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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – LIPIEC
Włodzimierz Tochmański OCD:
ŚW. JÓZEF W KARMELU (2)
U schyłku XVIII i w XIX w., wraz z kasatami klasztorów po rozbiorach,
upadały niestety bractwa oraz bogaty w formy kult świętych.
Wieki współczesne
Kult św. Józefa w Kościele powszechnym, jak też w zakonie karmelitańskim,
odrodził się w drugiej połowie XIX w. W roku 1870 papież Pius IX ogłosił
św. Józefa patronem Kościoła. Chrześcijańskie stowarzyszenia robotnicze
i rzemieślnicze oraz nowe zgromadzenia zakonne wybierały św. Józefa na
swego patrona. W odradzającym się Zakonie ośrodkami kultu były klasztory pod wezwaniem św. Józefa, przy których wznowiły działalność bractwa. W 1869 r. dokonano koronacji papieskimi koronami statuy św. Józefa
w kościele karmelitów bosych w Brukseli. Sto lat później, podobnego wyróżnienia dostąpiła słynna figura św. Józefa w kościele św. Józefa u karmelitanek bosych w Awili (1963).
W XX w. ważnym światowym ośrodkiem kultu św. Józefa stał się klasztor karmelitów bosych w Valladolid w Hiszpanii. W 1915 r. powstało tam
bractwo św. Józefa, a po II wojnie św. Hiszpański Ośrodek Badań Józefologicznych z bogatą specjalistyczną biblioteką i czasopismami półrocznikiem
„Estudios Josefinos” i miesięcznikiem „Mensajero de San José”. Tam też
w 1953 r. powstała Sociedad Ibero-Americana de Josefologia.
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Na ziemiach polskich następowało ożywienie bractw, np. erygowano
bractwa przy dawnym eremie w Czernej w marcu 1906 r. czy w latach 30.
XX w. w Lublinie i we Lwowie. Dla laikatu powstały krakowskie czasopisma „Głos Karmelu – Miesięcznik szkaplerzny zakonu OO. Karmelitów Bosych w Polsce pod patronatem św. Józefa i św. Teresy od Dzieciątka Jezus”
oraz bardziej popularne po II wojnie światowej pt. „Pod Opieką Św. Józefa”.
W tym 2015 r. przypada 300-lecie tego patronatu nad Krakowem (szerzej w 1. części artykułu).

Tam do niedawna odbywały się także „procesje miesięczne” ku czci św.
Józefa, a nasi klerycy – alumni, którzy mają tam swoje wyższe seminarium
duchowne, uczyli się zawierzenia Bogu na wzór św. Józefa, uczestnicząc
w środowych mszach świętych i powtarzając medytacyjnie codziennie we
wspólnych modlitwach słowa anioła do św. Józefa: „Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”. Ołtarz św. Józefa wraz z obrazem i całą
nawą został odrestaurowany i służy wiernym.
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Warto dodać, że kopia tego obrazu – namalowana przez p. Jerzego Kumalę – znajduje się w pierwszym kościele polskim pw. św. Józefa – dzisiaj
noszącym tytuł jego sanktuarium – zbudowanym w Poznaniu przez nasz
Zakon. W niedzielę 23 marca 2014 r. odbyła się tam uroczystość koronacji
obrazu św. Józefa.
W każdą środę sprawujemy uroczystą Mszę św. zbiorową wotywną ku
czci św. Józefa połączoną z liturgią nieszporów. Za wstawiennictwem tego
potężnego patrona modlitwy wewnętrznej prosimy o wszelkie potrzebne łaski. Po Mszy świętej odczytujemy przed dedykowanym mu ołtarzem ze słynącym łaskami obrazem złożone prośby i polecamy je Bogu w litanii. Prośby
można składać przy ołtarzu św. Józefa lub przy furcie. 9 dni przed marcową uroczystością św. Józefa trwa uroczysta nowenna z Mszami świętymi
i stosownymi homiliami. W każdą środę Msza św. o godz. 7.30 jest sprawowana przed łaskami słynącym obrazem św. Józefa.
Kult św. Józefa, choć dziś ma inne formy, ma charakter pewnej tradycji w karmelitańskim zakonie i jest przekazywany z pokolenia na
pokolenie jako ważny składnik charyzmatu. Obecnie u św. Józefa w Krakowie odbywają się ważne uroczystości eklezjalne własne i innych zgromadzeń zakonnych, np. sióstr józefitek, oraz coroczne z udziałem kardynała
i władz miasta Krakowa.
Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach
Najbardziej znanym miejscem czci św. Józefa stał się współcześnie klasztor
karmelitów bosych w Wadowicach pw. św. Józefa, gdzie cześć św. Patrona
zaprowadził założyciel – fundator klasztoru i jego wielokrotny przełożony
św. Rafał Józef Kalinowski, w zakonie noszący imię i tytulację Rafał od św.
Józefa, sam przyjeżdżając na tę fundację z figurą św. Józefa. Tam w 1907 r.
pod opieką św. Józefa zakończył swoją ziemską pielgrzymkę. Wstawiennictwu św. Józefa u Boga przypisywano powstanie klasztoru, który służył
wielu mieszkańcom miasta i okolicy. Zewnętrznym wyrazem tej czci i kultu Wadowiczan dla Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny stała się figura
św. Józefa – punkt centralny przyklasztornego parku – poświęcona w 1900 r.
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Najważniejszym przejawem kultu św. Józefa jest wielka dziewięciośrodowa nowenna, z ogromną ilością wiernych, odprawiana nieprzerwanie od
1895 r., obecnie dwukrotnie rano i wieczorem, której przewodniczą i słowo
Boże głoszą biskupi, prowincjałowie, proboszczowie Ziemi Wadowickiej
i wybitni przedstawiciele Kościoła.
W 1911 r. erygowano bractwo św. Józefa w Wadowicach. W roku następnym bractwo w Wadowicach otrzymało tytuł arcybractwa z możliwością
wpisywania (agregowania) bractw z Polski oraz polskich parafii na Syberii
i w Stanach Zjednoczonych Ameryki[. Celem bractwa było szerzenie kultu
św. Józefa oraz uświęcanie siebie przez naśladowanie jego cnót. Do 1939 r.
do bractwa wpisano 4200 osób. Nie udało się jednak wprowadzić szerzej fioletowego szkaplerza św. Józefa, rozprowadzanego przez kapucynów. Choć
bractwo już nie istnieje i nie odrodziło się, choć to nie jest wykluczone, po
dziś dzień żywa jest nowenna i składane są liczne prośby drogą tradycyjną
(pisane na kartkach i w listach) oraz od kilkunastu już lat współczesną drogą internetową (http://www.karmelwadowice.pl/infusions/guest_book/guest_
book.php) poprzez e-mail oraz stworzony specjalny formularz na tej stronie
internetowej. Wpisów są już tysiące. Podczas uroczystości i nowenny obecni
są często członkowie Cechu Rzemiosł Różnych, gorliwie czczący św. Józefa.
Podczas II wojny św. polscy karmelici bosi doznali szczególnej opieki ze strony św. Józefa. Historię szczególnej jego opieki w styczniu 1945 r.
nad wadowickim klasztorem, podminowanym i polanym benzyną przez
uciekających Niemców, na który nie spadły bomby i pociski armatnie zna
wielu. Sami żołnierze rosyjscy, unieszkodliwiając pociski, byli zdziwieni
i mówili, że Bóg to sprawił. Na upamiętnienie tego cudownego wydarzenia
wmurowano w ścianę prezbiterium wotywną tablicę – epitafium za uratowanie klasztoru przez św. Józefa
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Pierwsze powojenne pokolenia karmelitów bosych w dowód wdzięczności rozszerzały ten kult, zobowiązały się do codziennej modlitwy litanią
do tego świętego w ramach dziękczynienia za cudowne uratowanie klasztoru w Wadowicach. Większość domów zakonnych w Polsce powstałych
w pierwszych latach po II wojnie światowej otrzymywało imię św. Józefa –
to dzięki prowincjałowi o. Józefowi Prusowi OCD. Codzienna praktyka litanii do św. Józefa i środowych Mszy św. branych z formularza o św. Józefie
udzielały się również wiernym świeckim. Przed marcową uroczystością we
wszystkich kościołach karmelitańskich prowadzona była dziewięciośrodowa lub dziewięciodniowa uroczysta nowenna ku czci św. Opiekuna Zakonu z konkretną tematyką formacyjną i homiletyczną. Jednym z najbardziej
znanych karmelitańskich czcicieli św. Józefa był wadowicki przeor – Sługa
Boży o. Anzelm Maciej Gądek OCD, współzałożyciel sióstr karmelitanek
Dzieciątka Jezus. Po siedemdziesięciu latach we wspomnieniach napisał,
że w wadowickim internacie chłopcom „wpajano cześć św. Józefa”. Ołtarz
z jego obrazem był „ozdobą kaplicy”, a wychowawca gorliwie propagował
wśród młodzieńców przygotowujących się do życia w Karmelu, nabożeństwo
do św. Józefa. Był to ulubiony temat jego konferencji i kazań. „Wsiąkało to
w dusze nasze” – napisał o. Anzelm. Od początku więc drogi powołania Macieja Gądka, św. Józef był jego duchowym Ojcem i Opiekunem. Współbracia
wspominali, że przed podjęciem trudnych decyzji, miał zwyczaj mówić: „zapytam się św. Józefa...”. Przez całe życie trwał z nim w zażyłości, w niego
się wpatrywał i wczuwał, a nawet się z nim utożsamiał. Na niektórych listach podpisywał się: „Józef z Nazaretu”.
Klasztor wadowicki promieniował na całą okolicę swoją duchowością
i wywarł również duży wpływ na największego Świętego naszych czasów,
św. Jana Pawła II. Przed wadowickim obrazem św. Józefa w ołtarzu głównym do drugiego Patrona swojego chrztu modlił się często w swej młodości
Karol Józef Wojtyła, Wadowiczanin, który, jak sam mówił, choć mieszkał
w cieniu bazyliki, to tam „na Górce” u karmelitów „wzrastał duchowo”,
a dwukrotnie chciał nawet wstąpić do naszego Karmelu. Tak, tak, mieszkałem obok kościoła parafialnego, ale wzrastałem w kościele św. Józefa –
słowa z 1958 r. tuż po konsekracji biskupiej, podczas odwiedzin klasztoru
i Niższego Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach. Słusznie pro7

wincjał karmelitów bosych o. Szczepan Praśkiewicz OCD zaraz po śmierci
Jana Pawła II mógł napisać: „W Słudze Bożym Janie Pawle II mieliśmy rzeczywiście Papieża na wskroś karmelitańskiego i mówił nam o tym On sam –
i to wielokrotnie; mówił nie tylko w słowach, ale poprzez gesty, poprzez decyzje, poprzez całą swoją postawę”. Tam na wadowickim Karmelu przyjął
szkaplerz karmelitański, uczył się miłości do Matki Bożej i Józefa, jako
uczeń korzystał z sakramentu pokuty i pojednania oraz darzył klasztor ogromną życzliwością.
Z wadowickiej świątyni „na Górce” Jan Paweł II wyniósł przeświadczenie o skutecznej i przemożnej opiece św. Józefa. To właśnie podczas wadowickich uroczystości do Matki Bożej i do św. Józefa, kiedy czytane są
ewangeliczne słowa zwiastowań Maryi i Józefowi, wzywające do odważnej
współpracy człowieka z Bogiem na wzór Maryi („Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę…”) i na wzór Józefa („Józefie, synu Dawida, nie bój się
wziąć do siebie…”), Karol Wojtyła, wydaje się, nauczył się głębi zawierzenia i mógł do całego Kościoła i świata odważnie mówić „Nie lękajcie
się!”. Choć jego nabożeństwo do Chwalebnego Patriarchy z Nazaretu było
dyskretne, to o jego głębi świadczy fakt, że pod koniec swojego wielkiego
pontyfikatu obdarował obraz św. Józefa w Wadowicach swoim papieskim
pierścieniem. Dla Jana Pawła II św. Józef był doskonałym wzorem zażyłości z Jezusem i z Maryją, zarówno patronem modlitwy wewnętrznej jak
i niestrudzonej służby braciom oraz siostrom.
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Obraz św. Józefa u karmelitów bosych w Wadowicach przyozdobiony został 19 marca 2004 r. szczególnym wotum – papieskim Pierścieniem
Rybaka świętego Jana Pawła II, a kościół karmelitów bosych „na Górce”
przyozdobiony został – ze strony kardynała Macharskiego – tytułem sanktuarium św. Józefa w archidiecezji krakowskiej. Uroczystościom nałożenia
pierścienia i poświęcenia nowej polichromii w odnowionym kościele, jak
i nadania tytułu sanktuarium przewodniczył kard. Franciszek Macharski,
metropolita krakowski, w asyście 4 biskupów.
Ojciec Święty 16 października 2003 r., w 25. rocznicę Pontyfikatu, przekazał pierścień i stosowną bullę, w której czytamy m.in.: „Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że
św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się
wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica
(por. Redemptoris Custos, nr 1). W moim rodzinnym mieście św. Józef, drugi Patron mojego Chrztu, roztacza swą opiekę nad Ludem Bożym z kościoła
Karmelitów Bosych „na Górce”, w którym doznaje czci w obrazie znajdującym się w głównym ołtarzu.
Wdzięczny przybranemu Ojcu Jezusa Chrystusa za jego opiekę, inspirując się gestem mojego poprzednika bł. Jana XXIII, który w roku inauguracji
Soboru Watykańskiego II podarował swój papieski pierścień dla przyozdobienia nim dłoni św. Józefa na obrazie czczonym w kolegiacie w Kaliszu
(por. Kronika Diecezji Włocławskiej, 1963, nr 3-4, s. 66-77), ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego Pontyfikatu pierścień papieski dla podobnego przyozdobienia obrazu Żywiciela Syna Bożego w wadowickim kościele
karmelitańskim. Dar ten przekazuję na ręce o. prowincjała Szczepana T.
Praśkiewicza OCD. Niechaj ten pierścień, symbol oblubieńczej miłości, jaki zostanie uroczyście nałożony na dłoń św. Józefa w wadowickim obrazie,
przypomina Jego czcicielom, że Opiekun Świętej Rodziny to „Mąż sprawiedliwy, posiadający nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca, który do końca
pozostał wierny wezwaniu Bożemu (...) i był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Redemptoris Custos, nr 1;17-18).
A Karmelici Bosi, wierni stróże wadowickiego kościoła, przyjmując moją
9

