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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – PAŹDZIERNIK
MATKA BOŻA SZKAPLERZNA, RÓŻAŃCOWA
JASNOGÓRSKA, NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
RÓŻNE TYTUŁY, TA SAMA MARYJA
Wspaniałych twarzy, ikon, obrazów, figur, różnorodnych tytułów, miejsc objawień i sanktuariów Matki Bożej mamy w Kościele znaczną ilość. Ileż tytułów zawiera je niejedna maryjna litania, czy mszał maryjny. Maryja żyje
i jak każda kobieta ma wiele strojów, sukienek, tak również i najwspanialsza Kobieta, Piękna Pani, nowa Ewa, Maryja. Bo jest Ona obecna w życiu
chrześcijan jako Wniebowzięta i wspomagająca nas w tej pielgrzymce po
tym „łez padole” do domu Ojca. I mówi takim językiem, jakim rozumieją
Ją przybrane Jej duchowe dzieci. Różne piękne tytuły, ale ta sama Maryja.
Czy te dzieci mają jednak jeszcze wiarę?
Sławny bp T. Toth, profesor uniwersytetu w Budapeszcie, autor wielu
książek dla młodzieży, w swej książce pt. „Religia w życiu młodzieńca”,
przytacza bajkę o niemądrym pająku. Był piękny, wrześniowy poranek.
W powietrzu snuły się nitki babiego lata. Jedna z niteczek zawisła na konarach wysokiego drzewa. Ukryty pajączek wyszedł, zaczął prząść inne nitki i przytwierdzać je do gałęzi. Po tej niteczce zaczął spuszczać się w dół.
A były tam bujnie rozgałęzione krzaki, więc wziął się zaraz do budowy regularnej sieci. Szczyt jej umocował na tej samej długiej nitce, po której spuścił się na dół – rozpiął ją po bokach. Sieć gotowa – obfity połów. Muszki
i komary wpadały w sploty siatki, tak licznie, że pajączek z dnia na dzień
rósł i zamienił się w dużego pająka, który w dobrobycie swoim zapomniał,
jakim małym i chudym, głodnym wyglądał parę tygodni temu na szczycie
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drzewa. Jednego ranka przebudził się nasz pająk zły i smutny. Było chłodno
i chmurno, nie słychać było brzęczenia muszek – nastał głód. Nie mając nic
do roboty, postanowił zbadać czy wszystko jest w porządku. Obchodził każdy zakątek wiszącego domku. Jedna nitka trzymała się złamanej gałęzi. Doszedłszy do szczytu sieci spostrzegł nitkę, która ciągnęła się wysoko w górę,
nie mając punktu zaczepienia. Z tej i owej strony przyglądał się jej bez przeznaczenia. Zapomniał, że po tej nitce spuścił się w dół ze szczytu drzewa, że
na niej zawiesił szczyt swej misternej budowy. Trzeba ją usunąć – przeciął ją.
Sieć spadła. Pająk znalazł się na ziemi. Zamienił się w biedaka. Jeden ruch
wystarczył, by zepsuć swe dzieło. Dusza człowieka jest związana z Bogiem
jedną nitką wiodącą w górę. Tą nitką jest wiara. Źle jest, gdy tę nic zerwiemy, wtedy stajemy się zbłąkanymi i bezdomnymi żebrakami.

„Wszystko się chwieje, gdy wiary brak”. Chwieje się pojedynczy człowiek
– Jeśli Bóg nie istnieje, to ja nie mogę istnieć. Nie ma wtedy prawdziwej radości, istnieje tylko używanie, nie ma obowiązkowości, jest tylko samowola.
Życie traci sens. Chwieje się rodzina. Jeśli nie ma Boga – odpadają przyka4

zania, nie ma sprawiedliwości. Kupiec – nie ma uczciwości. Złodziej, morderca – wszelkie poczucie odpowiedzialności jest głupstwem. Młodzież jest
miotana namiętnościami młodości – nie ma cnoty... Uczciwość ludzka nie
ma fundamentu, jeśli nie ma Boga. Zaczęliśmy rozważanie o niemądrym
pająku, który przeciął nitkę wiodącą ku górze. Wiedzieliśmy, jakie mogą
być następstwa. Jeśli nie ma Boga „wszystko się chwieje” – padają przykazania. Odczuwamy lęk o przyszłość. Złóżmy zatem naszą wiarę w ręce
Matki Bożej, by chroniła nasze czasy, byśmy wytrwali w wierze Jej Syna –
przez wszystkie dni. „Gdy wiarę tracim żywą, Matko wspomóż nas”. Zaufać
Bogu – dzieci się bawią – zamykają oczy, wyciągając ręce przed siebie
i mówią: „prowadź mnie i mów mi, co jest wokół”.
Naszą ziemską matkę można kochać jak kocha dziecko – sercem, wzruszeniem, radosnym uśmiechem i serdecznym płaczem. Ale można ją kochać
po dorosłemu, bez czułostkowych objawów, ale z pełną świadomością tego,
kim ona jest. Bo przecież każdy z nas żyje przez całe życie z tego ogromnego kapitału trudu i cierpienia, jaki włożyła w nasze dzieciństwo i młodość
nasza matka. A Maryja dźwiga w swoich ramionach i na swoich barkach niejako trud i pracę wszystkich matek ludzi. Ten trud, wysiłek, który podejmuje wobec każdego z nas matka, podejmuje również Maryja, ale w wymiarze
nadprzyrodzonym, w sensie nie tylko opieki nad naszym dzieciństwem, ale
przede wszystkim wsparcia na każdy dzień, na każdą jego godzinę.
Maryja nazywana jest przecież Matką Nieustającej Pomocy (świętujemy 150-lecie przywrócenie do kultu publicznego tej ikony). Gdybyśmy częściej i głębiej uświadamiali sobie treść i wartość owej pomocy udzielanej
nam na co dzień przez Matkę Najświętszą, inne formy przybierałaby nasza
wdzięczność; nie tylko taka często zewnętrzna, uczuciowa wobec Niej. My
przypominamy sobie o dobroci Maryi zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy dotną nas nieszczęścia lub gdy odczuwamy kryzys lub nagłą potrzebę pomocy,
czyli w wypadkach nadzwyczajnych. Przecież z normalnych dni składa się
większość naszego życia. Do dobrego Bożego przeżycia tych dni potrzebna jest koniecznie łaska Boża, a najlepszą pomocą przy wyjednywaniu nam
tej bezcennej Bożej pomocy pozostanie zawsze Maryja, gotowa nieustannie nam pomagać.
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Zapewne słyszeliśmy wielokrotnie o objawieniach Matki Bożej, choćby
w Fatimie, w Lourdes, w La Salette, szkaplerznych w Aylesford w Anglii,
czy w innych częściach świata. Z pewnością pamiętamy o nawoływaniu
Matki Najświętszej do pokuty, do modlitwy, do nawrócenia. Na pewno słyszeliśmy o wielu uzdrowieniach, które dokonały się za wstawiennictwem
Maryi. Niektóre z tych uzdrowień są bardziej znane, natomiast inne mniej.
O jednym z tych uzdrowień, które dokonały się za przyczyną Matki Bożej, pisze Vittorio Messori w swojej książce zatytułowanej „Cud”. Autor,
włoski dziennikarz, pisze o dochodzeniu w sprawie najbardziej wstrząsającego cudu maryjnego, który miał miejsce w Hiszpanii w 1640 roku. Cud ten
jest jednym z najlepiej udokumentowanych cudów, który został zdziałany za
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie można by było
w skrócie opisać w ten sposób: wieczorem 29 marca 1640 r., 23-letniemu
mężczyźnie Miguelowi Juanowi Pellicerowi, podczas gdy spał w swoim domu w Calandzie, w Kotlinie Aragońskiej, została przywrócona – natychmiast
i ostatecznie – prawa noga. Noga ta, złamana kołem wozu, a później całkowicie zaatakowana przez gangrenę, została mu odcięta na wysokości czterech
palców pod kolanem pod koniec października 1637 roku (a zatem dwa lata
i pięć miesięcy przed zadziwiającym uzdrowieniem), w szpitalu w Saragossie. Z dochodzenia i procesu (otwartego już po 68 dniach, a trwającego wiele miesięcy pod przewodnictwem arcybiskupa, któremu towarzyszyło wielu
świadków), wynika, że przywrócona nagle noga była tą, która została odcięta, a później zakopana na cmentarzu szpitalnym w Saragossie, oddalonym o ponad sto kilometrów od Calandy. Wiarygodność wydarzenia została
potwierdzona po trzech dniach, poza procesem, również przez notariusza
królewskiego (który był obcy w wiosce, a zatem nie brał udziału w wydarzeniach), w dokumencie prawnym przypieczętowanym przysięgą wielu naocznych świadków, wśród których byli proboszcz oraz rodzice uzdrowionego.
Na podstawie przebiegu wydarzeń oraz relacji głównego bohatera i innych
świadków okazało się, że cud dokonał się za wstawiennictwem Naszej Pani z Pilar, którą młodzieniec zawsze czcił w sposób szczególny, oddając się
Jej zarówno przed, jak i po amputacji i w Jej sanktuarium w Saragossie prosząc o jałmużnę przez ponad dwa lata, jako żebrak. Od chwili opuszczenia
szpitala z jedną drewnianą nogą i dwiema kulami, każdego dnia namasz6

