. Ks. J.Jałowego 37
Rzeszów, św. Józefa, ul. Partyzantów 38 (Staromieście)
Rzeszów, Św. Rocha i Św. Marcina, ul. Paderewskiego 130 (Słocina)
Rzeszów, Matki BoŜej ŚnieŜnej, ul. Ks. Kazimierza Guzego 6 (os. Budziwój)
SkarŜysko-Kamienna, Sanktuarium Matki BoŜej Ostrobramskiej, ul. Wileńska 33
Skierniewice, Miłosierdzia BoŜego, ul. Św. S. Faustyny Kowalskiej 1
Stalowa Wola 6, MB Szkaplerznej, ul. Ściegiennego 20
Stalowa Wola, św. Floriana w Stalowej Woli, ul. Floriańska 5
Strzelce Wielkie, św. Sebastiana i MB Szkaplerznej, Strzelce Wielkie 220
Świętochłowice-Piaśniki, NSPJ, ul. Chorzowska 4
Tarnów, MB Szkaplerznej, na Burku ul. N.M. Panny 1
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Tarnobrzeg, MB Nieustającej Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 11
Tarnowiec 38, Sanktuarium MB Zawierzenia
Tomaszów Lub., Zwiastowania NMP, ul. Królewska 1
Trzciana k. Rzeszowa 140, Św. Wawrzyńca i Matki BoŜej Niepokalanie Poczętej
Trzebownisko 995, Św. Wojciecha
Tychy, św. Krzysztofa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
Tychy, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Kopernika 5
Tychy, św. Benedykta opata, ul. Nałkowskiej 19
Tychy (Czułów), KrzyŜa Świętego, ul. Bzów 15
Witów, MB Szkaplerznej, Witów 178b (arch. krakowska)
Wodzisław Śląski, parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 1
śywiec-Sporysz, Chrystusa Króla, ul. Piotra Skargi 5
śuchlów, Zesłania Ducha Świętego, śuchlów 42
Zamość, św. Katarzyny, plac Jana Jaroszewicza 1
Zawiercie, Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Wenecka 4
Zaczernie 732, Narodzenia NMP

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”
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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GDZIE PRAWDY SZUKAĆ?
Gdzie Prawdę znaleźć?
„Prawdy nie masz na całym świecie, ni w księdzu, ni w popie, ni w prostym
chłopie!”.
Udałem się na okręty Prawdy szukać! „Panowie – pytam – gdzie Prawdę
znaleźć?”.
„ Panie, tu Prawdy na okrętach nie masz, tu same Ŝeglarze, machlarze,
tu same wykręta. Po Prawdę do Nieba iść trzeba!”.
Powiastka z Podlasia
zasłyszana we wsi Pełch koło Perlejewa

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY DO MARYI
O CZYSTOŚĆ
Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, Ŝycie i śmierć
moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja.
Okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski
czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie przed tymi, którzy złośliwość swoją pokrywają maską cnoty, (od diabłów w owczej skórze!). O śliczna Lilio,
Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko moja. O Maryjo, Matko moja, proszę
Cię pokornie, okryj mą duszę swym płaszczem dziewiczym w tym tak waŜnym momencie Ŝycia mojego, kiedy mnie nędzną, Jezus Syn Twój, wybrać
raczył na oblubienicę swoją i złączył mnie z sobą węzłem wieczystym;
okryj mnie, abym się przez to stała milszą Synowi Twojemu, abym mogła
godnie wysławić miłosierdzie Syna Twojego przed całym światem i przez
wieczność całą. Maryjo, Dziewico Niepokalana, weź mnie pod szczególniejszą opiekę swoją i strzeŜ czystości mojej duszy, serca i ciała, Tyś wzorem i gwiazdą Ŝycia mojego.
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SEKRETARIAT BRACTW SZKAPLERZNYCH
Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych w Czernej
 słuŜy pomocą wszystkim którzy pragną przyjąć szkaplerz Matki BoŜej z Góry Karmel,
pogłębić swoje Ŝycie chrześcijańskie w duchu Karmelu i Ŝyć w zjednoczeniu z Maryją,
naśladując Jezusa Chrystusa;
 wspomaga działalność Bractw Szkaplerznych;
 współorganizuje z Moderatorami poszczególnych Bractw, w miarę moŜliwości przynajmniej raz w roku „niedziele szkaplerzne”, podczas których Moderator Prowincjalny
głosi kazania szkaplerzne w kościele, przy którym istnieje Bractwo, nakłada chętnym
szkaplerz oraz spotyka się z miejscowym Bractwem, przyjmując nowych członków;
 opiekuje się Bractwami nieerygowanymi, wspiera ich w rozwoju tak, by jak najszybciej
mogły być erygowane;
 prowadzi wiosną kaŜdego roku rekolekcje dla Animatorów Bractw szkaplerznych i ich
zastępców;
 prowadzi rekolekcje dla Rodziny Szkaplerznej, czyli osób noszących szkaplerz Matki
BoŜej z Góry Karmel niezaleŜnie od przynaleŜności do Bractwa szkaplerznego;
 współorganizuje regionalne Spotkania Rodziny Szkaplerznej w poszczególnych okręgach Polski;
 współorganizuje Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej (pierwsza
sobota po 16 lipca);
 prowadzi korespondencję i wysyłkę szkaplerzy na zamówienie, okazjonalnych publikacji
Sekretariatu i róŜnorakich materiałów formacyjnych oraz modlitewników (np. ksiąŜek,
śpiewników, tekstu obrzędu nałoŜenia szkaplerza i przyjęcia do Bractwa szkaplerznego,
nowenn, godzinek szkaplerznych, obrazków, medalików, dyplomików przynaleŜności do
Bractwa i nałoŜenia szkaplerza, plakatów, ulotek);
 na zaproszenie ks. Proboszczów prowadzi „rekolekcje i niedziele szkaplerzne” w parafiach w celu załoŜenia Bractw szkaplerznych;
 troszczy się o powstawanie nowych Bractw szkaplerznych14.

Adres do korespondencji:
RODZINA SZKAPLERZNA
KRAKOWSKIEJ PROWINCJI KARMELITÓW BOSYCH
Czerna 79, 32-065 Krzeszowice
tel.: (012) 258 30 57; 797 002 368
www.szkaplerz.pl, e-mail: rodzina@szkaplerz.pl
Nr rachunku Bank Pekao S.A.: 95 1240 4650 1111 0010 4879 1167
___________________________
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Por. Statut Sekretariatu Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, Kraków 2011,
Art. 6 i 9; Statut zatwierdzony przez Radę Prowincjalną dn. 26.10.2011 r. (Nr 530/2011).