wdzięczność za to wszystko, co od najmłodszych lat otrzymałem od karmelitańskiej szkoły duchowości, niechaj za przykładem swej św. Matki Teresy od Jezusa kontemplują w św. Józefie doskonały wzór zażyłości z Jezusem
i z Maryją, Patrona modlitwy wewnętrznej i niestrudzonej służby braciom
(por. Księga Życia, 6,6-8; 33,12). Niech św. Józef wyprasza Kościołowi
i światu oraz swoim czcicielom w wadowickim wizerunku błogosławieństwo
Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
Podniosła uroczystość wraz z wielką nowenną stały się pięknym wzorem dla kultu św. Józefa. Ksiądz kard. Franciszek Macharski w wygłoszonej homilii powiedział, że pierścień ten nie jest prezentem, ale jest znakiem
i przypomnieniem dla wiernych „znakiem uznania, szczególnej miłości,
umiłowania, związania się Ojca Świętego z tą ziemią”, jest także znakiem
przymierza zawartego przez Boga Ojca we chrzcie św., znakiem bycia wiernym do końca i całkowicie. Przyozdobienie pierścieniem obrazu św. Józefa
jest radosną chwilą dla Kościoła krakowskiego i nie tylko – dodał kardynał.
„Faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa. I powiedział
Egipcjanom: Idźcie do Józefa, i co on wam powie, czyńcie!” (Rdz 41,42.55).
Te słowa Księgi Rodzaju – powiedział ówczesny gospodarz uroczystości
o. Szczepan Praśkiewicz OCD, prowincjał krakowskiej prowincji karmelitów bosych – wydają się mieć swoje dopełnienie w napawającym przeogromną radością geście Ojca Świętego Jana Pawła II, który zechciał z okazji
25-lecia swego Pontyfikatu przekazać Pierścień Rybaka (Sigillum Piscatoris), aby został on nałożony na palec dłoni św. Józefa, drugiego patrona jego
Chrztu, w wadowickim kościele karmelitańskim.
Pojawiła się w mediach nawet taka konkluzja. Ojciec Święty Jan XXIII,
otwierając obrady Soboru Watykańskiego II, na prośbę biskupa włocławskiego Antoniego Pawłowskiego, przez ręce ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ofiarował do kaliskiego sanktuarium św. Józefa papieski pierścień. Stał
się on dla całego Narodu Polskiego znakiem wierności i wyrazem miłości
do Kościoła. Jak dla księdza Prymasa Wyszyńskiego sanktuarium kaliskie
stało się ogólnopolskim skarbem, tak patron i orędownik z wadowickiej
Górki u karmelitów bosych staje się dla Jana Pawła II powiernikiem
wszystkich trosk o cały Kościół Chrystusowy.
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Przez szereg lat każdego 1 maja delegacje robotników i związkowców
„Solidarności” z całej Małopolski od Dębicy i Rzeszowa po Podbeskidzie
i Zagłębie wraz z licznymi pocztami sztandarowymi uczestniczyły w corocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy i Poszukujących Pracy do sanktuarium
św. Józefa w Wadowicach. To było pewne novum w tym kulcie. Pielgrzymi słuchali ponadto rozważań o pracy w oparciu o encykliki Jana Pawła II,
m.in. ks. Roberta Nęcka, czy ks. dr Marka Leśniaka. Małopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy była kontynuacją spotkań zapoczątkowanych przed laty przez
środowiska opozycyjne i solidarnościowe, które gromadziły się w wadowickim sanktuarium przed obrazem św. Józefa.
Wierni dzisiaj odkrywają w św. Józefie kogoś bliskiego, rozumiejącego ich problemy z powodu spracowanych rąk i mozolnego zdobywania codziennego chleba, jak i ogromu trudów wychowawczych z powodu
przeciwności losu, wyjazdu za granicę,
rozpoczynania od nowa. Coraz więcej
ludzi w sposób bezpośredni prosi św. Józefa o znalezienie dobrego małżonka. Są
to już setki próśb i podziękowań. Kiedy podczas jednej z dziewięciośrodowych nowenn przypadło wspomnienie
św. Walentego, patrona zakochanych i
narzeczonych, udało się ukazać św. Józefa jako człowieka zakochanego w Bogu i w Maryi, wiernego małżonka oraz
będącego blisko dzisiejszych ludzi mających problemy w odkrywaniu i przeżywaniu tej miłości. Symbol pierścienia
był bardzo zrozumiały dla ludzi noszących pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne.
Ojciec Honorat Czesław Gil OCD, podsumowując obecny kult św. Józefa w Wadowicach, stwierdził, że nie tylko nie osłabł, ale w ostatnich latach
nawet ożywił się, chociaż zmienił nieco zewnętrzne formy.
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Również w innych klasztorach powstawały dzieła apostolskie poświęcone św. Józefowi. W naszych czasach w Gorzędzieju k. Tczewa w diecezji
pelplińskiej powstał dom rekolekcyjny pw. „Pod Opieką św. Józefa”.
W kaplicy sióstr karmelitanek bosych w Kielcach znajduje się postument
św. Józefa, pod którym widnieją słowa „Mówiący milczeniem”.
Interesującym aktualnym przykładem wpływu kultu św. Józefa na wiernych świeckich było wezwanie – apel Rady Ogólnopolskiej, wraz z obydwiema Radami Prowincjalnymi Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych
z marca 2004 r., o podjęcie gorącej modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa, o błogosławieństwo Boże dla krajów wstępujących 1 maja 2004 r. do
Unii Europejskiej.

Każda kapituła prowincjalna Krakowskiej Prowincji naszego zakonu,
podobnie jak to czynią też inne rodziny zakonne, oddaje się św. Józefowi
w Wadowicach poprzez szczególny akt poświęcenia prowincji, w którym
czytamy m.in.: „Przyrzekamy iść wiernie w twoje ślady i naśladować Cię
w cichej pracy dla Boga, w umiłowaniu życia wewnętrznego, w ukochaniu
Dzieciątka Jezus i Jego Matki Najświętszej. Pragniemy i ślubujemy uważać
Cię zawsze za ukochanego Ojca i Przewodnika na drodze do doskonałego
umiłowania Boga, które jest celem naszego życia i naszego powołania karmelitańskiego”. Cdn.
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MIESIĄC II – SIERPIEŃ
SZKAPLERZ ZNAKIEM OPIEKI MATKI BOŻEJ

7
Nabożeństwo szkaplerzne, jak każdy dar Boży, owocuje łaskami tylko wtedy, gdy przyjmowane jest świadomie i czyni nasze życie coraz bardziej zgodne z Ewangelią. Wielkość łask, które otrzymuje człowiek poprzez szkaplerz
święty zależy od tego, jak na te łaski odpowie. Różne mogą być odpowiedzi
na dar szkaplerza, który bywa nazywany sukienką Matki Bożej. „Sukienkę”
tę można przyjąć a następnie odłożyć i zapomnieć o niej. Można ją zakładać od czasu do czasu lub nosić często, ale bez kierowania myśli i serca ku
Ofiarodawczyni. Można wreszcie ubierać się w nią z miłością, ozdabiać klejnotami i nosić z rosnącym pragnieniem odwdzięczenia się Maryi za jej dar.
Święty Jan Paweł II w swoim ostatnim liście apostolskim Novo millennio ineunte wskazał na obecność Maryi w życiu Kościoła, w jego działalności w nowym tysiącleciu: „W tej drodze towarzyszy nam Najświętsza
Maryja Panna, której kilka miesięcy temu, wraz z licznymi biskupami przybyłymi do Rzymu z wszystkich części świata, zawierzyłem trzecie tysiąclecie. Wielokrotnie w minionych latach przedstawiałem Ją i przyzywałem jako
«Gwiazdę nowej ewangelizacji». I dzisiaj wskazuję na Nią jako promienną
Jutrzenkę i niezawodną Przewodniczkę na naszej drodze. Raz jeszcze mówię Jej: «Niewiasto, oto dzieci Twoje», wtórując słowom samego Jezusa
(por. J 19,26) i wyrażając Jej synowskie przywiązanie całego Kościoła”.
Jakże więc nie wprowadzać Matki Boga do swojego życia? Jakże nie
uciekać się do Jej opieki? Jednym ze sposobów na wejście w przestrzeń Jej
Matczynej opieki jest nabożeństwo Szkaplerzne.
Szkaplerz to widzialny znak opieki Matki Bożej. Człowiek potrzebuje
materialnych i widzialnych znaków, które te rzeczywistości wyrażają. Szkaplerz jest tym szczególnym znakiem Maryi, znakiem Jej opieki.
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Czym jest zatem Szkaplerz? W stroju zakonnym to dwie płachty materiału opadające z przodu i z tylu prawie do ziemi. Można go spotkać także
i w zmniejszonej formie – dwóch małych kawałków materiału, które wierny wkłada na siebie przez szyję i nosi podobnie jak krzyżyk czy medalik.
„Szkaplerz […] wywodzi się z fartucha używanego w czasie pracy w celu
ochrony pozostałych części ubioru. […] W taki fartuch można było wytrzeć
zabrudzone ręce czy też podtrzymać nim jakąś brudną rzecz. Może więc zadziwić fakt, że Maryja zechciała wybrać na swój znak tak «niegodną» część
stroju zakonnego. Wyraża to głębię Jej pokory” – wydaje się, że jest to dodatkowy argument za prawdziwością tego objawienia. Trudno byłoby bowiem
wyobrażać sobie, iż ktoś wymyśliłby, że Maryja objawiła mu się i powiedziała, że znakiem zbawienia będzie roboczy kombinezon.