czał kikut oliwą z lampek zapalonych w Świętej Kaplicy Pilar. O tym śnił
w Calandzie wieczorem 29 marca 1640 r., kiedy zasnął z jedną tylko nogą,
a kilka minut później obudzony został przez rodziców, mając znowu obie
nogi. Co do prawdziwości faktów nie było żadnych wątpliwości i różnicy
zdań ani wcześniej, ani później, ani w wiosce, ani w żadnym innym miejscu, gdzie Miguel Juan był dobrze znany zarówno przed, jak i po wypadku,
który doprowadził do amputacji. Sam król Hiszpanii, Filip IV, po procesie
zakończonym pozytywnym rezultatem, wezwał cudownie uzdrowionego
do pałacu w Madrycie i klęknął przed nim, aby ucałować nogę cudownie
przywróconą.
Zobaczmy, jaki skutek odniosła ufność we wstawiennictwo Matki Bożej.
Jak wielką łaskę otrzymał ten człowiek, który zawierzył Maryi.
Chrystus na pewno wyjątkowo troskliwie opiekuje się naszym życiowym powołaniem, naszą pracą, naszą nauką, wypełnianiem obowiązków
i zadań naszego stanu. Można powiedzieć, że Maryja przydaje tej Chrystusowej opiece kobiecej czułej troskliwości i ciepła, a zwracając się bezustannie w naszej sprawie do Syna, czyni tę opiekę bardziej skuteczną i pomocną.
Bo kto jak kto, ale właśnie Maryja poznała w ciągu życia mozół i utrudzenie
codziennej, szarej i monotonnej pracy, odczuła własnymi rękoma i własnym
zmęczeniem, przykre, nużące powtarzanie się tak
mało przynoszących zadowolenia czynności
domowych jak: sprzątanie, gotowanie,
pranie. Właśnie Maryja wie najlepiej
jak bardzo potrzebna jest człowiekowi Boża pomoc przy znoszeniu
tego gorzkiego, powszedniego trudu i mozołu.
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Nie ma większej radości dla matki, jak świadomość, że jest swoim dzieciom potrzebna, że nie mogą się obejść bez jej pomocy, że potrzebują jej nie
tylko w święto, nie tylko w nieszczęściu, ale właśnie na co dzień, w każdej
chwili powszedniego dnia. To samo jest z Matką Najświętszą: szczególnie
chętnie zwraca się Ona do nas, gdy prosimy Ją o pomoc w codziennej pracy, w pełnieniu obowiązków wynikających z naszego życiowego powołania.
Jej pośrednictwo przy wyjednywaniu Chrystusowych łask staje się wówczas
mniej okazyjne, odświętne, jest skutkiem zaproszenia Matki Bożej na stałe
do naszego domu, do kuchni i warsztatu pracy, aby nieustannie nam pomagała. Pomoc Maryi nie ustaje nigdy, trwa nieustannie. Jest obficie udzielana
każdemu z nas nawet wtedy, gdy Ją o nic nie prosimy. To nieustanne wsparcie
jest rozdawane prawdziwie po matczynemu, hojnie. Pojedynczym ludziom,
rodzinom, wszystkim dzieciom Matki Najświętszej. Ale naprawdę korzysta
z tej pomocy niewielu, a jeszcze mniej odwdzięcza się za nią tak, jak dobre
dziecko powinno odwdzięczyć się matce za jej trud i poświęcenie, zapraszając Ją na stałe do swego domu, dzieląc się z nią powszednim trudem, codziennymi radościami i smutkami, szukając u Niej zrozumienia w troskach
i pomocy oraz pocieszenia w kłopotach.
Odpowiedzmy więc sobie na kolejne pytania. Jaka jest nasza wdzięczność wobec Matki Bożej? Jak wygląda nasza pobożność maryjna?
W jaki sposób czcimy Matkę Bożą
w naszym życiu? Czy w maju uczestniczymy w nabożeństwach majowych – majówkach? Albo czy gromadzimy się przy przydrożnych
kapliczkach lub w domu, aby odmówić litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny? I podobnie w październiku – czy bierzemy udział w modlitwie różańcowej? Są osoby, które jedną dziesiątkę różańca odmawiają przez
cały rok, tworząc piętnastoosobowe
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róże różańcowe. Może i ja powinienem (powinnam) dołączyć się do takiej
formy modlitwy, do takiej formy pobożności maryjnej. Zapytajmy siebie, jak
często uczestniczymy w nabożeństwie godzinek, szkaplerznym, w święta
maryjne czy nowennie do Matki Bożej?
Uczestnictwo w takim nabożeństwie czy nowennie jest wyrazem naszej wiary w skuteczność wstawiennictwa Maryi u Boga. Jest znakiem pobożności maryjnej, która każe człowiekowi zagonionemu zatrzymać się
na chwilę, aby znaleźć trochę czasu dla Tej, która ma czas dla każdego
z nas. To właśnie na nich możemy nawiązać osobisty kontakt modlitewny
z naszą Matką. To tam możemy zaprosić Ją do naszych domów, aby Ona swoją obecnością uświęcała codzienną pracę, wspomagała w chwilach słabości
i choroby; chroniła dom przed nieszczęściem, nadawała Boży sens naszej pracy, odpoczynkowi – wszystkiemu czym się zajmujemy. Postanówmy sobie,
że będziemy jak najczęściej uczestniczyć w nabożeństwie do Matki Bożej.
Innym rodzajem modlitwy za pośrednictwem Matki Najświętszej jest
Anioł Pański. Zadajmy sobie pytanie, jak często korzystamy z tego rodzaju modlitwy. A może ta forma modlitwy w ogóle nie ma miejsca w naszym
życiu modlitewnym? Zwróćmy wreszcie uwagę na to, czy chociaż raz w życiu udaliśmy się z pielgrzymką pieszą czy autokarową do jakiegoś sanktuarium maryjnego, np. do Czernej, Kalwarii, Niepokalanowa, Gietrzwałdu,
Piekar Śląskich, Ludźmierza, czy na Jasną Górę, lub do Lichenia? A może do Lourdes czy Fatimy, La Salette, Ostrej Bramy w Wilnie, lub Nazaretu? Taka pielgrzymka jest trudem, który możemy podjąć, aby zawierzyć się
Maryi, aby powierzyć Jej nasze rodziny.
Wzruszająca to chwila, kiedy przed obrazem Matki Bożej klęka rodzina:
ojciec i matka z dziećmi. Wielce wzruszającym momentem jest klękanie nowożeńców (młodych) przed obrazem Matki Najświętszej. Cała ich dusza woła i błaga o opiekę oraz błogosławieństwo do Tej, co naszą Matką się zwie.
Jak wiele głębokiej treści zawiera na pozór puste złożenie bukietu ślubnego przez panią młodą na ołtarzu Niebieskiej Matki. Serce ludzkie głęboko
wierzy, że Matka Najświętsza jest Opiekunką i Matką każdej katolickiej rodziny, która swe losy składa w Jej dobroczynną dłoń. Kiedyś w Kanie Ona
pierwsza zauważyła głęboki smutek gospodarza wesela i biednych nowożeń9

ców. Jej najlepsze oczy patrzyły na strapionych i przejmowały się brakiem
wina. Nie chciała Matka Jezusowa, by nowożeńcy smucili się niedostatkiem,
który mógł popsuć radość weselnej uroczystości. Chcąc zapobiec smutkowi
i dalszym kłopotom, błaga Syna swego o cud. „Taki początek cudów uczynił
Jezus w Kanie Galilejskiej” – mówi nam Ewangelia. Patrząc na dobroć Matki Bożej, dodać musimy: tak rozpoczęło się wstawiennictwo macierzyńskiej
opieki najlepszej Matki za nami. Od tej chwili troska Jej obejmuje potrzeby
wszystkich rodzin, którym udziela swej pomocy przez skuteczne orędownictwo przed tronem Wszechmogącego Boga.

Im cześć Matki Bożej w rodzinie głębsza, tym i opieka Matki Niebieskiej oraz Jej Syna nad tą rodziną owocniejsza, skuteczniejsza. Katolickość
oblicza każdej rodziny zależy od jej łączności i związania się z Jezusem
i Matką Bożą. Jakiej więc łączności potrzeba rodzinie, by zasłużyła sobie na
szczególną opiekę Maryi? By rodzina mogła być prawdziwie chrześcijańską,
musi łączyć z Matką Niepokalaną więź umysłu, więź woli i więź modlitwy.
Do rodzin zbliża Maryję więź umysłu, polegająca na poznaniu przez rodziców i dzieci tajemnic z życia Matki Boga. Znajomość prawd wiary, zapoznanie się z wielką miłością Niebieskiej Matki ku ludziom rodzi głęboką
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miłość. Ilu jednak ludzi nie zna koniecznych prawd dotyczących wielkiej
godności Matki Najświętszej. Ilu ma błędne pojęcie odnośnie Niepokalanego Poczęcia, Macierzyństwa czy Wniebowzięcia. Są również rodzice,
którzy nie starają się o to, aby dziecku pomóc w lekcji religii, aby zainteresować się tą sprawą tak ważną dla wiary katolickiej. Łączność naszego umysłu
z Matką Bożą i dążenie do poznania Jej posłannictwa decydują o naszej
maryjnej postawie. W rodzinie miłującej Matkę Niepokalaną czyta się od
czasu do czasu czy to książkę religijną, czy też odpowiednie pismo katolickie, słucha się chętnie kazań. Mówią święci: De Maria numquam satis.
Nigdy dość mówić o Matce Bożej. Starajmy się karmić nasz umysł Bożymi
prawdami mówiącymi nam o naszej najlepszej Matce Niebieskiej.
Poznanie Matki Bożej i Jej jedynej przedziwnej godności dopomaga do
powstania w duszy łączności z Matką Bożą, opartej na woli, która rodzi miłość do Najświętszej Opiekunki. Związanie woli z Maryją powoduje w rodzinie dobre uczynki, spełniane na Jej cześć. Stara to zasada mówiąca, że to
co jest w sercu, znajduje wyraz i na zewnątrz. Dlatego rodzina kochająca
Maryję umieszcza na głównym miejscu swego mieszkania obok Jezusa (czy
Krzyża) Jej obraz, a ołtarzyk domowy jest ozdobiony kwiatami. Domownicy
noszą ze czcią na piersiach medaliki, względnie karmelitańskie szkaplerze
Królowej Niebios, chętnie biorą udział w pielgrzymkach i nabożeństwach ku
Jej czci. Rodzinie katolickiej trzeba łączyć modlitwy z Matką Bożą. Wspólna
modlitwa domu, choćby nie często doprawiana ku czci Matki Najświętszej,
ale odmawiana przez wszystkich jej członków zjednywa wielką łaskawość
Niebieskiej Matki. Wspólna modlitwa różańcowa będzie umacniać wspólnotę rodzinną, niech zatem nie braknie tej modlitwy szczególnie w październiku, różańcowym miesiącu.
Budujmy z Matką Niepokalaną więź umysłu, więź woli i więź modlitwy a nasze rodziny będą katolickie i doświadczymy opieki naszej Matki.
Pamiętajmy w naszym codziennym życiu o Matce Bożej gotowej nieustannie nam pomagać. Módlmy się często za Jej wstawiennictwem. Oddajmy się
Jej w macierzyńską niewolę miłości, aby to ona kierowała naszymi czynami. I aby przez to nasze czyny podobały się Bogu.
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1. Które tytuły, ikony czy sanktuaria Maryi są nam bliskie duchowo i dlaczego?
2. Jak Maryja nieustannie pomaga nam w życiu?
3. Jakie mamy „sposoby” ożywienia i pogłębienia naszej więzi (oraz więzi
dzieci czy młodzieży) z naszą Matką?
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SZK APLERZNA
Szkaplerzem się pokazałaś
zostałaś
otaczasz płaszczem opieki
na wieki
wiara, nadzieja, miłość, zgoda
wszystko do serca Matko podaj
taki skraweczek Mateńko mały
w pokoju Twoim skąpany cały
w blasku Twojego oblicza
na ranie krwawiącej życia
my zawierzamy
my trwamy
i tak po prostu kochamy
Szkaplerzna Matko Jedyna
u serca Twojego Syna
wyproś nam moc miłosierdzia
niechaj nas w wierze utwierdza
a słowa mówione do Ciebie
niech słyszy dobry Bóg w niebie
my zawierzamy
my trwamy
my Cię Maryjo kochamy
Krystyna Szczepańska
Bractwo Szkaplerzne Rzeszów Słocina
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MIESIĄC II – LISTOPAD
Włodzimierz Tochmański OCD
ŚW. JÓZEF W KARMELU (3)

7
Teologia karmelitańska o św. Józefie
Św. Józef dla Karmelu, który swe duchowe początki wywodzi aż od św. Eliasza, proroka, jako duchowego Ojca, jest owym biblijnym sprawiedliwym –
cadykiem, wzorem modlitwy, wyrzeczenia, sprawiedliwości i miłosierdzia,
dla którego cierpienie jest źródłem wiary.
Najwybitniejszy józefolog Karmelu, o. Roman Llamas OCD z Valladolid, powie wprost: „Nie zrozumie się Karmelu Terezjańskiego bez św. Józefa”. Nazywany jest on bowiem fundatorem Zakonu, a każdy składający
profesję według reguły i konstytucji karmelitów bosych rozpoznaje jako fundatora Reformy Karmelu chwalebnego św. Józefa, z nabożeństwem do którego przeprowadzała tę Reformę św. Teresa.
Interesujące opisy rozumienia roli św. Józefa w życiu codziennym można znaleźć w artykułach prasy karmelitańskiej, szczególnie przedwojennego
„Głosu Karmelu”. Oto niektóre z nich, głosy świeckich karmelitów, opracowane przez dra Piotra Marcelego Strojeckiego OCDS.
Św. Józef wyruszył w tak daleką podróż do obcego kraju bez najmniejszego szemrania, gdyż wierzył w Opatrzność Bożą i kierował się miłością ku
Jezusowi Chrystusowi. Autor uważa, iż wszyscy chrześcijanie powinni naśladować Opiekuna Syna Bożego właśnie w takiej postawie spełniania woli
Bożej z ufnością w jego opiekę i z miłością ku Jezusowi. Opiekun Jezusa jest
wzorem spełniania swoich obowiązków bez względu na to, czy jest się przez
innych ludzi dostrzeganym i docenianym. Zatem jego przykład ukazuje możliwość uświęcenia przez wykonywanie najpospolitszych zajęć codziennych.
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Karmelitańscy autorzy artykułów zalecają, aby rodziny chrześcijańskie,
a szczególnie ojcowie wpatrywali się w św. Józefa i naśladowali go w dzieleniu się swoimi dobrami z biedniejszymi. Zapatrzenie w postać tego Świętego
ma stać się dla wszystkich chrześcijańskich rodzin pomocą w podejmowaniu
właściwych postaw wobec tego, co proponuje świat. Teresa od Jezusa przedstawia św. Józefa jako wzór dla ojców chrześcijańskich rodzin. Swoim życiem Święty ukazuje im bowiem, w jaki sposób dbać o dobro własnej rodziny.
Pewna autorka akcentuje zwłaszcza potrzebę wytrwałego znoszenia
trudów codziennej pracy, ale wskazuje również na konieczność zaufania
w Opatrzność Bożą. Uważa także, że każdy chrześcijański ojciec zostanie
wzmocniony w swojej pracy nawet wtedy, gdy wydaje mu się, że jest ona
ponad jego siły. Warunkiem otrzymania „potrzebnej tarczy” do znoszenia
przeciwności jest ufność Bogu, który nie zawodzi tych, którzy Mu ufają.
Praca, którą wykonywał św. Józef służyła, zdaniem autorów artykułów,
nie tylko zapewnieniu jemu i jego Rodzinie utrzymania. Miała ona również
i inny wymiar. Przez pracę bowiem oraz wszystkie związane z nią trudy,
cnoty Świętego stawały się coraz bardziej ugruntowane, a on sam nabierał odporności na cierpienie. Nawet więcej praca i cierpienie dla Boskiego
Dzieciątka i Jego Matki były dla niego szczęściem. Wypływające bowiem z miłości całkowite
poświęcenie dla Nich było dla św. Józefa drogą
do Boga. Dlatego – według Autorów – ojcowie
chrześcijańscy mają na wzór Świętego z Nazaretu z radością spełniać wszelkie swoje obowiązki i
bronić się przed tym, aby trud pracy nie wpłynął
negatywnie na ich odnoszenie się do rodziny. Na
wzór św. Józefa pracujący powinni zatem oddać
się Bogu i z miłości dla Niego poświęcić się swoim drogim i bliskim osobom. Takie zaś poświęcenie daje duchowy pokój i szczęście.
Jeden z karmelitańskich współczesnych autorów (o. Bartłomiej Kucharski OCD) tak dogłębnie rozumie rolę i cześć św. Józefa: „Wszyscy mający
problemy z nawiązaniem głębszych relacji z Jezusem, przeżywający posu15