Szkaplerz jest oznaką przynależności do Zakonu Karmelitańskiego. „Nabożeństwo do Maryi w Karmelu, związane z historią i z wartościami duchowymi Zakonu Braci Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel, wyraża
się przez Szkaplerz. Dlatego ten, kto go przyjmuje, staje się członkiem Rodziny Zakonu i zobowiązuje się do życia jego duchowością z uwzględnieniem
charakteru swojego stanu życia” – mówi Obrzęd poświęcenia i nałożenia
Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Szkaplerz opada na plecy i piersi. Ma to symboliczne znaczenie: oddanie całego życia przez Maryję Bogu. „Poprzez szkaplerz życie człowieka
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zostaje zagospodarowane przez Maryję, otrzymuje maryjny sens, włączone
w tajemnicę Jej działania, działania nigdy do końca nie zrozumiałego. Wyraźniej odsłania drogę całkowitej przynależności do Pana opasując ludzką
egzystencję z przodu i z tyłu, niejako u jej początku i końca, gdyż w taki
sposób szkaplerz opasuje piersi i plecy”.
Dokładniej wyrażają to słowa: „jedna część Szkaplerza spada na plecy
na znak, iż Maryja sprawuje nad nami macierzyńską pieczę, osłaniając nas
przed napaściami wroga duszy i ciała. Druga część spada na piersi i spoczywa
na sercu, na znak, iż serce nasze, w które na chrzcie wlał Bóg zarodek dziecięcej miłości ku Maryi, winno być poświęcone całkowicie na Jego służbę”.
Dalszą łaską dla Zakonu jest tzw. Bulla Sobotnia, którą miał wydać papież
Jan XXII 3 marca 1322 r. Tekst ten budził, wiemy, od dawna wiele zastrzeżeń co do jego autentyczności. Dla człowieka wiary nie mają one większego znaczenia, gdyż 12 sierpnia 1530 r. papież Klemens VII potwierdził tzw.
przywilej sobotni bullą Ex clementi ze słynnymi słowami: „dla pewności,
gdyby nigdy nie był udzielony, przez tę bullę niech będzie udzielony”.
W samej Bulli Sobotniej zastanawiające jest stwierdzenie Maryi: „Ja,
ich Matka łaski, zejdę w sobotę po ich śmierci i jakich spotkam w czyśćcu,
uwolnię ich i zabiorę na Świętą Górę żywota wiecznego”. Gdyby słowa te
brać dosłownie, to trzeba byłoby wysunąć zarzuty, co do teologicznej poprawności tych sformułowań. Słowa te jednak nie są sformułowaniem akademickiego teologa dbającego o precyzję, ale kochającej Matki chcącej jak
najbardziej obrazowo ukazać swoją troskę o przebywających w czyśćcu.
Maryja nie może zejść do czyśćca, gdyż to nie jest miejsce, ale stan
osób, które jeszcze nie oczyściły się ze swoich niedoskonałości. Proces tych
oczyszczeń jest bolesny i musi się on dokonać albo na ziemi albo w czyśćcu, aby osoba osiągnęła zbawienie. Maryja nie może nie pomóc swoim dzieciom cierpiącym szczególnie wtedy, gdy po pierwsze same sobie nie mogą
pomóc (to jest tragedia czyśćca), a po drugie, gdy zwracały się one do Niej
jak do matki za życia, nosząc Jej szatę. To sprawia, że Ona jakby do nich
zstępuje, tzn. dotyka ich nędzy, grzechów oraz braków miłości i udziela łaski, pomaga, aby ogień Bożej miłości strawił resztki uniemożliwiające zjednoczenie z Bogiem w wiecznej szczęśliwości.
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Taką rolę Maryi w skracaniu mąk czyśćcowy potwierdza fragment Dzienniczka św. Faustyny: „Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę”.
Ochłoda ta i pomoc przychodzi w sobotę. Wydaje się, iż to ma także symboliczne znaczenie. Sobota, to dzień Maryi, dzień poprzedzający niedzielę
– Dzień Pański. Pomoc Maryi przychodzi w Jej dniu.
Obecnie każdy dzień jest Jej dniem, gdyż teraz jest
czas Kościoła, a Ona jest jego Matką. Wyzwolenie
z czyśćca przychodzi w przeddzień Dnia Pańskiego, dokonuje się więc ono wcześniej, niż miałoby
to miejsce bez pomocy Maryi. Maryja przyspiesza
wejście w wieczną szczęśliwość, w wieczne teraz
Dnia Pańskiego.
„Szkaplerz jest znakiem zbawienia”, ale automatycznie go nie zapewnia. Trzeba obietnicę szkaplerzną (przywilej sobotni) podobnie tłumaczyć jak
słowa Chrystusa: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto
nie uwierzy, będzie potępiony”. Tak jak darowi Chrystusowemu, Bożemu,
jakim jest Chrzest Święty tak i darowi Maryi, jakim jest odzianie w Szkaplerz, musi towarzyszyć odpowiedź: życie wiarą. Do wielkodusznej odpowiedzi na ten dar zachęca mniszki karmelitańskie św. Teresa od Jezusa:
„Starajcie się, córki moje, choć w maluczkiej jakiej cząsteczce stać się podobnymi w pokorze tej Pannie Najświętszej, której szatę nosimy; inaczej ta
nazwa zakonnic Jej, którą się szczycimy, byłaby nam tylko na zawstydzenie”.
Tę naukę Doktor Kościoła można, a nawet trzeba, rozszerzyć: dla tego kto
nosi Szkaplerz, a nie podejmuje wysiłku życia jak Maryja, będzie on tylko
zawstydzeniem. Stąd powstają liczne Bractwa, których członkowie podejmują ascetyczny tryb życia.
Nawet najświętsze przedmioty pobożności same z siebie nie mogą być
źródłami łaski na podobieństwo amuletów czy talizmanów rzekomo przynoszących szczęście. One jedynie przypominają i wyrażają miłość do Boga
osób posługujących się nimi. Można porównać to do roli, jaką spełniają ob16

rączki małżeńskie. Informują one otoczenie, że ten, kto nosi taką obrączkę
żyje pewną konkretną miłością oblubieńczą (kocha kogoś i ktoś go kocha).
Jednocześnie ta obrączka przypomina katolickiemu małżonkowi, iż ma tu
i teraz aktualizować swoją miłość do poślubionej osoby. Analogiczne znaczenie ma Szkaplerz: jest znakiem miłości Matki Syna Bożego do swoich
przybranych synów; oznacza on także, iż noszący go żyje miłością do Maryi oraz jest dla niego przypomnieniem, że jego życie ma być godne miana
życia chrześcijańskiego.
Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony – tak czytamy w 10 rozdz.
Ewangelii św. Mateusza. Wiara uczy nas, że nikt nie może zasłużyć sobie
na wytrwanie w łasce do końca. Nie posiadamy absolutnej pewności, czy
jesteśmy w stanie łaski, ani żadnego zapewnienia, że jej nigdy nie utracimy. To, że dzisiaj jesteśmy w stanie łaski, nie znaczy, że jutro będziemy
w przyjaźni z Bogiem.
Skarb naszej łaski nosimy w naczyniu glinianym – jak naucza nas św. Paweł. A glina ze swej natury jest krucha i słaba. A ponadto na skutek grzechu
pierworodnego nasza odporność została bardzo osłabiona. Mimo, że Jezus
pozostawił nam swoje lekarstwa zawarte w sakramentach i innych środkach
uświęcenia. To jednak człowiek po grzechu pierworodnym nie posiada już
takiego stanu, jaki posiadał Adam przez grzechem.
W naturze ludzkiej, choć odkupionej istnieje słabość, która polega na
tym, że wciąż stoimy wobec niebezpieczeństwa utraty łaski. Złe przyzwyczajenia nie są łatwe do wykorzenienia, a gdy trwają, stan łaski zawsze jest
w niebezpieczeństwie.
Drugim czynnikiem odgrywającym ważną rolę w kwestii naszego wytrwania jest godzina naszej śmierci. Łaska Boża, łaska uświęcająca w godzinie śmierci zależy wyłącznie od Bożej Opatrzności i jest poza granicą
naszych zasług. Ta nauka Kościoła trochę nas niepokoi, ale powinna prowadzić nas do rzucenia się w ramiona Miłosiernego Boga.
Ten, który nas stworzył wie z jakiej gliny nas ulepił, dlatego obiecał,
że jeżeli w Nim pokładać będziemy nadzieję, to nie będziemy kuszeni ponad nasze siły. Tak pisze św. Jakub Apostoł. Błogosławiony człowiek, który
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zniesie pokusę, bo utwierdziwszy się w dobrym, otrzyma wieniec żywota,
który obiecał Bóg tym, którzy go miłują.
Jednym z ważnych środków naszego wytrwania jest nabożeństwo ku czci
Matki Bożej. Kościół stale poucza nas, że nabożeństwo do Matki Bożej jest
nie tylko środkiem, ale zadatkiem wiecznego zbawienia. Bo ci, którzy ukrywają swoje słabości w troskliwym sercu Matki Odkupiciela, dostąpią łaski
Odkupienia Pańskiego. To macierzyńskie serce, które przeżyło całą mękę
odkupienia, jest obroną dla słabych.
Do kogo pójdziemy szukać pomocy i ratunku, jeśli nie do Tej, która dla
naszego zbawienia oddała się sama wraz z Synem na okrutną mękę. Ona kocha nas tą samą miłością, którą kochała swego Syna. Włócznia, która przebiła serce Syna, otworzyła szeroko serce Matki, aby mogła być ucieczką dla
grzeszników i bramą niebios dla tych, którzy w niej pokładają nadzieję. Jej
miłość obejmuje wszystkich ludzi. Ona jest naszą Matką Miłosierdzia.
Bóg uczynił Ją łaski pełną, aby Jej miłość mogła dotrzeć tam, gdzie sprawiedliwość nie ma dostępu. W sercu Maryi jest miejsce nawet dla tych, dla
których ludzie nie mają już miejsca.
Być miłosiernym i przebaczyć jest właściwością Boga – ale rodzaj miłosierdzia Maryi też jest nieograniczony. Ona widzi w każdym człowieku
obraz swego Syna. Gdyby zaszła potrzeba, ponownie cierpiałaby pod Krzyżem za każdego z Nas z osobna.
W jednej z sal watykańskich widnieje wielki i wspaniały fresk przedstawiający ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP. Papież
Pius IX, stojąc pod baldachimem, wygłasza z rozjaśnionym obliczem nieomylne orzeczenie Kościoła. Wokół widać tłum kardynałów i przedstawicieli ludu rzymskiego. Z prawej strony na samym przedzie stoi grupa sławnych
teologów, którzy pracowali naukowo, by wyjaśnić i uzasadnić dogmat. Na
najwybitniejszym miejscu namalowana jest postać uczonego, który stoi zamyślony, trzymając w lewej ręce jakieś dzieła. Jest to o. Passaglia – jezuita.
Studiował przez całe lata tę kwestię. Wynikiem tych studiów było trzytomowe dzieło, które ukazywało wielką tajemnicę Niepokalanego Poczęcia.
Kilka lat później domagano się koniecznie od Papieża, wymazania postaci
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o. Passagliego z owego fresku. Cóż się stało? Otóż ten wielki uczony teolog
oślepiony marzeniem o narodowej jedności Włoch przyłączył się do partii
Piemontczyków i razem z nimi walczył przeciw Papieżowi. Wszystkie napomnienia i prośby były bezskuteczne.
Passaglia w końcu został wyłączony z Kościoła, ogłoszony apostatą i zdrajcą. Dlatego to poproszono Piusa IX, by kazał zatrzeć postać odszczepieńca.
Ale Papież, gorliwy czciciel NMP, odpowiedział: Passaglia długie lata pracował na chwałę Matki Bożej. On nie zginie. Maryja go nawróci wcześniej
czy później. Ta nadzieja jednak nie chciała się spełnić. Lata mijały, Pius IX
zmarł, a Passaglia się nie nawracał. Wreszcie jako 73-letni starzec zachorował. Było to w Turynie 1887 r. I oto, gdy zbliżała się śmierć, zmienił się
wewnętrznie. Ze skruchą odwołał swoje błędy, z całą świadomością pokuty i żalu przyjął sakrament chorych. Gdy przy komunii św. podano mu stułę, wzruszyło go to do głębi. Ujął stułę w drżące dłonie i ze łzami w oczach
powiedział: czy jestem godzien przywdziać tę stułę po raz ostatni? Po komunii św. modlił się przez całą godzinę, wzywając głośno miłosierdzia Bożego i opieki NMP. Zmarł wśród aktów żalu i skruchy 8 marca 1887 r. Ojciec
Passaglia upadł nisko, ale nie zginął, bo swego czasu wiernie służył Maryi,
a Ona swego byłego sługi nie opuściła. Podała mu pomocna dłoń.
Niech ten jeden przykład wyjęty z tysiąca uświadomi nam, jak potężna, jak litościwa i miłosierna jest nasza Matka – Maryja. Kto dla Niej
pracuje, w Niej pokłada nadzieję, chociażby nawet w swoim życiu się zagubił,
Ona przyjdzie mu z pomocą nawet w ostatniej chwili życia. Święty Alfons
Liguori pisze, że niemożliwym jest, aby sługa Maryi został potępiony, o ile
służy Jej wiernie i poleca się Jej opiece. Te słowa powinny stanowić dla nas
wielką otuchę. Przecież to my staramy się Jej służyć, jesteśmy Jej narodem.
Święty Anzelm mówi: Ten, kto się do Ciebie zwraca, na tego ty spoglądasz, A więc nie może on zginąć.
Jaki to wszystko ma związek z nabożeństwem szkaplerznym? Otóż nabożeństwo szkaplerzne znajduje się na pierwszym miejscu spośród nabożeństw
rozpowszechnianych we wszystkich czasach i miejscach, mających za zadanie cześć Niepokalanej Dziewicy. Jest przystępne dla wszystkich przez swoją prostotę i obfitość owoców duchowych
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Szkaplerz czyni nas nie tylko sługami Maryi, ale też jej umiłowanymi
dziećmi. Od chwili kiedy go nakładamy stajemy się w sposób szczególny
Jej dziećmi. Od tej chwili Ona udziela nam prawa do swojej Opieki, pomocy i wstawiennictwa. Wiernie wypełnia obietnice dane kiedyś św. Szymonowi – zachowa nas od potępienia wiecznego.

Nie wolno nam jednak myśleć, że szkaplerz święty posiada moc naturalną sam z siebie. Że zbawi nas bez względu na to jakie jest nasze życie. Przez
szkaplerz Święty Maryja daje nam pomoc i okazję do zbawienia. Od tych,
którzy pragną uzyskać specjalną miłość i opiekę Maryi, wymaga się wierności. Święty Alfons dodaje, że do noszenia szkaplerza jest potrzebne jeszcze pragnienie poprawy własnego życia.
Maryja gdziekolwiek widzi szkaplerz i pragnienie poprawy życia, tam
zwraca swe miłosierne oczy. Bo szkaplerz jest znakiem zbawienia i Jej matczynej opieki.
Miłosierny Ojciec ani na chwilę nie zawahał się, by przyodziać marnotrawnego Syna najlepszą suknią. Tak i Maryja nie patrzy, czy dziecko
było zawsze z Nią, czy też poniewierało się po drogach grzechu. Byle przyszło i chciało na zawsze z Nią pozostać. Ona obdarowuje Je szatą zbawienia
i wspomaga łaską nadprzyrodzoną. Idźmy do Niej jak marnotrawny syn do
Ojca. Ona na nas czeka, ona zawsze nas przyjmie.
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MIESIĄC III – WRZESIEŃ
Włodzimierz Tochmański OCD:
TEOLOGIA DUCHOWOŚCI LAIKATU (2)
2. Laikat w Piśmie Świętym i w pierwszych wiekach Kościoła
Słowo „laikos” nie jest znane w Septuagincie (LXX). Inaczej jest z przekładami greckimi Akwili, Symmacha i Teodocjona, którzy uważali za konieczne
zastąpić u 1 Samuela 2,5-6 i u Ezechiela 22,26 i 48,15 przymiotnik „bebelos” przymiotnikiem „laikos”. Te wersje będące prawdopodobnie w użyciu
w drugiej połowie II w., posługują się terminem „laikos” w kontekście kultowym (o chlebie, podróżach czy też o miejscowościach), przeciwstawiając
się słowu „święty”, „poświęcony”, dla określenia tego, co jest używane powszechnie i przez wszystkich. Chodzi o to, by – jak mówi Ezechiel – nauczyć ludzi „odróżniania świętego od świeckiego i dać im poznać różnicę
między czystym i nieczystym”.
W Piśmie Świętym ST i NT wyraz laik (laikos) na oznaczenie człowieka świeckiego nie jest stosowany, chociaż często używaną jest nazwa
lud Boży (laos, populus Dei). Na określenie członków ludu Bożego posługuje
się Nowy Testament nazwą „powołani” (kletoi), „święci” (hagioi), „uczniowie” (mathetai), albo po prostu nazwą „bracia” (adelfoi) lub „braterstwo”
(adelfotes). Ta ostatnia nazwa była stosowana także w świeckiej grece przedchrześcijańskiej na oznaczenie w ogóle członków jakiejś wspólnoty religijnej.
Język hebrajski w celu określenia jakiejś społeczności ludzkiej, którą łączyła wspólnota krwi i trwała struktura socjologiczna, używał dwóch terminów: 'AM_ i GOJ. Z czasem jednak znaczenie tych terminów ulegało
stopniowej transformacji. Otóż autorzy biblijni nadali terminom 'AM_ i GOJ
samoistne znaczenia. Pierwszy z nich odnosił się wyłącznie do narodu Izraelskiego jako Ludu Bożego, który Bóg wybrał sobie na własność:
„Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów,
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gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz synom Izraela” (Wj 19,5-6).
Natomiast rzeczownik GOJIM (l. poj. GOJ) odnoszono do wszystkich innych populacji, zwłaszcza zaś pogan i bałwochwalców. Tłumacze
LXX zastąpili termin 'AM_ greckim LAOS. Natomiast rzeczownik GOJIM
(l. poj. GOJ) zastąpiono greckim słowem ETHNE (l. poj. ethnos) – łac. gentes.

W Starym Testamencie słowo laos pojawia się aż 2000 razy. Natomiast
w Nowym Testamencie jedynie 141, i to w znaczeniu bardzo ogólnym. I tak
w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich termin laos został użyty tylko
15 razy: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem
świętym narodem, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego
swojego światła” (1 P 2,9). Por. inne teksty: Rz 9,25-26: 2 Kor 6.16: Tt 2,14:
Hbr 4.9; 8,10; Ap 18,4; 2,13.
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Mając jednak na względzie liczne czynniki kształtujące specyfikę środowiska biblijnego, w jakim powstawała i rozwijała się koncepcja starotestamentalnego ludu Bożego, należy podkreślić, że różni się ona w zasadniczy
sposób od tej, jaką ukazuje Nowy Testament. Otóż w epoce starotestamentalnej istniało pewne napięcie pomiędzy uniwersalizmem a separatyzmem.
Z jednej bowiem strony Izraelici byli otwarci na uniwersalistyczny wymiar
zbawczego orędzia Bożego, które swoim zasięgiem wykraczało zdecydowanie poza Naród Wybrany. Jednak w praktyce stosowali zasadę skrajnie interpretowanej separacji, wywodzącej się z tradycji kapłańskiej. Według niej,
bowiem istota świętości polegała na totalnym unikaniu tego wszystkiego,
co miałoby w sobie chociażby znamię nieczystości, czy też wcześniej było zbeszczeszczone. Chodziło tutaj przede wszystkim o unikanie kontaktu
z poganami oraz religiami bałwochwalczymi, jak również z tymi, którzy dopuszczali się ciężkich przewinień względem Prawa Mojżeszowego. Innym
przejawem separatyzmu żydowskiego była centralizacja życia religijnego
i kultu w Jerozolimie.
Zupełnie inaczej ten proces rozwoju życia religijnego przebiegał w pierwszych gminach chrześcijańskich. Nie mogło być tutaj mowy o jakimkolwiek
separatyzmie, ze względu na uniwersalistyczny charakter zbawczej misji
Chrystusa oraz Jej dynamiczny charakter: dotrzeć z Dobrą Nowiną o zbawieniu do wszystkich ludzi (Mt 28,19-20), bez względu na ich przynależność narodową: Żydzi bądź Grecy (Ga 3,28), społeczną: niewolnicy czy wolni
(l Kor 7,11) i religijną: obrzezani czy też nieobrzezani.
Kształtująca się jakościowo nowa koncepcja Ludu Bożego, realizowana w początkach chrześcijaństwa, nie prowadziła do zerwania z przeszłością. Chodziło jedynie o zachowanie odpowiedniego dystansu względem
tych wartości, które już straciły swoją aktualność: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”
(Mt 5,17). Owo przejście od starotestamentalnej religijności biblijnej, skoncentrowanej przede wszystkim na ściśle określonym podmiocie etnicznym,
w nową rzeczywistość religijną, bardziej stawiającą na wartości ekumeniczne i katolickie (czyli powszechne), wywarło również swój wpływ na kształt
Nowego ludu Bożego, który nie jest już więcej „jakimś” ludem wśród innych
ludów, lecz ludem dla innych ludów. Chrystus, bowiem swoją krwią pozy23

skał dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu (laos) i narodu (ethnos) (Ap 5,9), aby dali początek „nowemu” Ludowi Bożemu.
Istota relacji, jakie istniały pomiędzy Bogiem a Izraelitami znajduje odbicie w figurze Pasterza i Owczarni. Natomiast wszyscy ci, którzy pełnili
funkcje przywódcze, a więc królowie, prorocy czy kapłani, byli jedynie reprezentantami Boga wobec ludu. Wyraźne rozgraniczenie pomiędzy kapłanem i laikatem sięga swoimi korzeniami epoki Mojżesza, a następnie sędziów
i królów. Ponadto na scenie życia religijnego i politycznego pojawią się Prorocy. Byli oni bezpośrednio powołani przez Boga, aby stać na straży ortodoksyjności wiary oraz moralnego postępowania królów i narodu. W okresie
wygnania babilońskiego, a także bezpośrednio po nim, kiedy Izraelici przeżywali dramat rozproszenia, czyli diaspory, pojawił się nowy typ duchowego
przewodnika narodu w osobie pisarza. Pierwotnie był nim człowiek pełniący funkcje raczej administracyjne. Z czasem jednak pisarz pełnił funkcje wyłącznie religijne, przejmując stopniowo obowiązki proroka i kapłana.
Niewątpliwie zjawisko to, było ściśle związane z jakościowo odmienną sytuacją, jaka zaistniała po niewoli babilońskiej. Należy zauważyć, że w tym
okresie zostają powołane do życia synagogi, aby rozproszeni Żydzi mogli
gromadzić się na wspólną modlitwę i czytanie Pisma Świętego, a zwłaszcza
Prawa Mojżeszowego. Jakkolwiek w dalszym ciągu centralnym miejscem
kultu pozostała Świątynia Jerozolimska. Zachodzące zmiany w zewnętrznej strukturze Narodu Wybranego, były podyktowane realnym zagrożeniem tożsamości religijnej diaspory, która została rzucona w świat pogański.
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Początkowo działalność apostolska Chrystusa, a także działalność Apostołów, ograniczała się jedynie do Palestyny, którą w znacznej większości
zamieszkiwała społeczność żydowska. Dopiero jednak św. Paweł rozszerzył
ją na narody pogańskie. Jego nauczanie bowiem od samego początku miało charakter uniwersalny.
Warto zauważyć, że Chrystus nie traktował swoich słuchaczy jednakowo, na co wskazują pewne zamierzone preferencje personalne, które z czasem stały się zaczątkiem hierarchii w łonie wspólnoty chrześcijańskiej. I tak
z grona 72 Uczniów (Łk l0,l nn) wybrał Dwunastu (Mk l0,l nn; Łk 6,13-16).
Im to wyjaśniał na osobności wszystkie subtelne zawiłości głoszonej przez
siebie nauki. Ponadto spośród 12 wybrał 3 (Piotra, Jakuba i Jana), aby wprowadzić ich jeszcze głębiej w tajemnice swojego Bóstwa i Człowieczeństwa
(Przemienienie Pańskie, Getsemani). W końcu spośród 3 wyznaczył szczególne miejsce Piotrowi: „Ty Jesteś Piotr, [czyli Skala], i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,19).
A zatem już u samego początku kształtowania się Nowego ludu Bożego rysowały się pewne istotne różnice pomiędzy słuchaczami tego samego
Słowa Bożego, aczkolwiek Chrystus był daleki od preferowania jakiejkolwiek formy egalitaryzmu i populizmu. Respektował natomiast różnorodność osobowości i oryginalność jednostki. Wiedział bowiem, że bogactwo
i organiczna spójność tworzącej się Wspólnoty jest możliwa jedynie na bazie pluralizmu i wolności. Wystarczy chociażby wspomnieć Dwunastu, którzy różnili się między sobą nie tylko cechami osobowościowymi, lecz także
wykształceniem, pochodzeniem i kulturą.
W języku chrześcijańskim termin „laik” pojawił się dopiero pod koniec
I w. w formie rzeczownika jako określenie człowieka świeckiego „laicos”,
w zestawieniu antynomicznym z „cleros”. Dopiero rozwój myśli teologicznej sprawił, że słowo „laik” odnosiło się do każdego wiernego świeckiego,
który nie był kapłanem ministerialnym, bądź też zakonnikiem. Przyjmując to
rozróżnienie, można powiedzieć, że terminem „laikat” określa się ogół wiernych świeckich Kościoła Katolickiego, czyli nowego Ludu Bożego.
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W tradycji chrześcijańskiej i w teologii katolickiej nazwa laik miała
początkowo znaczenie na wskroś pozytywne. Oznaczała człowieka przynależącego do ludu Bożego (laos theou), w przeciwieństwie do ludów pogańskich (ta ethne).
W starożytnej literaturze kościelnej po raz pierwszy nazwę laik na oznaczenie człowieka świeckiego, w odróżnieniu od duchowieństwa (kleros), spotykamy w liście papieża Klemensa Rzymskiego. W liście tym, napisanym
około roku 95, czytamy: „człowiek świecki (anthroposlaikos) podlega przepisom świeckim”. Odtąd wyraz laik nabiera czasem prawa obywatelstwa
w piśmiennictwie kościelnym i staje się stopniowo terminem teologicznym
będącym w coraz częstszym użyciu.
Po tym jedynym użyciu wyrazu „laik” przez Klemensa Rzymskiego,
spotkamy to słowo znowu dopiero z końcem II w., mianowicie u Klemensa
Aleksandryjskiego. Dopiero w średniowieczu związano z tą nazwą ujemny sens znaczeniowy.