chę na modlitwie, atakowani zniechęceniem i zwątpieniem w sens wysiłku
w życiu duchowym powinni, według Teresy z Ávila, oddać się pod szczególną i specjalną opiekę Świętego Józefa. To on w sytuacji zagrożenia ze strony Heroda ocalił życie małemu Jezusowi; dlatego w sytuacji, gdy zagraża
nam duchowy Herod, który chce zabić w nas życie modlitwy, najlepszym
ratunkiem jest wstawiennicze przewodnictwo Opiekuna Świętej Rodziny.
(…) Św. Józef przez szereg lat, żyjąc prostotą nazaretańskiego ubóstwa,
jako człowiek milczenia, modlitwy i pracy stał się dla nas wzorem osoby rozmodlonej, nieustannie wpatrującej się w Oblicze Chrystusa. Święty
Cieśla chce nas nauczyć, czym jest kontemplacja Jezusa, wpatrywanie się
w Niego, gdyż przez długie lata na ziemi patrzył na swojego przybranego
Syna i widząc Go, dostrzegał samego Boga – Ojca. Jezus był dla Józefa
objawieniem Tego, który żyje w niedostępnej światłości. Każdy gest Chrystusa, każde Jego słowo, spojrzenie, praca, którą wykonywał, wszystko
było przez Józefa poddane miłosnej refleksji, opromienione uwielbieniem
i podziwem. Skoro głównym celem naszej modlitwy jest wpatrywanie się
w Jezusa, poznawanie Go, obdarzanie adoracyjnym uwielbieniem Jego
Osoby, to Józef z Nazaretu jest najlepszym dla nas nauczycielem takiego
medytacyjnego spojrzenia na Osobę Zbawiciela. (…) Możemy być pewni,
że on nas poprowadzi ścieżką miłosnej medytacji tajemnic życia Jezusa
Chrystusa. A jest to wąska droga wiodąca prosto do nieba.
Inni współcześni karmelici, zakonni i świeccy, również zabierają głos.
Zmarły uczestnik sympozjów józefologicznych o. Bronisław Tarka OCD,
mówiąc o milczeniu św. Józefa, stwierdza: Gdyby tak każdy z nas znalazł
się w analogicznej sytuacji – ile byłoby narzekania, pretensji i żalu, ile
razy wołalibyśmy do Boga, wyrzucając z siebie mnóstwo wątpliwości.
A św. Józef – milczy, milczy i cierpi. Czy rzeczywiście nic nie mówił? Głośno
raczej nie. Ale posłanie przez Boga niezwykłej „odpowiedzi” jest chyba
wynikiem modlitwy (mówienia) św. Józefa do Boga na temat, który dla niego w danej chwili był najbardziej trudny. To, że nie mówił do ludzi to nie
znaczy, że nie mówił wcale. Mówił inaczej i każdy temat, który poruszał
św. Józef był dla Niego bardzo trudny. Trudne mówienie milczeniem.
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Słusznie o. Honorat Gil OCD zauważa, że św. Józef „był pierwszym
misjonarzem, który niósł Chrystusa Żydom ale i poganom, w ziemi Egipskiej”, a ponadto przypomina, że
„z duchowością świętojózefową
związane są takie tematy jak: świadectwo o ojcostwie ludzkim i ojcostwie Boga, świadectwo o ewangelii
życia, o miłości w rodzinach, o wielkości małżeństwa, o dążeniu do
świętości; wszystko to jest bardzo
potrzebne dzisiejszemu światu. Na
ten aspekt roli św. Józefa w życiu
Kościoła przed laty zwrócił uwagę
bp Karol Wojtyła, pisząc w jednym
z artykułów, że postać św. Józefa ma
„wszystkie dane po temu, aby wywołać zainteresowanie człowieka
współczesnego, uwikłanego w wir
prac i obowiązków. Pozwala ona
bowiem przybliżyć się zarówno do
najgłębszych ludzkich wartości, jak
też i do myśli o Bogu: pozwala zrozumieć, kim jest mężczyzna w myśli Boga i kim być powinien”. „Z tych samych powodów św. Józef jest patronem
ludzi zarabiających na własne utrzymanie pracą fizyczną, czyli patronem
rzemieślników i robotników”.
O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, dwukrotny prowincjał karmelitański,
w głoszonych referatach i artykułach pisanych z okazji nałożenia „pierścienia
Rybaka” na dłoń św. Józefa w Wadowicach, wyjaśniał teologię znaku pierścienia i ukazywał konieczną wierność Bożej łasce i ewangelicznemu przykazaniu miłości jako odpowiedź wiernych na papieski dar dla św. Józefa w
Wadowicach. Na obecne czasy św. Józef z pierścieniem na prawej dłoni trzymającej białą lilię, a lewą dłonią unoszący Jezusa, staje się bardzo potrzebnym znakiem zanikającego autorytetu ojcostwa i opiekuńczości.
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Za przykładem św. Józefa, człowiek Karmelu, ba każdy chrześcijanin,
ma być mistrzem niełatwej w życiu duchowym sztuki harmonijnego połączenia kontemplacji i apostolstwa, modlitwy i działania.
Karmelici bosi, wyczuleni duchowo i charyzmatycznie na modlitewne
milczenie, wielokrotnie przypominali, że milczący Patron Kościoła świętego ma bardzo wiele do powiedzenia współczesnemu człowiekowi.

Ale człowiek ten ucieka od modlitwy i milczenia. Czyż nie brakuje dziś
tego pełniejszego, a na nowo odkrywanego – choćby w ruchach i wspólnotach katolickich czy we wspólnocie Taizé – milczenia podczas modlitwy,
podczas każdej Mszy świętej, milczenia oczyszczającego (w początkowym
akcie pokuty), milczenia medytacyjnego (po słowie Bożym), milczenia epikletycznego i milczenia przymierza (komunii)?
Interesujące myśli o św. Józefie znaleźć można ponadto u każdej świętej
i świętego Karmelu, np. u Małej Arabki św. Marii od Jezusa Ukrzyżowane18

go, czy u młodziutkiej 19-letniej Chilijki św. Teresy z Los Andes, Juanity,
która nazywa św. Józefa swym adwokatem, czy u wielu innych.
Wspomniana arabska mistyczka św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
tak opisuje jedną z relacji ze św. Józefem:
Święty Józef dał mi cztery praktyczne rady co do miłości braterskiej.
1) Pomyślcie o synogarlicy: odejmuje sobie pokarm od ust, by dać je waszym pisklętom. W ten oto sposób powinniście okazywać miłość wszystkim

swoim siostrom: zapominajcie o sobie, odmawiajcie sobie dla innych. Jeśli
będziecie postępowały w ten sposób, Bóg będzie na to patrzył jako na uczynione dla Niego samego.
2) Popatrzcie na ryby w morzu: pływają one gromadnie w niezliczonej
ilości. Postępujcie tak samo w miłości.
3) Popatrzcie na gwiazdy: pomyślcie, jak one świecą i jak łączą się ze
sobą w blasku, aby razem dawać wielkie światło. Czyńcie podobnie wszystkie – będąc doskonale zjednoczonymi ze sobą – wielkie światło budowania.
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4) Popatrzcie na dzieci, które dopiero co się narodziły: są karmione mlekiem; rosną powoli z miłości, jaką się im czyni; potem jedzą, by więcej podróść, by moc chodzić. Z miłości, macie się karmić nawzajem, przynosić
ulgę i umacniać się nawzajem.
Karmel Terezjański w Polsce wydał ponadto liczne książki o św. Józefie, różnorodne broszury oraz artykuły o św. Józefie, które wymagałyby
osobnej analizy treści.
Niech podsumowaniem będą słowa z 52. numeru zakonnych Konstytucji
karmelitów bosych: Rodzina nasza darzy tą samą czcią teologicznej miłości tych, których Bóg jednym planem miłości zechciał w szczególny sposób uczynić uczestnikami tajemnicy Wcielenia swego Syna. Przeniknięci
bowiem duchem świętej Teresy darzymy także miłością świętego Józefa,
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, i czcimy Go jako pokornego sługę
Chrystusa i Jego Matki, jako wzór modlitewnego zjednoczenia z Jezusem
oraz najtroskliwszego Opiekuna naszego Zakonu.
Karmel biblijnymi słowami zaprasza wszystkich wiernych do św. Józefa „Ite ad Joseph – Idźcie do Józefa”, by przychodzili jak niegdyś syn marnotrawny do ojca, który przyozdobił jego dłoń pierścieniem (por. Łk 15,22).
Aby wpatrzeni w przykład św. Józefa, w jego wzór Męża sprawiedliwego,
stawiali na autentyzm życia chrześcijańskiego w zażyłości z Jezusem i z Maryją. Św. Józef sprawi swoim wstawiennictwem, że wtenczas sam Bóg przyozdobi nas nie tylko pierścieniem wytrwałości w dobrym, ale i szatą łaski,
aureolą świętości oraz koroną chwały.
Św. Jan Paweł II w adhortacji Redemptoris Custos wyraził życzenie,
aby postać Józefa z Nazaretu nabrała dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa
(RC, 32). Uczyńmy to właśnie my dzisiaj, w oparciu o piękną kartę duchowości i czci św. Józefa w Karmelu, zaczynając jeszcze raz od nowa, od siebie.
Niech przydarzy się nam to, co przydarzyło się Apostołom, gdy doświadczyli zmartwychwstałego Jezusa: nie mogli nie mówić o tym, czego doświadczyli, nie mogli zaniechać mówienia o tym, co widzieli i słyszeli (Dz 4,20).
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1. Jak rozumiemy tytuł, że św. Józef jest „mówiący milczeniem”?
2. Czy trud pracy i cierpienie może być szczęściem?
3. Jak św. Józef ewangelizuje dzisiaj?
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MIESIĄC III – GRUDZIEŃ
Włodzimierz Tochmański OCD
TEOLOGIA DUCHOWOŚCI LAIKATU (3)