3. Laikat w średniowieczu i w czasach współczesnych
W relacjach między duchownymi a laikatem pojawili się zakonnicy, którzy
znajdowali się gdzieś pośrodku, w tym sensie, że mieli coś wspólnego z duchowieństwem, mianowicie całkowite oddanie się Bogu i Kościołowi, ale
brak święceń stawiał ich na platformie wspólnej z laikami. Sytuację komplikował fakt przyjmowania święceń przez niektórych mnichów. Z drugiej
strony także duchowni zaczęli naśladować zakonny styl życia, np. duchowieństwo gromadzące się dokoła Euzebiusza z Wercelli, św. Ambrożego lub
dokoła św. Augustyna, który tworzy coś w rodzaju reguły życia kapłańskiego i zakonnego (De vita et moribus clericorum oraz Regula).
W wiekach średnich nastąpiło jeszcze większe zbliżenie pomiędzy duchowieństwem a zakonnikami. Można to zaobserwować, zwłaszcza w zgromadzeniach zakonnych kleryków regularnych w XII wieku oraz w ruchu
franciszkańskim i dominikańskim w wieku XIII, a ponadto nawet w niektórych sektach, jak np. u tzw. „apostolików”.
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„Świeccy mają obowiązek słuchania, nie władzę rządzenia” – w ten
sposób wyraził się jeden z wielkich papieży Średniowiecza, ponadto dobry
prawnik, Innocenty III, w czasie Soboru ekumenicznego na Lateranie w listopadzie 1215 r. (kan. 44).
Niespełna wiek później, zbiór przepisów kanonicznych, który posłużył
w końcu jako Kodeks Kościoła łacińskiego pod nazwą Dekretu (kodeksu)
Gracjana, odtworzył nieznany pierwotnie tekst, który tłumaczył dobrze mentalność epoki twierdząc, że istniały „dwa rodzaje chrześcijan”, duchowni i
świeccy. Gracjan przeciwstawił je w kanonie przypisywanym św. Hieronimowi. Warto ten kanon przytoczyć w głównych jego fragmentach:
„Dwa są rodzaje chrześcijan. Jeden rodzaj poświęca się na służbę Bożą i oddaje się kontemplacji oraz modlitwie. Przystoi więc, aby był wolny od
wszelkiego zgiełku rzeczy doczesnych; są to właśnie kapłani oraz ci, którzy
się Bogu oddali, a mianowicie zakonnicy [...] Drugim zaś rodzajem chrześcijan są laicy. Laos bowiem znaczy tyle co lud. Wolno im posiadać dobra
doczesne, lecz tylko dla użytku. […] Im dozwolone jest żenić się, uprawiać
ziemię, prowadzić sądy, prawować się, składać ofiary na ołtarze, płacić
dziesięciny i w ten sposób będą mogli się zbawić, o ile dobrze czyniąc, będą unikać występków”.
W tym ważnym dokumencie, który reprezentuje poglądy Średniowiecza na stan życia człowieka świeckiego – w przeciwieństwie do życia kapłanów i zakonników – jest przedstawiony jako ustępstwo na rzecz ludzkiej
słabości i jako swoisty kompromis: „dozwolone jest”, „wolno im”. Stan życia wiernego świeckiego jest traktowany jako pewne ustępstwo na rzecz
ludzkiej słabości, czyli jako swoisty kompromis ze strony prawodawcy na
korzyść laikatu. A zatem laikat jest tutaj traktowany wyłącznie w kategoriach tolerancji: laikowi pozwala się ze względu na słabość ludzką (...), bądź
też w kategoriach negacji tego, co jest udziałem osób w stanie duchownym.
Taki pogląd prowadził w rezultacie do jakiegoś skrajnego, niechrześcijańskiego dualizmu w Kościele. U Hugona od św. Wiktora (XII w.) ta
myśl jest wyrażona w słynnym porównaniu do ciała ludzkiego, które ma dwie
strony: prawą i lewą. Dotyczy to rozumienia Kościoła jako corpus christianorum, christianitas. W tym obrazie Hugona zawarta jest jeszcze zdrowa
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i chrześcijańska myśl, że laicy przynależą do ciała Kościoła jako jego część
integralna (strona lewa). Później jednak zaczęto coraz bardziej przeciwstawiać ludzi świeckich duchowieństwu.
Jak z tego wynika średniowiecze koncentrowało się zwłaszcza na
obowiązkach laikatu, wyraźnie przesuwając na dalszy plan uprawnienia wiernych świeckich. Dlatego laikat nie odgrywał w życiu Kościoła
raczej poważniejszej roli. Był w dalszym ciągu tylko biernym odbiorcą dobrodziejstw udzielanych przez stany wyższe. Niestety taka sytuacja sprzyjała
tworzeniu się w kręgach katolickich kontrreakcji, która z czasem przerodziła
się w ruchy religijne. Wystarczy chociażby wspomnieć: katarów, paternów,
czy też Ubogich z Lyonu, którzy z przesadą zabiegali o nieograniczone prawa świeckich do samodzielnego ewangelizowania świata, do przejęcia rządów w Kościele włącznie.
Stopniowe zubożenie pojęcia laikatu w porównaniu z pierwotnym jego znaczeniem było spowodowanie nie tylko warunkami społecznymi, lecz
także zbyt uproszczoną eklezjologią. Pojęcie Kościoła zacieśniano bowiem
jedynie do samej tylko hierarchii. Od XIV w. zamiast o dwu stronach tego samego ciała mówi się już o dwu odrębnych społecznościach: kościelnej i świeckiej. Na czele społeczności kościelnej stoi papież jako jej głowa;
należą do niej biskupi, kapłani, klerycy i mnisi. Na czele zaś społeczności
świeckiej stoi cesarz ze swoimi książętami, rycerstwem, mieszczanami, wieśniakami, mężczyznami i kobietami. Pojęcie Kościoła zostaje coraz bardziej
zacieśnione do samej tylko hierarchii. Musiało to doprowadzić do katastrofalnych następstw w reformacji XVI w.
Swoistym wybuchem niezadowolenia na tak rozumianą i propagowaną
naukę o Kościele była reformacyjna działalność Marcina Lutra, a zwłaszcza jego doktryna na temat Kościoła (powszechnego kapłaństwa wiernych).
Luter bowiem kwestionował istotne znaczenie w Kościele kapłaństwa hierarchicznego. Jego zdaniem Kościół to nade wszystko społeczność ludzi
świeckich. W swej odezwie Do szlachty narodu niemieckiego twierdził, że
Chrystus nie ma dwu ciał ani dwu postaci: jednej doczesnej, a drugiej duchowej. Pogląd Lutra byt niewątpliwie reakcją przeciwko jednostronnemu
akcentowaniu znaczenia hierarchii i pośrednictwa kapłańskiego. Kościół,
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według Lutra, jest społecznością ludzi świeckich – i tylko świeckich. Świętość i doskonałość, które były rzekomo jakby zarezerwowane dla hierarchii
i zakonników, ma być udziałem wszystkich wiernych, całego Kościoła, ale
już bez hierarchii i zakonów. Takie wnioski wysnuli reformatorzy XVI w.
Nie znaczy to jakoby w Średniowieczu laicy nie odgrywali wybitnej roli,
także i w dziedzinie czysto religijnej. Wprost przeciwnie. Znane są z historii Kościoła w Wiekach Średnich liczne postacie wybitnych ludzi świeckich,
którzy osiągali szczyty świętości. Wystarczy tu wspomnieć takie nazwiska,
jak św. Ludwik – król francuski, św. Stefan – król węgierski, św. Jadwiga –
księżna śląska, św. Jadwiga – żona Jagiełły, czy wielu innych. W każdym
razie reformatorzy XVI w. podpatrzyli i wykorzystali słabe strony doktryny kościelnej w nauczaniu niektórych teologów i zrobili z tego tragiczny
w skutkach użytek. Yves Congar zauważył słusznie, że lekarstwo zaaplikowane Kościołowi przez reformację było gorsze od samej choroby.
Odpowiedzią Kościoła na zaistniałą sytuację był Sobór Trydencki (1545-1564), który zainicjował reformę w Kościele. Wyjaśnił on także liczne kwestie sporne, wśród których znalazło się również zagadnienie poświęcone istotnej roli kapłaństwa sakramentalnego oraz hierarchii w strukturze Kościoła
katolickiego. Określił uroczyście, że z ustanowienia Chrystusa istnieje różnica między klerem a stanem ludzi świeckich. Określenie to ponowił później kodeks prawa kościelnego z roku 1917, który wyraźnie określił różnice,
jakie istnieją pomiędzy klerem a laikatem. Stwierdza on między innymi, że
z ustanowienia Bożego istnieją w Kościele dwa odrębne stany: świeckich
wiernych i duchownych. Świecki wierny jest członkiem Kościoła, lecz nie
posiada żadnej władzy w Kościele. W komentarzach prawnych przeważało
w dużej mierze negatywne określenie miejsca laikatu w Kościele:
„Świeckim wiernym jest ten, kto nie uczestniczy we władzy jurysdykcji,
zwłaszcza we władzy święceń”. Orzeczenia prawne Kościoła, jeszcze na początku XX w., nie uwzględniały teologicznej ewolucji, która została zapoczątkowana przez ruch odnowy liturgicznej.
Na gruncie polskim problem obecności laikatu w Kościele dostrzegał
Prymas kard. August Hlond: „Laicy są w Kościele pełnymi obywatelami na
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prawach tej wolności, którą nam Chrystus wolnymi uczynił (Ga 4,31). Ich
stan ma wielką wagę i z tego względu, że Bóg powołuje z niego tych, którzy
przewodniczą w Kościele, gdyż hierarchia w Kościele nie jest kastą, lecz wywodzi się indywidualnie z ogółu wiernych”.

Pomimo tak długich i czcigodnych dziejów, nazwa człowiek świecki
(laikos), będąca w coraz częstszym użyciu kościelnym, nie budziła jakiegoś
głębszego zainteresowania. Przez długie stulecia zadowalano się trochę intuicyjnym rozumieniem jej znaczenia, które jednak ulegało dużym wahaniom i przemianom. Także w teologii i prawie kanonicznym do niedawna
zadowalano się na ogół potocznym rozumieniem, że człowiek świecki to:
nie-kapłan i nie-zakonnik.
W słownikach teologicznych do lat 50. XX w. słowo laikat nie figuruje; zostało ono włączone dopiero w roku 1960 w słowniku francuskim, przy
czym określenia: „laik”, „laikat” odsyłają czytelnika pod: „wierny”. Traktowanie terminu „laik” jako synonimu „wiernego” lub „chrześcijanina”
czy wręcz „członka Ludu Bożego” jest wprawdzie zgodne z powszechnie
przyjętą praktyką, ale nie jest to wcale praktyka nie budząca zastrzeżeń. Po
pierwsze dlatego, że nawet dziś te przecież wyrażenia mają swoje odmienne
znaczenia i odcienie: po wtóre dlatego, że z historycznego punktu widzenia
żadne z nich nie odpowiada znaczeniu, w jakim słowo „laik” używane było
w pierwszych wiekach Kościoła.
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Ten sposób podejścia do problemu laikatu polegał na negatywnym definiowaniu tego pojęcia; punktem wyjścia jest założenie, że „laikat jako
rzeczywistość społeczna Kościoła nie ma jakby własnej konsystencji (spójności z pojęciem Kościoła) i jest definiowany tylko poprzez odniesienie do
duchowieństwa”. Bardzo ironicznie przyjęto lakoniczne określenie zawarte
w niemieckim Kirchenlexikon „laien” siehe: „klerus” („laikat” patrz: „kler”).
W rzeczy samej takie podejście stosunkowo wiernie odzwierciedlało rzeczywistość historyczną, zwłaszcza tę z początków III w. Podejście takie
grozi jednak ryzykiem, iż wyniki poszukiwań będą negatywne i trzeba
będzie odwołać się do całkiem innej historii – historii duchowieństwa.
To jakoś wystarczało dla dawniejszej mentalności prawniczej, ale na kilkanaście lat przed Soborem Watykańskim II przestało już wystarczać. Wpłynął na to zapewne także rozwój organizacji apostolskich laikatu oraz ruchów.
Zaczęto więc szukać pozytywnej, teologicznej treści, która się zawiera pod
pojęciem człowiek świecki. Zdano sobie sprawę, że dopiero wyjaśnienie pozytywnej treści pozwoli na określenie miejsca, roli i zadań laikatu w Kościele.
Ta bowiem pozytywna treść umożliwia człowiekowi świeckiemu rozeznanie
i określenie własnej tożsamości i posłannictwa wśród ludu Bożego.
Do podjęcia przez świeckich odpowiedzialności za Kościół zachęcali
sami pasterze Kościoła. Decydujący rozdział w rozwoju dzieł ludzi świeckich w dziedzinie religijnej i społecznej, na polu kultury, polityki, a nawet
ekonomii, otworzyła Akcja Katolicka, powstała z inicjatywy Piusa XI. Historyczne doświadczenie oraz pogłębienie doktrynalne Akcji Katolickiej przygotowały nowe zastępy członków, otworzyły nowe perspektywy, rozpaliły
nowe płomienie. Hierarchia sprzyjała coraz bardziej działalności laikatu,
a Pius XII wielokrotnie wzywał do swoistej „mobilizacji apostolskiej”.
W swym orędziu wielkanocnym z 1952 r. apelował i zachęcał: „Niech obok
kapłanów zabierają również głos świeccy, którzy nauczyli się docierać do
umysłów i serc słowem i miłością. Tak, nieście życie, docierajcie do wszystkich miejsc, do fabryk, warsztatów i na pola; Chrystus ma prawo wejść wszędzie”. Apele Piusa XII stały się źródłem wielu inicjatyw Akcji Katolickiej,
a także innych stowarzyszeń i ruchów, dzięki którym działalność świeckich
chrześcijan w Kościele i społeczeństwie rozwijała się coraz bardziej.
31