„W 35 lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II wołam: trzeba powrócić do jego nauczania i dorobku, zwłaszcza wy, świeccy, gdyż
wraz z Soborem wybiła w Kościele godzina laikatu”. Apel ten wystosował
św. Jan Paweł II w kazaniu podczas Mszy św. 26 listopada 2000 r. na Placu
św. Piotra w Watykanie z okazji Jubileuszu Apostolstwa Świeckich i Kongresu Światowego Laikatu. Przypominając jego temat „Świadkowie Chrystusa w nowym tysiącleciu”, dodał, że kongres nawiązuje do tradycji spotkań
apostolstwa świeckich rozpoczętych 50 lat temu pod wpływem przekonania,
jakie Kościół nabrał w odniesieniu zarówno do swej własnej natury tajemnicy i komunii, jak i do odpowiedzialności misyjnej w świecie.
„W dojrzewaniu tej świadomości decydującą rolę odegrał
Sobór Watykański II” – podkreślił Papież. Dodał, że wraz z tym
wydarzeniem „wybiła rzeczywiście w Kościele godzina laikatu
i wielu wiernych świeckich, mężczyzn i kobiet, zrozumiało wyraźniej właściwe sobie powołanie
chrześcijańskie, które ze swej natury jest powołaniem do apostolstwa” (DA2).
„W 35 lat od zakończenia Vaticanum II mówię: trzeba powrócić do Soboru. Trzeba wziąć do ręki jego dokumenty, aby odkryć na nowo wielkie
bogactwo jego bodźców doktrynalnych i duszpasterskich” – powiedział
Ojciec Święty. „Czyż nie przypomniał on wam o waszym udziale w pro22

rockim i królewskim urzędzie kapłaństwa Chrystusowego? Ojcowie soborowi powierzyli wam w szczególności misję »szukania Królestwa Bożego,
zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej (LG 31)”
– stwierdził kaznodzieja.
Przypomniał też o datującym się od tamtego czasu wielkim rozkwicie
stowarzyszeń i ruchów, po czym dodał: „Bardziej niż kiedykolwiek, drodzy bracia i siostry, wasze apostolstwo jest niezbędne, aby Ewangelia była
światłem, solą i zaczynem nowej ludzkości”. „Cóż jednak pociąga za sobą
to posłannictwo? Co to znaczy być chrześcijaninem – dzisiaj, tu i teraz?
Nigdy nie było łatwo być chrześcijaninem i nie jest to łatwe również dzisiaj. Pójście za Chrystusem wymaga odwagi podejmowania radykalnych
wyborów, często »pod prąd«. »My jesteśmy Chrystusem!« wołał św. Augustyn. Męczennicy i świadkowie wiary wczoraj i dziś, a wśród nich wielu
świeckich, pokazują, że jeśli to konieczne, nie należy wahać się oddać nawet życia dla Jezusa Chrystusa” – powiedział Ojciec Święty. „W związku
z tym – mówił dalej – Jubileusz wzywa wszystkich do poważnego rachunku
sumienia i stałej duchowej odnowy dla dobra coraz skuteczniejszej działalności misyjnej”. Papież przypomniał następnie, co na zakończenie Roku
Świętego 1975, pisał Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi:
„Człowiek współczesny znacznie chętniej słucha świadków niż nauczycieli
(...) a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (n. 41). „Słowa
te są aktualne również dzisiaj w obliczu ludzkości bogatej w możliwości
i oczekiwania, a zarazem zagrożonej wieloma niebezpieczeństwami” –
dodał Jan Paweł II. Jako przykład podał z jednej strony zdobycze społeczne
i rewolucję na polu genetyki, postęp gospodarczy i niedorozwój z drugiej,
jaki panuje w wielu miejscach naszej planety; mówił o dramacie głodu na
świecie i trudnościach, na jakie napotyka zachowanie pokoju, o gęstej sieci
komunikacji i dramatach samotności i przemocy. „Drodzy wierni świeccy,
jako świadkowie Chrystusa wy zwłaszcza powołani jesteście do niesienia
światła Ewangelii do serca społeczeństwa. Jesteście powołani, aby być prorokami chrześcijańskiej nadziei i apostołami »Tego, Który jest i Który był
i Który przychodzi« (Ap 1,4)” – powiedział Jan Paweł II w końcowej części
swego kazania. Zakończył je apelem: „Nie lękajcie się podjąć tego wyzwania: być świętymi mężczyznami i kobietami!”.
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Nauka Soboru Watykańskiego II w odniesieniu do zagadnienia wiernych
świeckich przewija się niemalże we wszystkich jego dokumentach. Aczkolwiek na szczególną uwagę zasługują:
– Konstytucja dogmatyczna o Kościele – Lumen Gentium rozdział IV
(KK) – wymiar dogmatyczny
– Dekret o apostolstwie świeckich – Apostolicam actuositatem (DA) –
wymiar apostolski
– Deklaracja o działalności misyjnej Kościoła – Ad gentes divinitus (DM)
– wymiar misyjny
– Konstytucja duszpasterska o Kościele – Gaudium et spes (KDK) – wymiar konfrontacyjny i pastoralny.

Niewątpliwie punktem wyjścia w refleksji teologicznej nad tematem
wiernych świeckich jest soborowa myśl eklezjologiczna, ukazująca Kościół
w duchu biblijnym, to znaczy jako wspólnotę Ludu Bożego, w całym swym
bogactwie i złożoności.
Ponieważ nie sposób omówić wszystkich dokumentów Soboru Watykańskiego II, w których jest mowa o laikacie, dlatego ograniczymy się jedynie
do Konstytucji dogmatycznej o Kościele LG, a zwłaszcza do jej IV rozdziału, który w całości jest poświęcony zagadnieniu wiernych świeckich. Jest
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rzeczą znamienną, że Sobór Wat. II, w swojej refleksji teologicznej i pastoralnej, w szczególny sposób dowartościował biskupów i laikat.
Dojrzałym owocem refleksji nad laikatem, jest zarys nauki o świeckich
wiernych, w którym określono prawa i obowiązki, laikatu, oraz jego miejsce i rolę w Kościele (KK 30-38; KDK. 43,52,62; KL 26-40,44,68,79: DE 6:
DSP 3,13,15.16; DB 16-18,27; DM 15.19,20,21.30.41; DWCH 3.5.6,7.10;
DA – cały). Wiele uwagi też poświęcono samemu pojęciu laikatu.
DA
Święty Sobór chcąc spotęgować działalność apostolską Ludu Bożego,
zwraca się z troską do wiernych świeckich, o którym szczególnym i bezwzględnie koniecznym udziale w posłannictwie Kościoła wspominał już na
innych miejscach. Nigdy bowiem nie może w Kościele zabraknąć apostolstwa
świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego. Jak
samorzutna i jak owocna była tego rodzaju działalność w zaraniu Kościoła,
pokazuje jasno samo Pismo św. (por. Dz 11,19-21; 18,26; Rz 16,1-16; Flp 4,3).
Nasze zaś czasy wymagają od ludzi świeckich nie mniejszej gorliwości;
co więcej, dzisiejsze warunki żądają od nich o wiele intensywniejszego i szerzej zakrojonego apostolstwa. Ustawiczny bowiem przyrost ludności, postęp
nauki i umiejętności technicznych, zacieśniające się stosunki międzyludzkie
nie tylko rozszerzyły niezmiernie dziedziny apostolstwa świeckich, przeważnie im tylko dostępne, ale wyłoniły nowe problemy, które wymagają od
nich bacznej czujności i zainteresowania. Tego rodzaju apostolstwo staje się tym bardziej naglącą potrzebą, im bardziej
uniezależniły się – zresztą słusznie – liczne dziedziny życia ludzkiego, niekiedy jednak z pewnym odchyleniem
od porządku etycznego i religijnego oraz z groźnym niebezpieczeństwem dla życia chrześcijańskiego. Nadto w wielu krajach, gdzie
jest bardzo mało kapłanów, albo gdzie
– jak to niekiedy się zdarza – pozbawieni są należnej swobody pasterzowania, Kościół bez wysiłku świeckich
przestałby prawie istnieć i działać.
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4. Definicja laikatu oraz jego tożsamość chrystocentryczna i eklezjalna
Sobór, pomimo czynionych prób, nie podał dokładnej definicji laikatu. Podjął natomiast próbę opisu wiernych świeckich na podstawie soborowych dyskusji teologicznych.
„Pod nazwą świeckich rozumie się tutaj wszystkich wiernych chrześcijan nie będących członkami stanu, kapłańskiego i zakonnego prawnie
ustanowionych w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako
wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży i stawszy
się na swój sposób uczestnikami stanu kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu
ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie.
Właściwością specyficzną laików jest ich charakter świecki. Ci bowiem członkowie stanu kapłańskiego mogą czasem zajmować się sprawami
świeckimi, wykonując nawet świeckie zawody, to z tytułu swego wyjątkowego powołania w sposób szczególny i niejako zawodowo przeznaczeni są
do służby świętej; zakonnicy znów przez swój sposób życia dają wspaniale
i zaszczytne świadectwo temu, iż świat nie może się przemienić i ofiarować
się Bogu bez ducha ewangelicznych błogosławieństw. Natomiast zadaniem
ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać królestwa
Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej.
Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych
spraw i obowiązków świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich
Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem
ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od
wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne,
z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela” (KK 31).
W świetle powyższego, dość obszernego określenia, a raczej opisu typologicznego, do istotnych składników pojęcia „człowiek świecki” w rozu26

mieniu kościelnym, należą następujące elementy. Warto je wypunktować,
aby nie uszły uwagi:
1° Ludzie świeccy – to przede wszystkim ludzie ochrzczeni. Przez chrzest
bowiem dokonuje się wszczepienie w Chrystusa oraz włączenie w lud Boży
– laos. Chrzest jest źródłem sakralnego charakteru całego ludu Bożego, do
którego przynależą świeccy. A zatem świeccy są pełnoprawnymi członkami Kościoła jako wspólnoty „świętych” i „wybranych” w Jezusie Chrystusie. Stają się podmiotem, praw i obowiązków wynikających z przynależności
do Kościoła.
2° Na skutek wszczepienia w Chrystusa i w lud Boży uczestniczą świeccy na sposób sobie właściwy w kapłańskim, proroczym i królewskim urzędzie Chrystusa. Chodzi tu o uczestnictwo w potrójnym urzędzie i zarazem,
funkcji – sprawowania kultu wewnętrznego i zewnętrznego, nauczania i dawania świadectwa o Chrystusie oraz pewnego wpływu na działalność instytucji kościelnych poprzez wyrażenie opinii, także publicznie, kształtowanie
zwyczajów kościelnych, itp.
3° Wykonując obowiązki i korzystając z przysługujących im uprawnień z tytułu przynależności do ludu Bożego świeccy, stosownie do swoich
możliwości, realizują posłannictwo w Kościele i w świecie. A więc nie tylko
w świecie i nie tylko w Kościele. Przy czym to posłannictwo dokonuje się „na
swój sposób” (suo modo), to znaczy na sposób właściwy ludziom świeckim.
Powyższe elementy określenia są wspólne ludziom świeckim, kapłanom
i zakonnikom. Stanowią one coś jakby rodzaj najbliższy (genus proximum)
określenia. Specyficznym zaś przymiotem ludzi świeckich – jakby swoistą
różnicą gatunkową (differentia specifica) – jest ich „świecki charakter” (indoles saecularis), jak to nazywa Sobór Watykański II. Chodzi tu o bardzo
doniosłą część nauki soborowej o laikacie. Na ten świecki charakter składają się z kolei następujące elementy:
4° Świeccy z tytułu Bożego powołania pozostają w świecie; „tam ich Bóg
powołuje”. W przeciwieństwie do kapłanów i zakonników, którzy na mocy
Bożego powołania „wychodzą ze świata”. Pozostawanie w świecie nie jest
więc dziełem przypadku, ani brakiem powołania do rzeczy wyższych, ale jest
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czymś zaplanowanym i zamierzonym przez Bożą Opatrzność. Jest to zatem
„stan” w Kościele, czyli pewien stały sposób życia i uświęcenia się analogiczny do stanu zakonnego czy kapłańskiego. Ten „laicki” stan życia zakłada swoistą rolę w Kościele i świecie oraz pozycję w sprawach doczesnych.
Świeccy więc nie żyją wyłącznie tylko dla rzeczywistości niebieskich. „Pozostawanie w świecie” polega na fakcie, że żyją oni w zwykłych warunkach
życia rodzinnego i społecznego. Są więc ojcami, matkami, żonami, mężami,
narzeczonymi, dziećmi, z kolei sami rodzą i wychowują dzieci. To wszystko kształtuje specyficzną psychikę oraz wpływa na typ religijności człowieka świeckiego. Ludzie świeccy poprzez pracę zawodową oraz uprawnienia
i obowiązki społeczno-polityczne wchodzą dogłębnie w sprawy doczesne i
kształtują oblicze świata. Jako ochrzczeni mają uświęcać doczesność i świat.
5° Świeccy uświęcają świat od wewnątrz, czyli dokonują „konsekracji”,
lub lepiej mówiąc, uświęcenia świata. Jest to ich świeckie zadanie. W rze-

czy samej ludzie świeccy na mocy swego specyficznego powołania i zadania mogą uświęcić i uzdrowić od wewnątrz życie rodzinne, ekonomiczne,
społeczne, polityczne. Księża i zakonnicy nie mają na ogół do tych dziedzin
bezpośredniego dostępu. Tak więc dzieło „uświęcenia świata” jest w swej
istocie sprawą głównie ludzi świeckich. Mają oni stanowić zaczyn ewangeliczny w masie mąki tego widzialnego świata dla jego przefermentowania
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i nasycenia wartościami chrześcijańskimi. W ten sposób chrześcijaństwo i
chrześcijanie staną się tym w świecie „czym dusza jest w ciele” (KK 38).
Według wyrażenia bł. Pawła VI z 3 stycznia 1964 r. ludzie świeccy stanowią jakby „pomost” łączący Kościół ze światem. Tylko przez ten naturalny
pomost może przepowiadanie ewangeliczne dotrzeć do wszystkich warstw
społecznych i odnowić oblicze ziemi. To głównie przez ludzi świeckich Kościół za dni naszych wchodzi w kontakt zbawczy z niewierzącym światem.
Są więc świeccy w sposób szczególny ukierunkowani ku światu.
W swojej odpowiedzi na pytanie „kim są wierni świeccy”, Sobór odbiegł
zatem od poprzednich definicji, w większości negatywnych, i przyjmując
zdecydowanie pozytywny punkt widzenia, stwierdził z całym przekonaniem,
że są oni pełnoprawnymi członkami Kościoła objętymi jego tajemnicą i ob-

darzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny
jest „szukanie Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej”.
Wedle biblijnego obrazu winnicy świeccy, podobnie jak wszyscy inni
członkowie Kościoła, są latoroślami, które trwają w Chrystusie, prawdziwym krzewie winnym, dawcy życia i ożywicielu.
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Wcielenie w Chrystusa przez wiarę i sakramenty chrześcijańskiej inicjacji jest dla człowieka początkiem jego nowej chrześcijańskiej kondycji,
która włącza go w tajemnicę Kościoła, kształtuje jego duchowe „oblicze”,
stoi u podstaw wszystkich powołań i jest punktem wyjścia dla dynamizmu
chrześcijańskiego życia świeckich. W Jezusie Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym, ochrzczony staje się „nowym stworzeniem” (por. Ga 6,15;
2 Kor 5,17), oczyszczonym z grzechu i ożywionym łaską.
W związku z tym, chcąc nakreślić „sylwetkę” świeckiego, musimy najpierw uchwycić pełny sens tajemniczego bogactwa, jakim Bóg przez chrzest
święty obdarza chrześcijanina.
Konstytucja Dogmatyczna o Kościele tak mówi o świeckich: „wszyscy
wierni chrześcijanie nie będący członkami stanu kapłańskiego i zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele, mianowicie wierni chrześcijanie,
którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży
i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu
ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie” (KK 31).
Sobór Watykański II zaakcentował odrębne powołanie świeckich do apostolstwa, które wynika z przyjęcia sakramentów chrztu i bierzmowania, i nie
ogranicza się wyłącznie do uczestnictwa w apostolstwie hierarchii. W minionych stuleciach odnowa Kościoła rozpoczynała się od zakonów, obecnie
przychodzi przez ludzi świeckich. To świadectwo jakościowo nowej obecności laikatu w życiu Kościoła i ojczyzny.
„Wierni świeccy bowiem należą w całej pełni równocześnie i do Ludu
Bożego, i do społeczności cywilnej (...) należą również do Chrystusa, gdyż
odrodzili się w Kościele przez wiarę i przez chrzest, aby przez nowość życia
i działania byli Chrystusowymi, aby w Chrystusie wszystko poddane było
Bogu i by wreszcie Bóg był wszystkim we wszystkim” (DM 21).
Po raz pierwszy w historii Kościoła Sobór Watykański II poświęcił tyle
miejsca w swoim nauczaniu wiernym świeckim i to we wspólnocie Kościoła. Kościół jest Ludem Bożym, który jednoczy – jak wiadomo – duchowień-

30

stwo i świeckich. O odrębności tych dwóch kategorii decyduje odmienność
zadań, ustanowiona przez Chrystusa. Cdn.
1. Dlaczego Sobór zajął się sprawą świeckich?
2. Jakie jest soborowe nauczanie Kościoła o świeckich?
3. Na czym polega „uświęcanie świata” przez laikat?
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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.

ŚWIĘCI, BŁOGOSŁAWIENI I SŁUDZY BOŻY,
którzy uświęcili się w Rodzinie Karmelitańskiej,
będąc Tercjarzem Karmelu lub nosząc
Maryjny Szkaplerz Karmelitański
Począwszy od przełomu XIII i XIV w. nabożeństwo szkaplerzne rozwinęło się szeroko na całym świecie. Obok zakonników szkaplerz zapragnęli
nosić także ludzie świeccy. Przy klasztorach karmelitańskich zaczęły powstawać bractwa szkaplerzne oraz liczne wspólnoty tercjarskie. Szkaplerz
zdobił pierś nie tylko prostego ludu, ale i szlachty, hetmanów, królów, biskupów i papieży. Pierwsze sprawdzone dane historyczne mówiące o przynależności ludzi świeckich do bractw szkaplerznych pochodzą z XIV wieku.
W tym czasie powstawały pierwsze konfraternie we Florencji, Bolonii, Wenecji i innych miastach Włoch. Kolejni papieże: Klemens VII (1523-1534) i
Grzegorz XIII (1572-1585) przyczyniali się do rozpowszechnienia nabożeństwa szkaplerznego przez nadanie mu wielu odpustów. Kościół zatwierdzając nabożeństwo szkaplerzne i zalecając je, przywiązał do niego odpusty,
a tym samym zatwierdził i pozwolił na wiarę w niebiańskie pochodzenie
szkaplerza, jednocześnie też potwierdził jego treść jako zgodną z depozytem Objawienia Bożego. Po podziale Zakonu karmelitańskiego pod koniec
XVI wieku, obie gałęzie karmelitańskie w sposób jednakowy przyczyniają
się do powstawania bractw szkaplerznych.
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W naszym kraju nabożeństwo szkaplerzne pojawiło się i zaczęło rozwijać w XIV wieku. Bractwa szkaplerzne, trzeci zakon karmelitański, sodalicje karmelitańskie itp., stały się zjawiskiem powszechnym. Obok karmelitów
trzewiczkowych działali karmelici bosi, szerząc od 1605 r. kult Matki Bożej Szkaplerznej. W ślad za tworzącymi się ośrodkami duchowości karmelitańskiej postępował rozwój bractw. Do silnego ich rozprzestrzenienia się
na terenie całej Polski przyczyniła się w dużym stopniu konstytucja papieża Klemensa VIII (1592-1605) Quaecumque, z dnia 7 grudnia 1604 r., pozwalająca erygować bractwa szkaplerzne przy kościołach parafialnych. Poza
karmelitami kult szkaplerza świętego szerzyły inne zgromadzenia zakonne.
Duże znaczenie miało również to, że „podobnie jak współcześni władcy europejscy, także polscy królowie nosili szkaplerze. W księgach bractw
krakowskich zachowały się wpisy Władysława IV, króla Jana Kazimierza
oraz Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Być może pierwszą znaną osobą, która w Polsce przyjęła szkaplerz karmelitański była św. Królowa Jadwiga – inicjatorka sprowadzenia karmelitów
do naszego kraju. Po niej ten szczególny dar Maryi nosiły inne zasłużone
postacie. Jest wśród nich król Zygmunt III ze swym dworem i Jan III Sobieski, który w szkaplerze zaopatrzył husarzy ruszających pod Wiedeń. Jest
też Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski, który zasłynął z ufundowania kalwarii noszącej dziś jego imię. Szkaplerz towarzyszył Agnieszce z
Tęczyńskich Firlejowej, upamiętnionej fundacją naszego klasztoru karmelitów bosych w Czernej.
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Szkaplerz Karmelu nosili święci spoza Karmelu, jak np. św. JAN BOSKO,
św. MAKSYMILIAN KOLBE, św. JAN VIANEY, św. WINCENTY A PAULO, św. ALFONS
LIGUORI, św. PIOTR KLAWER, św. ROBERT BELLARMIN, św. JOSEMARIA ESCRIVA,
św. BERNADETA SOUBIROUS i wielu innych, bardzo go ceniąc. W wieku
10 lat w Wadowicach przyjął szkaplerz karmelitański także św. JAN
PAWEŁ II. Nosił go wiernie do śmierci.
Istnieją także znani tercjarze karmelitańscy. Członkami Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego byli m.in.: św. WINCENTY PALLOTTI – założyciel Pallotynów i całego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, św. PIOTR POVEDA,
bł. GEORG HÄFNER, bł. JÓZEFA NAVAL GIRBES, Sługa Boża ANITA CANTIERI
z Lukki, Sługa Boża KUNEGUNDA SIWIEC ze Stryszawy, irlandzki Sługa
Boży FRANK DUFF, założyciel Legionu Maryi (z TOC); z czasów św. Teresy
Wielkiej: ALVARO DE MENDOZA – biskup z Awili, GASPAR DAZA, JULIAN Z AWILI, FRANCISZEK DE YEPES – brat św. Jana od Krzyża, Sługa
Boży generał LUDWIK VEDASTUS DE SONIS (1825-1887), Sługa Boża MARIA JÓZEFINA R EMAR – duchowa siostra św. Franciszka Bianchi, pierwszy wizytator Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego w Polsce,
bł. ALFONS MARIA MAZUREK.
Istnieje też męczennik szkaplerza bł. IZYDOR BAKANJA Z KONGA (1855-1909)
a poniekąd i bł. abp OSCAR ROMERO.
Wpływ duchowości karmelitańskiej na życie Kościoła i świata jest nie
do przecenienia: 3 doktorów Kościoła: św. JAN OD KRZYŻA, św. TERESA OD
JEZUSA (z Awili), patronka misji św. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS (z Lisieux),
patronka Europy św. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA EDYTA STEIN i wreszcie
wspomniany karmelitański papież św. JAN PAWEŁ II.
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Są też inni uświęceni w duchu Karmelu: brazylijski myśliciel i lider
katolicki PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Sługa Boży JAN TYRANOWSKI oraz
20 świętych i ponad 40 beatyfikowanych z Zakonu Karmelitańskiego i tysiące bezimiennych.

Na zakończenie objawień w Fatimie 13 października 1917 r. trojgu portugalskich pastuszków ukazała się Maryja w habicie karmelitańskim jako
Matka Boża z Góry Karmel. Siedzące na kolanach Maryi Dzieciątko Jezus
trzymało w ręce szkaplerz. Jedna z wizjonerek, s. Łucja, zapytana po wielu latach o przyczynę pojawienia się Maryi ze szkaplerzem, odpowiedziała,
że pragnieniem Matki Bożej jest, abyśmy wszyscy nosili szkaplerz. Siostra
Łucja głosiła, że „różaniec i szkaplerz są nierozdzielne”. Również ostatnie
objawienie w Lourdes wiąże się ze szkaplerzem. Doszło do niego bowiem
16 lipca 1858 r. – w święto Matki Bożej Szkaplerznej.
WT info: htttp://www.karmel.pl
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-16a.php3
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Szczepan T. Praśkiewicz OCD
BŁ. KS. JAN BALICKI (1869-1948)
ASYSTENT ŚWIECKIEGO ZAKONU
Biogram
Jan Balicki urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu, obecnie dzielnicy
Rzeszowa. Na chrzcie św., który odbył się następnego dnia, nadano mu imiona: Jan Wojciech. Wzrastał w religijne atmosferze domu rodzinnego. Wiedzę
zdobywał w szkole podstawowej i w liceum w Rzeszowie, po czym wstąpił do przemyskiego seminarium duchownego i w 1892 r. przyjął święcenia
kapłańskie. Po roku pracy jako wikariusz w parafii Polna został wysłany do
Rzymu na studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Wróciwszy latem 1897 do Polski do śmierci pełnił posługę w Wyższym
Seminarium Duchownym w Przemyślu. Był najpierw profesorem teologii dogmatycznej, potem prefektem studiów, wicerektorem, a w latach 1928-1934
rektorem seminarium. Gdy ze względu na
stan zdrowia zrezygnował z tej odpowiedzialnej funkcji, pozostał nadal w seminarium jako spowiednik i ojciec duchowny.
Karmelita z ducha
Związany z duchowością karmelitańską siły do pracy czerpał z modlitwy. W ciągu
dnia bardzo często udawał się do kaplicy,
by powierzać Bogu wykładowców i alumnów seminarium, czując wielką odpowiedzialność przed Bogiem i Kościołem, by
sakrament kapłaństwa przyjmowali jedynie
alumni dobrze uformowani i przygotowani.