Mimo wszystko, w świetle sformułowań i określeń używanych przed
Soborem Watykańskim II wiadomo było, czym laik nie jest, natomiast nie
było wiadomo pozytywnie, czym laik jest w Kościele. Był to swoisty „skandal” – jak się wyraził Congar, który przed Soborem Watykańskim II usiłował jako jeden z pierwszych teologów dać przybliżone, próbne określenie
właściwych i pozytywnych cech laikatu w Kościele. Chodziło Congarowi
o wyświetlenie, na czym polega przynależność świeckich do „ludu Bożego”.
Spośród wielu teologów, którzy przygotowali podłoże pod soborowe
rozważania o laikacie w Kościele, na szczególną uwagę zasługują: H. Urs
von Balthasar, L. Bouyer. J. Danielo, M. D. Chenu, Y. Congar, B. Haring,
K. Rahner i E. Schillebeeckx.
I tak Yves Congar poczynił próbę pozytywnego określenia pojęcia laikatu. Według Congara charakterystyka specyficznego stanowiska świeckich w Kościele przedstawiałaby się następująco:
„Pierwsze przybliżone ujęcie: Laicy jako członkowie ludu Bożego mają podobnie jak duchowni i zakonnicy ze względu na swój stan, bezpośredni stosunek do rzeczywistości niebieskich. Jedni i drudzy stali się zdolni do
«uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości» (Kol 1,12). Wszakże sto32

sunek ten nie jest ściśle tego samego rodzaju. Jeżeli z punktu widzenia dogmatycznego, biblijnego i rzeczowego nieścisłe jest wyrażenie, że duchowni
i zakonnicy ze względu na swój stan mają bezpośredni stosunek do rzeczywistości niebieskiej a laicy ze względu na swój stan mają bezpośredni, choć
nie wyłączny, stosunek do rzeczywistości ziemskich – to natomiast prawdziwe jest stwierdzenie, że: 1. laicy nie żyją wyłącznie dla rzeczywistości niebieskich, co w miarę możliwości jest domeną zakonników. 2. Laicy, chociaż są
w pełnym tego słowa znaczeniu chrześcijanami, gdy chodzi o życie w Chrystusie, to nie mają uprawnienia lub tylko uprawnienie ograniczone w odniesieniu do kościelnych środków życia w Chrystusie, to jest do tych środków,
które przynależą do kompetencji kleru” – samemu jednak Congarowi takie
wyjaśnienie nie wydawało się zadawalające. Dlatego szukał lepszego:
„Drugie przybliżone ujęcie: Laik to będzie ten katolik, który w działalności zleconej mu przez Boga, zajmuje się samą istotą rzeczy (ziemskich)
wziętych same w sobie. Duchowny, a więcej jeszcze zakonnik, to jest taki
człowiek, dla którego rzeczy (ziemskie) nie są same w sobie interesujące,
lecz które interesują go ze względu na inną sprawę, a mianowicie ze względu na stosunek, jaki mają one do Boga, o ile Go pozwalają poznać albo pomagają w jego służbie”.
Innymi słowy – mówi dalej Congar – „laik jest człowiekiem, dla którego rzeczy ziemskie istnieją; dla którego prawda rzeczy ziemskiej nie została pochłonięta i usunięta na bok przez odniesienie do czegoś wyższego. Dla
niego bowiem, po chrześcijańsku mówiąc, to, co się odnosi do Absolutu, jest
niczym innym jak samą rzeczywistością składników tego świata, którego postać jest przemijająca”.
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Powyższe sformułowania w ujęciu Congara wskazują wyraźnie na trudność precyzyjnego, teologicznego określenia i zrozumienia stanowiska
świeckich we współczesnym Kościele. Zwłaszcza pozytywna strona określenia nastręczała wielkie kłopoty. Jak widać, Congar usiłował określić ludzi
świeckich głównie poprzez stosunek do rzeczywistości ziemskich.
Kolejnym teologiem, który podjął się próby pozytywnego zdefiniowania rzeczywistości laikatu, był Karl Rahner. Według niego: „wierny świecki
jest to katolik zajmujący z woli Bożej określone miejsce i stanowisko w świecie, w którym pełni on swoje posłannictwo chrystianizacji świata”. Wydaje
się, że takie ujęcie zagadnienia może być zadowalające. Niemniej posiada
ono pewne braki. Otóż świeccy wierni, będąc członkami ludu Bożego, nie
mogą ograniczać się w swojej działalności jedynie do realizacji świeckiego
posłannictwa, gdyż są także powołani do spełnienia w Kościele określonych funkcji sakramentalno-liturgicznych. Próbę Rahnera, podjętą w latach pięćdziesiątych, można w skrócie przedstawić następująco:
Od strony negatywnej. Laik (zgodnie z tradycyjnym prawnym określeniem) jest to katolik, który w żaden sposób nie uczestniczy w kościelnej władzy jurysdykcji lub święceń i który nie jest zakonnikiem. Rahner wyłączył
z pojęcia laika nie tylko tych, którzy rzeczywiście w jakiś sposób, z racji jurysdykcji lub święceń, przynależą do hierarchii kościelnej, ale również i tych,
którzy chociaż nie przynależą formalnie do hierarchii, to jednak zawodowo
sprawują jakieś funkcje należące faktycznie do hierarchii. Tak więc – według
K. Rahnera – świecki katecheta, który zawodowo naucza religii, zawodowy kościelny itp., faktycznie nie przynależeliby do laikatu. Jest to dość radykalne ustawienie „świeckości” katolików w Kościele, na którą nie można
się było zgodzić. Już Pius XII odrzucił taką interpretację świeckości laików
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Od strony pozytywnej, według Rahnera:
1. W odniesieniu do świata: laik jest to katolik, który jako członek Kościoła pozostaje w świecie i zajmuje w nim określone miejsce. Ma on określoną
pozycję w swej rodzinie, ojczyźnie, zawodzie itd., przy czym to miejsce jest
mu z góry dane jako teren jego chrześcijańskiego życia i działania. Uchrześcijanienie tego miejsca stanowi jego świeckie posłannictwo, czyli „urząd”
(Weltamt).
2. W odniesieniu do Kościoła: katolik świecki jest nosicielem łaski, która została udzielona odkupionej ludzkości przez Chrystusa; jest podmiotem
Bożych charyzmatów i uczestnikiem posłannictwa Kościoła, a także podmiotem uprawnień i obowiązków pochodzących z prawa kościelnego.
Rahner ponadto wysunął postulat ustalenia przez Kościół stałego i określonego pola wolności dla działalności laików w Kościele. Laicy powinni
wiedzieć, jak daleko sięga to ich prawo do samodzielnej działalności w Kościele. Wtedy dopiero będzie mogła powstać szczera, ochotna i naprawdę skuteczna współpraca ludzi świeckich z hierarchią w ramach Akcji Katolickiej.
Również Rahner podsunął ongiś myśl, by poszczególne diecezje i kraje tworzyły swoiste kodeksy uprawnień ludzi świeckich. Różne są bowiem warunki i okoliczności dla działalności ludzi świeckich w wielu częściach świata.
Vermeersch-Creusen dał następujące określenie człowieka świeckiego:
„laikiem jest ten, kto w żaden sposób nie uczestniczy w jurysdykcji a przede
wszystkim we władzy święceń”. Trochę bardziej pozytywnie podchodził do
określenia laikatu znany polski podręcznik prawa kanonicznego, napisany
przez o. F. Bączkowicza. Wskazywał, że laikami są ci, którzy przez chrzest
stali się członkami Kościoła, uzyskując osobowość prawną wraz z prawami
i obowiązkami, bez jakiejkolwiek jednak władzy.
Cała polemika wokół tych nowatorskich poglądów Congara i Rahnera wybuchła w teologii i stała się fermentem ożywiającym kuluary Soboru. Późniejsze wystąpienia Papieży i Biskupów, zwłaszcza podczas Soboru
Watykańskiego II i Synodów, a także liczne dokumenty posoborowe coraz
bardziej sprzyjały rozbudzeniu świadomości eklezjalnej świeckich. Cdn.
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NOSILI SZKAPLERZ
KARMELU
Z milionów osób noszących Maryjny szkaplerz karmelitański,
chcemy pokazać świętych, może mniej znanych, ale mogących
być dla nas wsparciem i drogowskazem, którzy uświęcili się
korzystając z duchowości szkaplerznej szaty Karmelu.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD:
BŁ. LAURA DEL CARMEN VICUNA PINO
(1891-1904)
Chilijka, Laura del Carmen Vicuna Pino, córka szlachcica Józefa Vicuna
i krawcowej Mercedes Pino, wzrastała w środowisku salezjańskim. Wyróżniała się jednak szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej Szkaplerznej,
wszak nosiła nie tylko Jej szkaplerz, ale także Jej imię (del Carmen).
Rys życia w szkole Maryi
Laura urodziła się w Santiago, stolicy Chile,
5 kwietnia 1891 r. Jej ojciec, oskarżony przez
swoja rodzinę o mezalians, gdyż jako szlachcic ożenił się z krawcową, zmarł, gdy córka
miała zaledwie 2 lata. Niedługo po śmierci
ojca urodziła się druga córka– Julia Amanda,
a matka z dwojgiem dzieci pozostała bez środków do życia. W 1899 r. wyemigrowała więc
do Argentyny, gdzie w okolicach miasta Junin
de los Andes znalazła pracę u właściciela ziemskiego, który obiecał jej małżeństwo, ale słowa nie dotrzymał. Tam też obie córki zostały
przygarnięte do internatu przez siostry salezjanki.
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Pobyt w internacie był dla Laury czasem bardzo owocnym pod względem duchowym. W dniu Pierwszej Komunii św., jaką tam przyjęła, nałożono jej także szkaplerz św. Był on da niej widzialnym znakiem opieki Maryi,
którą darzyła szczególną czcią i zaufaniem. W kronice internatu zapisano, że
gdy w lipcu 1902 r. szalała ogromna burza, a nawet trzęsienie ziemi, uspokajała nie tylko przerażone koleżanki, ale i wychowawczynie: „Nie lękajmy
się. Uciekajmy się pod opiekę Matki Bożej z Góry Karmel, której szkaplerz
nosimy. Ona nas ocali” – mówiła.
Za zgodą spowiednika Laura ofiarowała swoje życie za mamę, która zaniechała życia sakramentalnego i mieszkała pod jednym dachem ze swoim
chlebodawcą. Powierzała jej sprawę wstawiennictwu Matki Bożej Szkaplerznej. Gdy w wakacje udała się na wieś do matki, stała się tam obiektem zainteresowania jej pracodawcy, który chciał także ją zmusić do cudzołóstwa.
Zdołała się obronić, ale została przez agresora bardzo pobita. Wpłynęło to
bardzo na stan jej zdrowia i doprowadziło wręcz do przedwczesnej śmierci 22 stycznia 1904 r., gdy miała niecałe 13 lat. Umierała ze słowami aktu
strzelistego: „O Virgen del Carmelo, llévame alcielo” (O Dziewico Karmelu, wprowadź mnie do nieba). Dla otoczenia było oczywiste, że jej ofiara została przyjęta. Po śmierci córki, matka opuściła bowiem nieprzyjazny dom
pracodawcy i całkowicie zmieniła swe życie.
Beatyfikacja i patronat
Na grobie bł. Laury del Carmen wypisano słowa: „Pragnęła mieć serce czyste jak Maryja, aby mógł w nim mieszkać tylko Bóg”. Jej beatyfikacja, przez
posługę św. Jana Pawła II, odbyła się w stulecie śmierci św. Jana Bosko, założyciela salezjanów, 3 sierpnia 1988 r. w Turynie, gdzie arcybiskupem metropolitą był wtenczas wielki propagator szkaplerza karmelitańskiego, kardynał
Anastazy Ballestrero, karmelita bosy, który bardzo popierał proces beatyfikacyjny tej czcicielki Matki Bożej Szkaplerznej. Bł. Laura jest szczególną patronką i orędowniczką dla rozbitych rodzin, które za jej przyczyną
mogą wypraszać upragnioną jedność.
Wspomnienie liturgiczne bł. Laury del Carmen przypada w rocznicę jej
śmierci – narodzin dla nieba, tj. 22 stycznia.
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Z ŻYCIA BRACTWA
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
SPOTKANIE OPŁATKOWE BRACTW
SZKAPLERZNYCH W JAROSŁAWIU
W DNIU 31 STYCZNIA 2015 R.
Pielgrzymów w Kolegiacie Jarosławskiej przywitał proboszcz ks. Marian
Boho, który opowiedział historię obrazu Matki Bożej i jego kultu. Kiedy
patrzymy na ten piękny obraz słynący łaskami – mówił – trzeba uzmysłowić sobie, że obecnie jest trzeci etap kultu Matki Najświętszej w tym obrazie trwającego 400 lat. Kościół ten był budowany w latach 1582-1594. Na
konsekracji przewodniczył i kazanie głosił ks. Piotr Skarga i prawdopodobnie już wtedy obraz ten znajdował się w Jarosławiu. Pierwszy okres to czasy
jezuickie, obraz był czczony pod tytułem Matki Bożej Śnieżnej. Od 1804 r.
zaczyna się drugi etap; ta świątynia staje się parafialną a obraz otrzymuje
tytuł Matki Bożej Różańcowej. Trzeci etap trwa od 2006 r., kiedy to arcybiskup Józef Michalik nadał mu tytuł Matki Bożej Królowej Rodzin.
Do roku 1804 w kolegiacie jarosławskiej pw. Wszystkich Świętych tętniło życie i w tym czasie doszło do nieszczęścia, zawaliła się świątynia w
czasie nabożeństwa, zginęły wówczas 22 osoby. Prawdopodobnie przeniesiono wtedy ten obraz z powrotem do tej świątyni i obraz otoczony został
czcią przez Bractwo Różańcowe, nadając jej tytuł Matki Bożej Różańcowej.
Ołtarz Matki Bożej Różańcowej był na bocznej ścianie. W 1862 r. jeszcze
ludzie nie zapomnieli o zawaleniu świątyni, jak tutejsza świątynia stanęła
w płomieniach. Zawaliła się wówczas część stropu, udało się tylko uratować ten obraz. Choć obraz znajdował się najdalej drzwi proboszcz ówczesny
zdecydował, aby ocalić obraz Matki Bożej. Stopiły się wota, później przetopiono je i zrobiono z nich Krzyż, wotum wdzięczności za ocalenie obrazu.
W historii tego kościoła jest 30 lat chudych. W 1873 r. kościół ten zostaje za38