36

Nadto ks. Balicki przez 7 lat (1936-1943), z nominacji o. prowincjała Józefa Prusa OCD, był dyrektorem (dziś mówimy asystentem) Świeckiego
Zakonu Karmelitów Bosych w Przemyślu. W kronice wspólnoty czytamy,
że pełnił tę posługę z wielkim zaangażowaniem, regularnie spotykając się
z członkiniami świeckiego zakonu w klasztorze sióstr karmelitanek bosych
(karmelici bosi wypędzeni z miasta w czasie zaborów, mogli tam powrócić
dopiero w 1946 r.). Ks. Balicki celebrował Msze święte, wygłaszał konferencje ascetyczne, organizował dni skupienia, przyjmował kandydatki, towarzyszył bł. Alfonsowi Mazurkowi w czasie wizytacji przemyskiej grupy
świeckiego zakonu, spotykał się z nią z okazji imienin, na opłatku czy wielkanocnej święconce. Przytoczmy fragmenty niektórych zapisów: „W czerwcu (1936) odbyła się wizytacja kanoniczna, przeprowadzona przez Przew.
o. Alfonsa Mazurka. Na powitanie o. wizytator udzielił nam błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem. Odbył z nami zebranie w obecności
Przew. ks. dyrektora Jana Balickiego. Zebranie było z konferencją na temat cech III Zakonu i obowiązków tercjarskich”. Albo: „Święcone odbyło się w pokoju naszych zebrań na Karmelu, na wzór rekreacji zakonnej.
Uczestniczek było 22. Przewielebny ks. dyrektor Jan Balicki poświęcił przygotowane jajka, umieszczone na talerzykach na stole zielenią przybranym.
Po modlitwie miał do nas piękne przemówienie o głębokiej treści, prawdziwy pokarm dla umocnienia duszy, pnącej się na wyżyny doskonałości
chrześcijańskiej” (Wielka Sobota, 17 kwietnia 1939). Albo zapis z 18 lipca 1943 r.: „Odbyła się uroczystość poświęcenia III Zakonu Karm. Najśw.
Sercu Pana Jezusa. Przew. ks. dyrektor Balicki miał do sióstr odpowiednią naukę tłumacząc cel intronizacji. Poprzez nią wybieramy sobie Serce
Pana Jezusa jako głowę rodziny naszej, jako Króla i Ojca naszego. On jako głowa jest tym prądem, który działa przez łaskę uczynkową, byśmy według natchnień Chrystusowych mogły żyć siłą Chrystusową, wszystko jest
wtedy Boże, myśli, uczucia, pragnienia. (...) Pan Jezus jako nasz Król, siłą swej miłości wszystkich pociąga pod swe panowanie, bo nie ma piękniejszej siły nad miłość Jego. On naszym życiem i przyjacielem. Następnie
omówiono akt poświęcenia Najśw. Sercu P. Jezusa”.
W połowie lutego 1948 r. ks. Balicki bardzo poważnie zachorował. Lekarze stwierdzili obustronne zapalenie płuc i zaawansowaną gruźlicę. Został
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przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w opinii świętości 15 marca 1948 r.
Beatyfikowany został 18 sierpnia 2002 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II
na Błoniach w Krakowie. Liturgia wspomina go 24 października.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD
KU KANONIZACJI ŚWIĘTYCH MAŁŻONKÓW
Z LISIEUX
Podczas drugiej sesji Synodu Biskupów na temat „Powołanie i misja rodziny
w Kościele i świecie współczesnym”, który odbędzie się w Rzymie w dniach
4-15 października br., w niedzielę 11 października Ojciec Święty Franciszek dokona kanonizacji błogosławionych Zelii i Ludwika Martin, rodziców
św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Błogosławieni Małżonkowie i Rodzice żyli w XIX wieku. Mama Zelia,
posiadając serce bardzo wrażliwe i wspaniałomyślne, pragnęła służyć Bogu i bliźnim jako siostra zakonna. Gdy jednak nie mogła zrealizować tego
pragnienia, bo siostry odmówiły jej przyjęcia w swoje szeregi, uważając, że
ma zbyt słabe zdrowie by podołać wszystkim ascetycznym wymogom ich
reguły zakonnej, otworzyła zakład koronkarski i wyszła za mąż. Jako idealna żona i matka oddała się altruistycznie obowiązkom rodzinnym, w całkowitym zapomnieniu o sobie. Wydała na świat dziewięcioro dzieci, z których
czworo (dwóch synów i dwie córki) zmarło bardzo wcześnie. W wychowaniu swych córek, które zostały zakonnicami klauzurowymi (cztery karmelitankami bosymi i jedna wizytką), łączyła słodycz ze stanowczością: dzieci
wiedziały, że żadne z ich uchybień nie zostanie przemilczane. Ciężka i bolesna choroba, znoszona z prawdziwie chrześcijańskim heroizmem, zabrała
ją z tego świata w 46. roku życia.
Tato Ludwik odznaczał się wielką prawością charakteru. Także i on, po
nieudanej próbie podjęcia życia zakonnego, obrał zawód zegarmistrza i zawarł małżeństwo. Był przykładnym i troskliwym mężem i ojcem. Brał czynny udział w życiu parafialnym, jako członek kilku stowarzyszeń. Dotknięty
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długą i bolesną chorobą zakończył życie pod opieką córki Celinki, która po
jego śmierci mogła zrealizować swoje zakonne
powołanie, zostając w Karmelu s. Genowefą od Najświętszego Oblicza.
Procesy beatyfikacyjne rozpoczęły się osobno dla każdego z małżonków pod koniec lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku we Francji. Po prawie 50. latach badań św. Jan Paweł
II ogłosił 26 marca 1994 r. heroiczność cnót obojga Sług Bożych. Równocześnie Ojciec Święty zachęcił do
wydrukowania wspólnego obrazka
świątobliwych małżonków, proponując
wiernym, aby uciekali się do wstawiennictwa ich obojga razem, nie osobno do Zelii i osobno do Ludwika, prosząc ich o potrzebne łaski. W ten sposób został
we Włoszech, w archidiecezji mediolańskiej, wyproszony za ich przyczyną cud uzdrowienia niemowlęcia, które urodziło się z bardzo ciężkimi deformacjami płuc i problemami oddechowymi. Lekarze rokowali najgorsze.
Stroskani rodzice, zachęceni przez karmelitów bosych, rozpoczęli więc odprawianie nowenny do świątobliwych małżonków i ku zdziwieniu lekarzy
wszelkie komplikacje ustąpiły. Pietro – tak ochrzczono chłopczyka – został
wypisany ze szpitala. Jego uzdrowienie stało się przedmiotem badania kanonicznego, podczas którego stwierdzono jego niewytłumaczalność.
Natomiast cud zatwierdzony do kanonizacji wydarzył się w Hiszpanii.
Dziewczynka o imieniu Carmen przyszła na świat w 28 tygodniu ciąży. Lekarze i położna kazali rodzicom przygotować pogrzeb dziecka. Stroskani
rodzice, zachęceni przez karmelitów bosych z Walencji, zaraz zaczęli modlić się do błogosławionych Małżonków. Udali się też do ich relikwii, które akurat pielgrzymowały w Hiszpanii i znajdowały się w karmelitańskim
sanktuarium w Lerida, prosząc o łaskę życia i zdrowia dla córki. Zostali
wysłuchani. Sami lekarze nie potrafili wytłumaczyć tego, co się stało. Został przeprowadzony proces kanoniczny o tym cudzie w diecezji walenckiej
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w Hiszpanii, a następnie akta przekazano do Watykanu, gdzie przypadek
był badany przez lekarzy światowej sławy i stwierdzili oni niewytłumaczalność uzdrowienia z punktu widzenia wiedzy medycznej.
Zbliżająca się kanonizacja napawa nas radością, zwłaszcza w Polsce, która uznawana jest za drugą ojczyznę św. Teresy, co miało swoje potwierdzenie m.in. podczas peregrynacji jej relikwii sprzed dziesięciu lat. Możemy być
przekonani, że także Rodzice Świętej będą wypraszać u Boga obfity deszcz
róż polskim matkom i ojcom, zwłaszcza rodzin wielodzietnych.