mieniony na magazyn i cenne rzeczy zostały zrabowane. Nie ma tu w tym
okresie nabożeństw i nie odbiera czci obraz Matki Bożej.
W 1971 r. w tym kościele było zakończenie peregrynacji obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej, były tu tylko ramy i świeca, bo obraz w tym czasie został uwięziony. Na uroczystościach byli obecni Prymas Polski Stefan
Wyszyński oraz kardynał Karol Wojtyła. Kontynuowane były nowenny do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy przed obrazem Matki Bożej Śnieżnej.
W roku 2006 arcybiskup Józef Michalik dokonał aktu nadania nowego tytułu Królowej Rodzin. Tytuł ten ma związek z Janem Pawłem II, jako
żywy pomnik tego pontyfikatu. Jan Paweł II w swoim pontyfikacie wiele
uwagi poświęcił rodzinie, a w ubiegłym roku Papież Franciszek nadał Janowi Pawłowi II tytuł Papieża Rodziny. W tym samym roku obraz ten został
ukoronowany koronami poświęconymi przez papieża Franciszka z pragnieniem rozwijania kultu Matki Bożej w duchu Jana Pawła II. Rozwijać cześć
Matki Bożej i jednocześnie zabiegać o rodzinę, kiedy jest tak mocno atakowana w samej swej istocie.
Obraz słynie łaskami, przykład cudu: człowiek ciężko chory prawie
umierający myślą przeniósł się przed ten obraz i prosił o ocalenie oraz uzdrowienie i został uzdrowiony. Przyjechał do tego kościoła, opowiedział o tym
i złożył wotum dziękczynne za ocalenie.
W ubiegłym tygodniu małżonkowie przyszli i złożyli świadectwo. Najpierw nie mogli mieć dzieci, modlili się o potomstwo, kiedy urodziło się
dziecko, to po pół roku zachorowało ciężko, że lekarze nie dawali rokowań
na życie, diagnoza: guzy w głowie. Po odprawieniu Mszy św. dziecko otworzyło oczy, zniknęły guzy i dziecko jest zupełnie zdrowe. Ojciec dziecka bardzo to przeżywał, pracował w służbach mundurowych, modlił się, że jeżeli
Bóg uratuje mu dziecko, to obiecał, że pójdzie do spowiedzi i podpisze krucjatę do końca życia i tak się stało.
Przychodząc tu, mamy swoje intencje, pragniemy otworzyć przed Matką swoje serca, bo Ona ma otwarte serce dla nas. Zostawcie Jej wszystkie
troski zaufajcie bez reszty Maryi, a Ona jak Matka Wasze smutki zamieni
w radości. Niech się tak stanie – tak zakończył przywitanie ksiądz Kustosz.
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Po przywitaniu rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Władysława Jagustyna –Moderatora Bractw Szkaplerznych Diecezji Rzeszowskiej,
obecny był również Moderator Bractw Szkaplerznych Prowincji Krakowskiej
– o. Włodzimierz Tochmański OCD. W spotkaniu uczestniczyli członkowie
bractw oraz ich opiekunowie: z Przemyśla, Górna, Drohobyczki, Brzozowa,
Stalowej Woli Rozwadowa, Zaczernia, Trzciany, Słociny, Rzeszowa z parafii Św. Krzyża, Fary – Rzeszów, od św. Józefa – ze Staromieścia, Starowiny, z Brzozowa, z Pilzna od oo. karmelitów oraz z Leżajska z parafii farnej
i z sanktuarium Matki Bożej Leżajskiej.
Ksiądz Jagustyn na rozpoczęcie koncelebrowanej Mszy świętej, dziękując księdzu proboszczowi Marianowi Boho za otwarcie Domu Matki
i przybliżenie Jej obecności, prosił o modlitwę, słowo Boże i akt zawierzenia naszych rodzin.

W kazaniu ks. Marian Boho przywołał na pamięć datę 2.08.2014 r. – datę koronacji obrazu Matki Bożej i podczas tej pięknej uroczystości abp Józef Michalik wyraził swoją wolę i zapewnienie, aby przed tym wizerunkiem
pielęgnować nabożeństwo do Matki Bożej i akt oddania się Matce Bożej. To
najpiękniejsze nabożeństwo przywołuje wielkie wydarzenie z 1946 r., z życia taj parafii, w tym to roku dokonano takiego aktu oddania, przygotowa40

nia podjęła Anna Jenke, nauczycielka z Liceum Plastycznego w Jarosławiu.
Dziś ma już tytuł Sługa Boża. Oddało się wtedy 4000 rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi i wszystkie rodziny, które oddawały się Maryi składały swoje imię i nazwisko. Miesiąc wcześniej takiego aktu oddania dokonała
młodzież, 5000 młodych ludzi oddało się Niepokalanemu Sercu Maryi. Tajemnica i Boże prowadzenie sprawiło, że po wielu latach właśnie w ten dzień
2.08. dokonano koronacji Królowej Rodzin.
Akt oddania to znacznie więcej niż oddanie się w opiekę, oddać się można temu, kto nam się oddaje. Pewno małżonkowie przeżywają to życie we
dwoje, ciągle razem. Maryja oddała się Bogu, wypowiadając swoje Oto ja
Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego i służyła, jako
Matka Jego Syna Jezusa Chrystusa. Oddała się Bogu, ale także ludziom służyła trzy miesiące u swojej krewnej Elżbiety, tam wyśpiewuje hymn. Oddaje się ludziom, idzie z Jezusem do Kafarnaum i z Nim przeżywa misję, idzie
z Nim do końca, aż na Golgotę, do stóp krzyża. Słyszy słowa synu, oto Matka twoja; Matko, oto syn Twój, Maryja staje się więc naszą Matką. Oddać
się Jej, bo Ona nam się oddała. Nie tylko w opiekę ale wszystko co posiadamy, chcemy być Jej narzędziem i chcemy Jej służyć. Mamy jeszcze piękny
przykład Jana Pawła II Totus Tuus. Ponawiał ten akt oddania, kiedy nakładane były na niego nowe zobowiązania, jako kapłana, biskupa, kardynała,
papieża. Totus Tuus na każdym etapie. Dla mnie ważne są słowa, które mi
towarzyszą, wypowiedział je Ojciec Święty na Jasnej Górze Matko przyjmij,
Matko nie opuszczaj, Matko prowadź i potem doświadczył zamachu 13 maja na swoje życie, ale inna ręka prowadziła kulę, Matka Najświętsza Go nie
opuściła. Każdy z was ma swoją historię, dzień w którym się oddał Matce
Bożej, to symbol oddania się Jej w opiekę ale, że się jest Jej rycerzem i chce
być narzędziem w Jej ręku. Akt oddania na własność, ale i to wszystko czym
się jest, całą naszą przeszłość, aby coraz bardziej Jej służyć i stawać się Jej
narzędziem. Ona nas nigdy nie opuści poprowadzi nas na przyszłość. Zapraszam do takiego Aktu oddania. Nasuwa się taka myśl; aby każdy z was
pomyślał o jakiejś osobie, rodzinie, która przeżywa jakąś trudność, abyście
tę rodzinę włączyli do aktu oddania i opowiedzieli o takim akcie oddania,
abyście się w ten sposób stali się apostołami Matki Bożej i opowiedzieli
o Niej. Potem każdy z nas dokonał Aktu Oddania Matce Bożej Królowej
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Rodzin za swoje rodziny i inną rodzinę, którą poleca Matce Bożej. Poniżej
prezentujemy tekst modlitwy.
AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ
KRÓLOWEJ RODZIN
Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja,
Maryjo Królowo Rodzin!
Biorąc za wzór świętego Jana Pawła II,
mówię dziś: cały(-a) jestem Twój (-a).
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego (-ą) siebie,
wszystko, czym jestem: mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły,
emocje, pamięć, zranienia, słabości,
moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość
i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną
– każdy mój krok, czyn, słowo i myśl.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także
moją rodzinę i wszystko co posiadam.
Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.
Ty, najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego.
Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia.
Prowadź po drogach życia i posługuj się nami
do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa –
jedynego Zbawiciela świata, od którego
pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen.
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Po Mszy świętej udaliśmy się do opactwa Benedyktynek, do Ośrodka
Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Anny Jenke, by przed obrazem Serca Jezusowego uczestniczyć w konferencji, którą wygłosił o. Włodzimierz
Tochmański OCD pt. „Święta Teresa od Jezusa i Najświętsza Maryja Dziewica”. Ojciec Włodzimierz podkreślił rolę i znaczenie Maryi w życiu i powołaniu Świętej Teresy od Jezusa.
„Kiedy w 1571 r. zostaje mianowana przeoryszą klasztoru Wcielenia,
umieszcza na swym miejscu w chórze zakonnym posąg Najświętszej Dziewicy, Jej oddaje klucze i rządy nad zgromadzeniem, bo chce, aby w Maryi
zbiegały się miłość, szacunek i cnoty wszystkich zakonnic. Gest ten znalazł
sympatyczny epilog w jednej z terezjańskich wizji Matki Chrystusa, a sama
Teresa przypisuje Dziewicy Maryi wszelkie dobro, które dzieje się w klasztorze: „Moja Przeorysza (tj. Matka Najświętsza) sprawia te wszystkie cuda”.
Ten prosty, dziecięcy akt zawierzenia w sytuacji ogromnie skomplikowanej i
przekraczającej czysto ludzkie jedynie wysiłki Teresy, przyniósł natychmiast
owoc stokrotny i jedną z najpiękniejszych wizji Maryjnych. Święta ujrzała
Maryję jako typ i uosobienie modlącego się Kościoła i zrozumiała Jej pośrednictwo w oddawaniu Synowi canticum Laudis, jakie ta mała wspólnota
zanosiła za zbawienie świata. „W chwili gdy zaczynało się Salve – wspomina Teresa – ujrzałam Matkę Boską z wielkim mnóstwem aniołów, zstępujących do stalli przeoryszy, gdzie była ustawiona Jej figura, i zasiadającą na
tym miejscu. (...) W takim stanie pozostawałam przez cały czas śpiewu Salve, a Pani nasza rzekła do mnie: «dobrą miałaś myśl, że mnie tu umieściłaś. Będę obecna hołdom uwielbienia, które tu będzie się składać mojemu
Synowi, i będę Mu je przedstawiać»”.
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Po wygłoszonej konferencji uczestniczyliśmy w adoracji Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie, którą prowadził ks. Władysław Jagustyn.
Trwaliśmy wszyscy w uwielbieniu, dziękczynieniu i zanosiliśmy nasze
prośby do Pana Jezusa i Jego Matki, przepraszając za wszystkie nasze niewierności. Ksiądz Jagustyn polecił nas wszystkich Najświętszemu Sercu
Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
Modląc się, mówił: „Jezu króluj, aby przez to Najświętsze Serce Twoje
oddana była chwała Trójcy Świętej”. Modlił się także za zakony karmelitańskie i benedyktyńskie, w intencji osób konsekrowanych, aby swoją modlitwą i ofiarą wypraszały nam wiarę i wierność, oraz w intencji powołań, aby
Kościół był sprzeciwem wobec ducha współczesnego świata, który konsumuje, jakby Boga nie było. „Króluj nam, błogosław nam Ojcze, wysłuchaj
nas, abyś w naszych sercach miał zawsze mieszkanie. Wiemy, żeś Maryję
Matkę miłował, posłuszny Jej byłeś, tym bardziej uczę się od Ciebie, chcę
do Niej mówić, przy Niej trwać, okazując Jej na dziecięcy sposób swoje posłuszeństwo. Matko, tyle trudu podjęłaś, aby nas prowadzić do zwycięstwa,
chcemy pamiętać o Twoich obietnicach, wskazaniach które dajesz, tym
którzy przyjmują szkaplerz. Pragniemy poprawić się i wyrwać z nałogów
i pokrzepić serca i nie być przyczyną Twoich łez i Twoich strapień. Bądź
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nam pomocą byśmy swoim dobrym szlachetnym życiem zasłużyli być
w niebie, gdzie Twój Syn żyje i króluje. Panie Jezu Chryste chcemy Ci wypowiedzieć naszą wdzięczność za ten dzień, za Twoją obecność. Dziękujemy
Ci Matko i Królowo nasza”. Po skończonej modlitwie i wspólnym kolędowaniu udaliśmy się wszyscy na poczęstunek.
Spotkanie zakończyło się koronką do Bożego Miłosierdzia, błogosławieństwem ks. Władysława Jagustyna i dobrym słowem rozesłania o. Włodzimierza dla nas wszystkich.
Marta Dziedzic OCDS
animatorka Bractwa Szkaplerznego z Trzciany