40

LIST GENERAŁA ZAKONU O.CARM.
Z OKAZJI ŚWIĘTA MB Z GÓRY KARMEL
Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Karmelu.
Kolejny raz zbliża się Uroczystość Naszej Matki
z Góry Karmel. Z tej okazji pragnę zwrócić się do wszys
tkich Was przede wszystkim po to, aby życzyć Wam przeżycia wspaniałego
święta (…). Nie ulega wątpliwości, że wymiar maryjny powinien być jednym z zasadniczych elementów duchowości karmelitańskiej. Chociaż w zależności od miejsca i kultury przeżywa się go na różne sposoby i w różnych
formach, jednak to on nas łączy, charakteryzuje, wyróżnia i przede wszystkim napełnia radością. (…)
W tym roku pragnę wspólnie z Wami przypomnieć sobie cztery aspekty,
które mniej lub bardziej interesują nas jako Zakon i jako rodzinę zakonną,
i które możemy wziąć pod uwagę organizując obchody tego święta.
Pierwszy z nich to 500-lecie Urodzin św. Teresy od Jezusa, które w tym
roku obchodzimy. Cały Zakon zaangażował się w organizację różnych uroczystości, kongresów, konferencji, publikacji; jednak pozostaje nam jeszcze
kilka miesięcy równie bogatych w wielorakie zaplanowane już wydarzenia.
Święta Teresa jest postacią unikalną w historii Karmelu, w niej nasza duchowość dotyka jednego z najwyższych szczytów. Kobieta, pisarka, wędrowniczka, mistyczka… te i wiele innych aspektów jej osobowości zapraszają
nas do tego, aby zbliżyć się do jej pism i przykładu oraz znaleźć w nich klucze (inspiracje, modele, kreatywność) do naszego dzisiejszego życia karmelitańskiego. Święta Teresa w swoich dziełach pokazuje niejednokrotnie własne
nabożeństwo do Maryi Dziewicy. Już jako mała dziewczynka, w swoim domu w Avila, powierzyła się Dziewicy Miłosierdzia prosząc, aby Ta była jej
matką. Gdy wstąpiła do Karmelu, Święta przyjęła duchowe tradycje i głębokie oddanie Dziewicy Karmelu, które później towarzyszyły jej przez całe
życie. W ten sposób, rozpoczynając pisanie Drogi doskonałości Teresa z pokorą deklaruje: „Co zaś tu będzie dobrego, niech to będzie na cześć i chwałę
Bogu i na uwielbienie Przeczystej Matki, Patronki i Pani naszej, której habit noszę, choć tego jestem bardzo niegodna” (Droga doskonałości, Wstęp).
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A podsumowując opowieść o swoich fundacjach, Teresa wydaje radosny
okrzyk: „My zaś tym bardziej się cieszymy, że możemy w czymkolwiek przyczynić się do chwały niebieskiej naszej Matki, Pani i Orędowniczki” (Księga
fundacji 29,23). Teksty te poruszają nas i zapraszają do służby „naszej Matce, Pani i Orędowniczce”, a święta Teresa prowadzi nas do serca Ewangelii
i życia chrześcijańskiego. Nasza Święta niech pomoże nam przeżywać nasz
kult i uwielbienie maryjne w duchu karmelitańskim.
Jako drugi aspekt dobrze jest mieć na uwadze, że wraz z całym Kościołem celebrujemy rok życia konsekrowanego. (…) Ma ono sens jedynie
w aspekcie całego Kościoła. Dlatego kiedy przygotowujemy się do uczczenia Maryi tym czułym tytułem Matki Karmelu, zechciejmy prosić Ją aby
pomogła nam odnowić zarówno nasze życie konsekrowane jak i odnowić
każdego z nas z osobna, a także aby pomogła nam umiejscowić nasze życie
ewangeliczne w komunii z całym Kościołem.
Kolejny aspekt to 750-lecie śmierci św. Szymona Stock, które również
obchodzimy w tym roku. Wiemy jak mocno figura tego Świętego spowita
jest cieniami Średniowiecza i jak często stanowi przedmiot badań i dyskusji
historyków. Jednakże według tradycji, nie wchodząc w polemikę, Szymon
zmarł 16 maja 1265 r. w Bordeaux. Poczynając od tej daty, w tym roku celebruje się 750 rocznicę jego śmierci. Postać Szymona Stock jest nierozerwalnie związana z tradycją i kultem Szkaplerza Karmelitańskiego i z tego powodu
przypomnienie sobie tego wymiaru, tak kluczowego dla naszego charyzmatu, który to wymiar łączy nas z Maryją, Matką i Siostrą Karmelu, na pewno
będzie nam pomocne. Mam nadzieję, że w momentach smutku i zniechęcenia,
w naszych niepokojach i rozczarowaniach, będziemy zawsze potrafili na wzór
św. Szymona z zaufaniem kierować się w stronę Maryi, by Ona – pierwsza
nauczycielka i uczennica Pana – pomogła nam kroczyć tak jak uczniowie
i świadkowie Dobrej Nowiny Ewangelii, w szczególnej łączności z najbiedniejszymi i potrzebującymi. Szkaplerz Karmelitański, mimo swojej prostoty
i pokory (albo może właśnie dlatego!), nieustannie jest manifestem naszego
zaangażowania na rzecz wartości Ewangelii i ziarnem niezawodnej nadziei.
W końcu pragnę podzielić się z Wami wiadomością o wydarzeniu, które
miało miejsce 23 maja w San Salvador. Mowa o beatyfikacji Oscara Arnulfo
Romero, Arcybiskupa Archidiecezji San Salvador, zamordowanego w marcu
1980 r. Powodem, dla którego pragnę wspomnieć Arcybiskupa Romero jest
fakt, iż w czasie swojej posługi biskupiej, przynajmniej przy trzech różnych
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okazjach zechciał on w bardzo pięknych słowach odnieść się do Dziewicy
Karmelu i do uroczystości 16 lipca. Jak wiecie Romero miał zwyczaj nagrywania swoich homilii, które później transmitowano w radio tak, aby mogły
one dotrzeć do jak największej liczby osób. Z okazji Uroczystości Matki Boskiej Szkaplerznej w roku 1976, 1977 i 1978 Arcybiskup chwalił pobożność
maryjną i wyraził życzenie, aby mogła ona przeobrazić się w swoistą platformę ewangelizacji i wyzwolenia. W stylu duszpasterskim bardzo przypominającym styl dokumentu z Aparecida a także styl papieża Franciszka,
Romero zaprasza nas do odkrycia siły ewangelizacji, która aż tętni ponad
ludową pobożnością. Mimo że pobożność ta wymaga oczyszczenia z pewnych niebezpieczeństw, jak na przykład przelotna uczuciowość, czysta powierzchowność folklorystyczna czy też brak poważnego zaangażowania
w życie; pozostaje ona zawsze dla całego Kościoła ogromnym bogactwem.
W rzeczywistości właśnie w tej pobożności prosty lud wiernych niejednokrotnie znajduje odpowiednią dla siebie formę wyrażania wielkich prawd wiary,
a także własnych nadziei i własnej ufności Bogu poprzez Dziewicę Maryję. Romero, który zawsze nosił Szkaplerz na piersi, prosił swoich wiernych
aby również go przyjmowali, przyjmując także wszystkie jego konsekwencje, łącznie z autentyczną wiarą, zdrowym oddaniem i dziecięcą miłością do
Matki Karmelu. Chciałbym podzielić się z Wami dwoma zdaniami autorstwa
Arcybiskupa Romero. Zdania te napełniają nas zdrową dumą i zapraszają do
zdecydowanego szerzenia tego kultu, tak popularnego, pięknego i bogatego
zarówno na poziomie duchowym jak i teologicznym: „Wśród ludzi nie istnieje bardziej zachwycający kaznodzieja niż Dziewica Karmelu” [1977].
„Nasi ludzie czują, że Maryja, czczona tytułem karmelitańskim, jest wielką
Misjonarką ludową (…) Tak więc zjednoczmy nasze przemyślenia i refleksje
z tą miłością zwykłych ludzi, miłością do Dziewicy Karmelu”. [1978]. Niedługo potem Arcybiskup został zastrzelony w czasie celebrowania mszy św.
w szpitalnej kaplicy i padł martwy tuż obok wizerunku Dziewicy Karmelu.
Niech Maryja, nasza Matka i Siostra towarzyszy nam i prowadzi nas w
wędrówce po tym jakże skomplikowanym i fascynującym świecie, w którym
dano nam żyć i niech pomaga nam nieść wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu. Życzę wszystkim radosnej Uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej!
Z braterskim pozdrowieniem
Fernado Millán Romeral O.Carm.
Przeor Generalny
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Z ŻYCIA BRACTWA
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
REKOLEKCJE ANIMATORÓW
BRACTWA SZKAPLERZNEGO –
PRZEMYŚLENIA I MARZENIA ANIMATORA
W dniach 15 – 17 maja spotkaliśmy się w Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym im. Jana Pawła Wielkiego „Na Górce” w Wadowicach. Przybyły 43 osoby. Z wielu wspólnot szkaplerznych. To niemało, ale zabrakło
wielu animatorów Bractw. Na 37 istniejących wspólnot przyjechali przedstawiciele 16. W zaproszeniu o. Włodzimierz podkreślał, że Animatorzy mają
obowiązek uczestnictwa (także wynika to z paragrafu 13 punkt e i paragrafu 5 naszego Statutu). Co stało się więc z resztą? Wiadomo, że zawsze ktoś
może mieć jakieś poważne przeszkody. Nie można jednak lekceważyć obowiązków wynikających z podjętej misji, tym bardziej, że terminy są ustalane z nawet rocznym wyprzedzeniem. I zawsze jest zastępca animatora lub
ostatecznie delegat bractwa.
Należałoby chyba w tym miejscu wymienić wszystkie wspólnoty obecne na rekolekcjach. Nie tyle dla pochwały, co dla ścisłości. Oto one: Tychy
– Czułów, Tychy – św. Krzyża, Tychy – św. Jana Chrzciciela, Tychy –
św. Benedykta, Mysłowice – Bończyk, Mysłowice – NSPJ, Pszczyna –
Wszystkich Świętych, Pszczyna – Podwyższenia Krzyża św., Nowy Targ,
Zambrów, Drohobyczka, Jedlicze, Kędzierzyn-Koźle, Brzesko, Rzeszów,
Świdnica, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Rychwałd, Trzciana, Zawiercie, Studzienice, Łaziska Górne, Opole, Żory i Ruda Śląska-Orzegów.
Może nie akcentowałabym „rozliczania” frekwencji, gdyby nie to, że
obecne rekolekcje były zupełnie inne, niż dotychczasowe. Miały bardziej
roboczy charakter, powiedziałabym formacyjno-szkoleniowy, szczególnie
potrzebny ludziom odpowiedzialnym za pracę z konkretnymi wspólnotami
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w parafiach, w diecezjach, a nawet w prowincji, tak, by zaistniał kontakt pomiędzy nimi oraz współpraca w sprawach statutowych. Ważne jest również
ożywienie wiedzy o Bractwach Szkaplerznych jako wspólnotach działających obecnie w „ukryciu” parafii. Można do tego wykorzystać możliwości
środków audiowizualnych, promocji w postaci pokazów, krótkich filmików
czy nawet szkaplerznych stron internetowych. Chodziłoby o dotarcie do szerszych kręgów odbiorców, zwłaszcza młodych, którzy nawet nie znają znaczenia słowa „szkaplerz”.
Duchowym ukierunkowaniem naszego powołania do Bożej służby były
homilie o. Włodzimierza. W piątkowy wieczór, podczas Eucharystii, podjął
on temat radosnego głoszenia Ewangelii i takiego samego stylu życia chrześcijanina. Jezus wzywał swoich uczniów i rzesze tych, którzy go słuchali
do radości, uwzględniając również prawo do wyrażania uczuć smutku czy
rozpaczy. Sam też Jezus nieraz zapłakał, np. nad grobem Łazarza lub gdy
przepowiadał zburzenie Jerozolimy. Ale nie można wiecznie żyć w poście.
On przecież zmartwychwstał. Trzeba umieć radować się – mówił o. Włodzimierz – że Bóg jest z nami, zna nas, wie, czego nam potrzeba. To, że jesteśmy Jego uczniami, staramy się Mu służyć na miarę naszych sił, jesteśmy
powołani do budowania Królestwa Bożego – to już jest powód do radości
serca – radości paschalnej, której nikt nam nie może odebrać.

Cierpimy, gdy świat cieszy się ze zła współczesnych czasów: in vitro, ideologii gender, prześladowań chrześcijan, zobojętnienia religijnego Europy.
To przeminie, bo musi przeminąć. Boża pomoc nadejdzie. Radość wróci. Nie
możemy ulegać zwątpieniu i tracić nadziei. Mamy do kogo się zwrócić o po45

moc. Jest On, jest Jezus Chrystus i Duch Święty. Jest Matka Boża, która potrafi rozwiązać każdy węzeł ludzkiego życia. Nie jesteśmy sami. A jeszcze
mamy do pomocy Szkaplerz święty, który nas zobowiązuje do dawania nadziei, do świadczenia o Bogu. I papieża Polaka z Wadowic, w których jesteśmy dziś obecni, z jego wezwaniem „Nie lękajcie się!”. I różaniec św., dzięki
któremu możemy zawierzyć Bogu nie tylko siebie, ale zbawienie wieczne
innych ludzi. I koronkę do Bożego Miłosierdzia. Czegoż mamy się lękać?
W sobotniej homilii o. Włodzimierz postawił z pozoru naiwne pytanie:
po co modlimy się do Boga, skoro On wszystko o nas wie? Po to, by nawiązać z Nim więź, poczuć Jego obecność, rozmawiać jak z bliską sobie osobą,
opowiedzieć o swoich troskach i radościach, czasem o bólu i samotności,
nadziejach i rozczarowaniach. Poprzez taki dialog, spojrzenie w oczy, ciszę
zasłuchania w Jego słowa odbierane w duszy na zapytanie, czego chcesz ode
mnie, Panie, w konkretnej sytuacji, jaka jest Twoja wola, On odpowiada,
daje nadzieję, prostuje ścieżki naszego życia. Bóg w różny sposób przemawia do ludzi. Także przez zwyczajnego człowieka. Trzeba mieć tylko mocną wiarę i kierować się miłością do bliźnich, chcieć widzieć swoje słabości
i podejmować nawrócenie. Największa prawda, którą powinniśmy żyć jest
taka, że Bóg kocha każdego człowieka.
Niezależnie od tego, jak bardzo jest poraniony i słaby – Jezus powiedział:
Wy jesteście moimi przyjaciółmi.
Na pewno zapamiętaliście rozważania konferencji z naszego kwartalnika na maj na temat cierpliwości. Przytoczę fragment: Odczucie własnej
nędzy ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju zdrowej relacji względem
Jezusa. To punkt wyjścia na drodze duchowego dorastania. Umożliwia
przylgnięcie do Niego w dziecięcym zawierzeniu i pokorze. On pocieszał
św. Pawła: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”
(2 Kor 12,9). Apostoł chlubi się więc ze swojej słabości, ma upodobanie
w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach. Ilekroć odczuwa słabość, tylekroć jest mocny. A jest mocny dlatego, ponieważ prawdę o swej
słabości i nędzy zawierza Jezusowi.
Patronem dzisiejszego dnia – przypomniał Ojciec – jest św. Szymon
Stock, który rozkrzewił zakon karmelitański w Europie. Dużo już wiemy
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o historii walk i męczeństwa eremitów z Palestyny i Góry Karmel. I dzisiaj,
gdy islam rozlewa się wszędzie jak za Jego życia – powinniśmy prosić Boga o pokój na całym świecie.
Duchowość karmelitańska – zakończył o. Włodzimierz – to troska
o tożsamość człowieka noszącego szkaplerz: przylgnięcie do Maryi, silna
wiara, a także radość służenia Bogu i ludziom.

W trakcie rekolekcji o. Włodzimierz zaplanował 3 spotkania poświęcone sprawom organizacji i formacji. Rozpoczął od rozdzielenia odpowiedzialności za wszystkie czynności na cały czas rekolekcji już podczas pierwszej
kolacji. Ponieważ nie znaliśmy się, bo dużo osób było „nowych” (w wielu
bractwach przeprowadzono wybory), odbyło się to na zasadzie zgłoszeń indywidualnych, np. do prowadzenia Jutrzni, czy Nieszporów, różańca, odpowiedzialności za pieśni podczas nabożeństw, kto będzie ministrantem,
kto przeczyta lub zaśpiewa psalm na Mszy. Okazało się później, że wszystko poszło sprawnie.
Ze spraw organizacyjno-formacyjnych podjętych na dwóch sobotnich
spotkaniach wyliczę kilka:
1. Dwa lata temu już została zatwierdzona przez Prowincjała i Radę Prowincjalną nazwa bractw na wspólnoty Bractwa Szkaplerznego, sekretariatu
bractw na Sekretariat Bractwa Szkaplerznego i nazwy prowincjalnego moderatora bractw szkaplerznych na nazwę prowincjalnego moderatora Bractwa Szkaplerznego. Tę poprawkę trzeba wstawić w Statut Bractwa.
47