LICZBA PRZYJĘTYCH
DO KSIĘGI SZKAPLERZNEJ W CZERNEJ
Oto liczba przyjętych i wpisanych osób do Księgi Szkaplerznej w Czernej:
2010 r. – 3362 osób
2011 r. – 3435 osób
2012 r. – 3594 osób
2013 r. – 3658 osób
2014 r. – 4160 osób
Wszystkich przyjętych do Rodziny Szkaplerznej w ostatnich latach serdecznie witamy i zapraszamy dalej do współtworzenia grup Rodziny Szkaplerznej i wspólnot Bractwa Szkaplerznego.
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WYBORY W ZAWIERCIU
Dnia 16 kwietnia 2015 r. Bractwo Szkaplerzne z Zawiercia wybrało nowy
zarząd: animator – Wirginia Sierka, z-ca – Ewa Ruszkowska, skarbnik –
Mirek Jaśkowski. Wyniki wyborów zatwierdził moderator ks. Wojciech,
który prowadził całe spotkanie bractwa. Gratulujemy.

WIZERUNKI SZKAPLERZNE
PARAFIA ŚW. ROCHA RZESZÓW – SŁOCINA
Nie jest dokładnie znana data powstania parafii w Słocinie koło Rzeszowa. Pierwsze zapiski datowane są na rok 1419, kiedy to odnotowano powstanie Bractwa Kapłańskiego, które zostało zatwierdzone w 1421 r.
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Pierwszy kościół był drewniany i spłonął w pożarze. Drugi wybudowano
pod koniec XV w. pod wezwaniem św. Marcina. Został on w 1624 r. zdewastowany przez najazdy tatarskie. Odbudowano go i konsekrowano w 1638 r.
W ołtarzu głównym był obraz Matki Bożej Różańcowej i św. Marcina.
Kościół podupadł i wymagał remontu, co zostało wykonane przez ks. Wacława Betańskiego, prepozyta tyczyńskiego. Od 1802 r. proboszczem został
ks. Wincenty Skibniewski i prawdopodobnie za jego przyczyną zaistniał
w tej parafii kult szkaplerza św.

Kościół w Słocinie otrzymał w 1827 r. z Rzymu dokument na trzy odpusty w roku: św. Marcina, Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rocha. Nadanie
odpustu z okazji uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej oznacza, że pobożność szkaplerzna zaistniała w parafii wcześniej. Brak jest na ten temat jednak zapisów kronikarskich.
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Ksiądz Skibniewski zmarł w roku 1830 w wieku 56 lat. W 1882 r.
kościół został odnowiony. W zapiskach z 1894 r. jest odnotowane, że w parafii oprócz szkaplerza było bractwo trzeźwościowe, apostolstwo NSPJ
i Żywy Różaniec. Dla rozwijającej się parafii istniejący kościół był za mały
i komitet parafialny w 1903 r. podjął uchwałę o budowie nowego. Proboszcz
ks. Roman Malinowski w 1904 r. sprowadził do parafii siostry felicjanki,
które prowadziły ochronkę i pracowały w Domu Opieki. Po rozebraniu kościoła pomagały również przy budowie nowego. Budowę kościoła ukończono w 1921 r. Siostry felicjanki odeszły z parafii w 1923 r., a na ich miejsce
przybyły siostry służebniczki starowiejskie i posługują do dziś.
Obraz Matki Bożej Szkaplerznej znajduje się w ich domu zakonnym. Jest
to obraz olejny malowany na płótnie o wymiarach 140 x 78 cm. Pochodzi
on prawdopodobnie z rozebranego wcześniej kościoła i został umieszczony
w domu zakonnym. W maju 1943 r. został odnowiony. Nowy kościół pod
wezwaniem św. Rocha konsekrował biskup Franciszek Barda 8.05.1932 r.
Kościół jest trójnawowy, w ołtarzu głównym umieszczono tryptyk w stylu gdańskim o pięciu skrzydłach. W centralnej części jest obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Dzieciątkiem i św. Szymonem Stockiem. Po obydwóch
stronach są obrazy świętych: Kazimierza, Marcina, Franciszka i Wojciecha
Obrazy namalował profesor Jan Bukowski z Krakowa w 1929 r.
W 2013 r. zawiązało się przy parafii Bractwo Szkaplerzne, które jest
owocem misji prowadzonych przez o. Melchiora Wróbla, karmelitę bosego z Czernej.
Kult Szkaplerza Świętego przetrwał w świątyni od XIX w. i rozwija się
na nowo. Za to lud wierny z parafii św. Rocha dziękuje Matce Bożej Szkaplerznej strofami pieśni: „Tobie chwała, boś nam dała święty Szkaplerz Twój.
Matko Boga, Matko droga, niech Ci chwała brzmi”.
Rodzina Szkaplerzna – Rzeszów Fara
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OGŁOSZENIA
1. Rekolekcje 2015:
● pełne rekolekcje Maryjne otwarte dla wszystkich pt. „Szkaplerz
karmelitański wzywający do nawrócenia i troski o zbawienie” odbędą się w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej – Czerna 196, 32-065 Krzeszowice (zgłoszenia:
tel. 12 282 12 45, 12 282 65 41, 784 975 822, rekol@karmel.pl,
www.rekolekcje.karmelczerna.pl) w dniach 14-19 lipca 2015 r.
Przewodniczy im o. Włodzimierz Tochmański OCD.
●

rekolekcje weekendowe pt. „Wprowadziłem Was do ziemi Karmelu”
(Jr 2,7) dla wszystkich pragnących nosić szkaplerz karmelitański lub pogłębić jego rozumienie odbędą się w Domu (Centrum)
Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym Karmelitów Bosych „Na Górce”
im. Jana Pawła Wielkiego w Wadowicach – ul. Karmelicka 22,
34-100 Wadowice (tel. 600 926 987, tel./fax 33 873 23 78,
domrekolekcyjny@eranet.pl, www.karmelwadowice.pl) w terminie 1820 września 2015 r. Przewodniczy im o. Włodzimierz Tochmański OCD.

2. Zachęcamy do nabycia wyjątkowego kolorowego medalika szkaplerznego w cenie 3 zł, wybitego dla Rodziny Szkaplerznej i klasztoru w Czernej,
oraz innych książek i dewocjonaliów szkaplerznych. Wysyłkę prowadzi
sekretariat lub księgarnia Karmelitana w Czernej, tel. 12 258 30 77,
fax 12 282 24 18, karmelitana@interia.pl, http://ksiegarnia.karmelczerna.pl.
3. Mapa wspólnot Bractwa Szkaplerznego, Rodziny Szkaplerznej i parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce, stworzona przez o. Włodzimierza, jest możliwa do obejrzenia w Internecie na portalu szkaplerznym
www.szkaplerz.pl w dziale bractwa i wspólnoty szkaplerzne. Prosimy o jej stałe aktualizowanie, przez podanie nam danych nowych wspólnot.
4. Bractwa i Wspólnoty Rodziny Szkaplerznej proszone są o rychły kontakt
telefoniczny w sprawie przyjazdu o. Moderatora Prowincjalnego do wspólnoty (spotkanie kolędowe, kazania, niedziela szkaplerzna, wizytacja, dzień
skupienia, spotkanie braterskie).
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ZAPROSZENIE RODZINY SZKAPLERZNEJ
NA XVII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE SZKAPLERZNE
CZERNA, 18 LIPCA 2015 R
„Niech Pan sprawi, aby wszystko to było na cześć i chwałę Jego
i Najświętszej Maryi Panny, której szkaplerz nosimy”
św. Teresa od Jezusa
Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Bractw Szkaplerznych!
Drodzy Bracia i Siostry w szkaplerzu świętym!
Podczas tegorocznego Spotkania Rodziny Szkaplerznej w dniu 18 lipca
w Czernej pragniemy oddać cześć Panu Bogu tak jak Najświętsza Maryja Panna
i jak nasza duchowa Matka Karmelu Terezjańskiego – św. Teresa od Jezusa, której
500-lecie narodzin w tym roku obchodzimy. Kościół powszechny celebruje także
Rok Życia Konsekrowanego, zachęcając do modlitwy w intencji powołań i pięknego rozwoju w różnorodności wspólnot, osób i charyzmatów ewangelicznego życia.
W duchowości karmelitańskiej szkaplerz był zawsze znakiem wejścia do szkoły Maryi, znakiem Jej naśladowania, szatą Jej cnót i życia w zjednoczeniu z Nią.
Nabożeństwo szkaplerzne, jak każdy dar Boży, owocuje bowiem łaskami tylko
wtedy, gdy przyjmowane jest świadomie i czyni nasze życie coraz bardziej zgodnym z Ewangelią. Obfitość łask, które otrzymuje człowiek poprzez szkaplerz
święty, zależna jest od tego, jak na te łaski odpowiada. Wiemy, że różne mogą być
odpowiedzi na dar szkaplerza. Szatę Maryi można przyjąć, a następnie odłożyć
i zapomnieć o niej. Można ją założyć i nosić, ale bez kierowania myśli i serca do
Ofiarodawczyni. Można wreszcie ubierać się w nią z miłością i nosić z rosnącym
pragnieniem odwdzięczenia się Maryi za jej dar.
Święta Teresa, przyjąwszy szkaplerz, nigdy go nie zdjęła, bo przyjęła go
w duchu wypełniania testamentu umierającego na krzyżu Jezusa i podobnie jak
św. Jan Apostoł, od tego czasu przyjęła Maryję do siebie (por. J 19,27). Po śmierci
swojej rodzonej matki powierzyła się powierzyła się Maryi jako dziecko i oddała
na Jej służbę, pogłębiając zjednoczenie z Nią przez naśladowanie Jej cnót i pokrewieństwo duchowe, aby za łaską Bożą żyć duchem Maryi i wszystko czynić tak,
aby było na cześć i chwałę Boga oraz Najświętszej Maryi Panny.
„Rozumiałam dobrze, że dom ten być powinien, na większa chwałę Pańską, na
godne uczczenie świętego szkaplerza chwalebnej Jego Matki”, „naśladujcie Maryję
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i rozważajcie to, jaka musi być wielkość tej Pani i jaka to korzyść mieć ją za Patronkę” – woła do nas św. Teresa od Jezusa i dodaje: „my wszyscy, którzy nosimy ten święty habit Karmelu, jesteśmy powołani do modlitwy i kontemplacji”.

Drodzy Bracia i siostry, zapraszam więc Was – każdego, kto odziany
jest Szatą Maryi – do uczestnictwa w wielkim święcie Rodziny Szkaplerznej
w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, w sobotę po uroczystości liturgicznej Matki Bożej z Góry Karmel tj. w dniu 18 lipca br.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczniemy o godz. 9.00 modlitwą i pieśnią,
o godz. 10.00 wysłuchamy konferencji o. Pawła Hańczaka, magistra nowicjatu czerneńskiego. O godz. 11.00 będzie uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie wielki przyjaciel Karmelu, ks. bp Roman Pindel, ordynariusz
diecezji bielsko-żywieckiej. W dalszej części będzie możliwość przyjęcia
szkaplerza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie (ok. godz. 15.30).
Do dyspozycji pielgrzymów jest Dom Pielgrzyma z księgarnią, nowoczesnym
multimedialnym muzeum karmelitańskim, z salami kinową i konferencyjną oraz
dużą restauracją. Podczas spotkania będzie można także obejrzeć okolicznościową wystawę o św. Teresie od Jezusa.
Niech nie zabraknie tego dnia nikogo w sanktuarium czerneńskim, kto nosi
szkaplerz Karmelu, a nie przybył tutaj choćby duchem i sercem, by włączyć się
w hymn uwielbienia i dziękczynienia. Przybywajcie! Matka Boża czeka na nas!
Kraków, 22.05.2015 r.
Nr 129/2015
o. Tadeusz Florek OCD
Prowincjał Krakowskiej Prowincji
Zakonu Karmelitów Bosych

Święta Boża Rodzicielko
Maryjo,
naucz nas postawy
noszenia w sercu
i rozważania
znaków i słów,
jakie BÓG
do nas kieruje.