2. Dotychczasowy Statut Bractwa, który powstał jako dokument ad
experimentum już traci w czerwcu ważność. Jest rzeczą konieczną, by zastanowić się nad jego uzupełnieniem i by wprowadzić konieczne poprawki.
3. Bractwa wchodzą w skład struktur diecezjalnych Kościoła. Istnieje konieczność zbudowania od nowa formacji zwłaszcza na poziomie prowincji, udziału delegacji Bractwa w Diecezjalnych i Ogólnopolskiej Radzie
Ruchów Katolickich. W tym celu powinno się powołać Radę Prowincjalną
złożoną z Animatorów, współpracującą z Moderatorem Prowincjalnym i tę
poprawkę wpisać w paragrafie 5 Statutu jako punkt e.
4. Najważniejszym tekstem dla wspólnot Bractwa jest Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza NMP z Góry Karmel, zatwierdzony przez
Kościół w 1996 r., a w wersji polskiej w 2000 r. Wszystkie poprzednie teksty
są wycofane. Są w nim też propozycje obrzędu przyjmowania do Bractwa
(z przyrzeczeniem) oraz potrzebne druki wniosków dla grupy ubiegającej się
o erygowanie bractwa. Wydaje się konieczność ponownego druku tej księgi.
5. W tym roku w naszych wspólnotach obchodzimy 500 – letnią rocznicę urodzin św. Teresy z Avila oraz 300 rocznicę istnienia patronatu św.
Józefa nad Krakowem. Ten temat przepracowaliśmy w swoich bractwach
w kwietniu, dzięki opracowaniu o. Włodzimierza.
6. Ponieważ członkami wspólnot szkaplerznych są najczęściej ludzie
trzeciego wieku, dobrze byłoby zastanowić się nad sposobami przyciągnięcia młodych. Może wejściem na strony internetowe czy podjęciem tematu
na Mszach młodzieżowych, może jakąś ciekawą formą promocji.
7. Nieobecność wielu animatorów Bractwa na spotkaniu jest znakiem,
że coś źle się dzieje. Niektórzy nowi animatorzy skarżą się na utrudnienia
ze strony proboszczów. W tym wypadku potrzebna jest pomoc z zewnątrz.
Może któryś doświadczony Animator zaprosiłby do siebie „młodego” (lub
odwrotnie) i pomógłby mu przełamać kryzys. Wspaniałe było świadectwo
Zosi z Tychów, która podziękowała Halince i Włodzimierzowi z sąsiednich
bractw tyskich za konkretną pomoc i modlitwę. Walka o przetrwanie wspólnoty trwała długo, ale skończyła się zwycięstwem i aktem erygującym Bractwo. Ważne do zapamiętania na przyszłość: wszystkie problemy, z którymi
nie potrafimy poradzić sobie sami – należy zgłosić do o. Włodzimierza. Pomoże, a nawet przyjedzie do parafii, by na miejscu je wspólnie rozwiązać.
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8. Uzgodniono odpowiedzialność poszczególnych osób i lokalnego Bractwa za konkretne zadania podczas tegorocznej lipcowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkaplerznej do Czernej (czytania, modlitwa wiernych,
sztandary, udział w procesji z darami). Nowością było wprowadzenie dwojga konferansjerów z kręgu animatorów dla wsparcia lub zastąpienia w razie
potrzeby prowadzących cały program. To też będzie eksperyment.
9. Na zakończenie tego spotkania o. Włodzimierz uczył nas dwóch obowiązkowych dla Bractwa pieśni po łacinie: Flos Carmeli (Kwiecie Karmelu) i Salve Regina (Witaj Królowo). Wcale to nie było takie łatwe!
A potem przeżyliśmy wzruszającą chwilę, gdy przedstawiciele grupy:
Zosia, Urszula i Włodzimierz złożyli ojcu Włodzimierzowi życzenia z okazji
25–lecia kapłaństwa: Dziękujemy Bogu za Twój dar powołania i za twórczą
posługę, którą nam Ojciec przekazuje. Niech Pan Jezus, najwyższy Kapłan,
wciąż tuli Cię do swego serca, uświęca, ciągle umacnia, byś mógł skutecznie
pomagać ludziom w duchowym rozwoju, a w szczególności Rodzinie Szkaplerznej. Życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na swej drodze, a także realizacji osobistych pragnień i światła Ducha Świętego na każdy dzień.
Piękny kosz z 25 kremowymi różami był wyrazem naszej wdzięczności.
Nie ukrywam, że Szanowny Jubilat był mile zaskoczony… I wtedy właśnie
padła propozycja: zróbmy sobie wspólne zdjęcie! Zostanie na wieczną pamiątkę.
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Niedzielne godzinki do Matki Bożej Szkaplerznej, krótkie spotkanie
i uroczysta Msza św. na zakończenie rekolekcji, po której o. Włodzimierz
podziękował nam za udział i udzielił błogosławieństwa nie tylko na spokojny powrót do naszych domów, ale i na cały rok służby Bogu i ludziom.
Na zakończenie przekażę Wam jeszcze refleksję grupki starszych animatorów, którzy od prawie 15 lat stale uczestniczyli w rekolekcjach. Zastanawialiśmy się, które z miejsc ma atmosferę bardziej sprzyjającą karmelitańskiej
modlitwie a nawet kontemplacji: Czerna czy Wadowice? Bo przecież po to
przyjeżdżamy na rekolekcje, by „naładować” nasze duchowe akumulatory.
Doszliśmy do wniosku, że jednak Czerna ma w sobie coś, co sprawiało, że
wśród tych gór, skałek, lasku z Drogą Krzyżową, bliskiego kontaktu z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafałem Kalinowskim
– czuliśmy się jakby bliżej nieba, bliżej przyrody, bliżej siebie wzajemnie.
Czerneńska kaplica prawie zawsze skąpana słońcem była też bardziej akustyczna, a Ojca widać było z każdego miejsca. To bardzo pomaga w skupieniu myśli i odbiorze treści. Wadowice też mają swoje plusy: rodzinny dom
Papieża Polaka zamieniony na piękne nowoczesne muzeum, wspaniała bazylika, cela św. Rafała Kalinowskiego w klasztorze, papieskie kremówki, które wcale już nie są takie wspaniałe w smaku, jak wspominał Karol Wojtyła
i w roku następnym, jak Bóg da, jeszcze tu wrócimy, ale mam nadzieję, że
nasz Prowincjalny Moderator rozważy nasze „za i przeciw” i wrócimy do
Czernej, tym bardziej, że do tego czasu Dom Pielgrzyma zostanie już wykończony. A Matka Boża w cudownym obrazie na pewno się za nami stęskniła. My za Nią też. I dla Niej zaśpiewamy pięknie razem z zakonnikami
antyfonę „Salve Regina”.
Maria Dziwiszewska – Brzesko
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17. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
RODZINY SZKAPLERZNEJ CZERNA 2015
Bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, sprawował Mszę
św. wśród kilku tysięcy wiernych przybyłych do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej (archidiecezja krakowska) z okazji XVII Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej w dniu 18 lipca. Obecny był
prowincjał krakowski karmelitów bosych o. Tadeusz Florek OCD, dziesiątki kapłanów i braci z Polski i zagranicy. Przybyłych gości powitał przeor
klasztoru o. Leszek Stańczewski OCD.

Ponad 50 grup Rodziny Szkaplerznej i wspólnot Bractwa Szkaplerznego Polski południowej kilkunastu diecezji wraz z pocztami sztandarowymi
i w strojach karmelitańskich włączyło się w te uroczystości pod kierunkiem
moderatora prowincjalnego o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD. Przybyła także piesza pielgrzymka z Racławic i Czubrowic.
To dzisiejsze świętowanie było podziękowaniem Bogu za 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, fundatorki Karmelu Terezjańskiego.
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W homilii ks. biskup Roman Pindel wyraził wdzięczność za takie
spotkanie rodzinne i życzył Bożego błogosławieństwa wszystkim noszącym szkaplerz.
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Swoje słowo łączności duchowej przekazał także prezydent elekt Andrzej Duda.

Konferencję duchową wygłosił i całości spotkania przewodniczył o. Paweł Hańczak OCD. Bardzo wielu wiernych skorzystało z posługi spowiedzi
kilkunastu karmelitańskich kapłanów.
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Ponad 100 osób zostało przyjętych do szkaplerza. Obecna była wystawa
terezjańska i misyjna wraz z misjonarzem, kiermaszem i filmem misyjnym.

Natomiast 16 lipca, z okazji największego święta karmelitańskiego, Matki Bożej z Góry Karmel, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem o.
Szymona Hiżyckiego OSB, opata benedyktynów z Tyńca, który wygłosił
też słowo Boże i przewodniczył odpustowej procesji. Ukazał głębię wiary Maryi i zachęcał do przeżywania życia z Bogiem w wierze na Jej wzór.
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W roku życia konsekrowanego i jubileuszu terezjańskiego klasztor czerneński gościł przedstawicieli najstarszej rodziny zakonnej benedyktynów,
teraz o. opata z o. Korneliuszem, wcześniej o. Leona Knabita na spotkaniu
młodych. Na polską górę Karmel, nazwaną przez o. opata czerneńską „twierdzą” przybyło wielu (1,5 – 2 tys.) pielgrzymów, indywidualnie i kilka grupowo, kapłanów, osoby konsekrowane i świeccy. Bardzo wielu z nich przyjęło
uroczyście karmelitański szkaplerz.

RODZINA KARMELITAŃSKA
W RZESZOWSKIEJ FARZE
Kościół Farny w Rzeszowie to najstarsza i najpiękniejsza świątynia
w mieście. Pięknie odnowiona zachwyca swym pięknym wnętrzem i przyciąga głębią ducha modlitwy, który ogarnia przychodzących do niej. Przy tej
parafii w 2005r. została założona Rodzina Szkaplerzna, która powoli rozwija się i dziś, liczy 235 członków. Pochodzą oni z różnych parafii Rzeszowa,
okolic, a nawet Podkarpacia. W tym roku 16 lipca będziemy obchodzić nasze dziesięciolecie. Spotykamy się w pierwsze soboty miesiąca. Z inicjatywy
Rodziny Szkaplerznej przy aprobacie ks. proboszcza i życzliwości ówczesnego moderatora o. Jana Krawczyka zaistniał w 2010 r. przy naszej para-
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fii kult Praskiego Dzieciątka Jezus. Zostało powołane Bractwo Dzieciątka
Jezus erygowane w 2012 r.
Nasze Bractwo było otoczone życzliwością i opieką o. prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Dla sprawowania opieki nad Bractwem został wówczas powołany asystent w osobie o. Pawła Ferki, przeora
karmelitów bosych w Przemyślu. Zaowocowało to rozwojem kultu i apostolstwem w innych parafiach (Bractwo Dzieciątka Jezus w Golcowej i w
Częstochowie). Mimo trudności i braku opieki ze strony zakonu kult powoli rozwija się. Z inicjatywy Bractwa Dzieciątka Jezus, parafia farna włączyła się w przygotowania adwentowe do narodzin Jezusa, którym przewodziła
św. Teresa od Jezusa. Hasłem adwentu były jej słowa „Bóg sam wystarczy”.
Podczas roratnich spotkań parafianie wiele dowiedzieli się o niej. Uczyła
nas swoim życiem jak Bóg prowadzi człowieka, gdy ten wsłuchuje się w jego głos w swoim sercu i wypełnia Bożą wolę. Teresa uczyła jak się modlić
i czym dla duszy jest modlitwa. Bardzo kochała Dzieciątko Jezus i w każdym nowo założonym klasztorze pozostawiała jego figurkę. Trzeba abyśmy ukochali Boże Dziecię, wpatrywali się w jego prostotę, pokorę, ufność,
ubóstwo, cichość i naśladowali Go. Kult Dzieciątka Jezus jest ważny dla
rozwoju życia duchowego zwłaszcza w wieku dziecięcym, by mogły wzrastać przy Nim w mądrości i łasce u Boga. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus pomoże nam wydobyć z naszych serc pokłady miłości uśpione w jego
wnętrzu. Ono pozwoli nam zapalać tę miłość w otoczeniu, by zapłonęła jak
światło gwiazdy betlejemskiej, które widoczne było z daleka. Maleńka Miłość to sprawi, że będziemy promieniować nią i przemieniać świat swoim
świadectwem życia. Serca dzieci są otwarte na Boże działanie i ważne jest,
by przy parafiach powstawały Bractwa Dzieciątka Jezus. To apostolstwo
może podejmować Rodzina Szkaplerzna tworząc wspólnie wielką karmelitańska rodzinę. W dzień Bożego Narodzenia parafia Farna gościła Pasterza
diecezji ks. Biskupa Jana Wątrobę, który przewodniczył mszy św. dla dzieci. Msze św. dziecięce sprawowane w naszym kościele w niedzielę o 12.15
zawsze gromadzą dużo dzieci. Tym razem też tak było. Na zakończenie
ks. biskup błogosławił indywidualnie dzieci i matki oczekujące potomstwa.
W niedzielę Chrztu Pańskiego siostry felicjanki tradycyjnie przygotowują
z dziećmi adorację żłobka. Wszyscy śpiewają kolędy przy akompaniamencie
56

gitary. Dzieci uczestniczą w konkursie kolęd i otrzymują w nagrodę obrazki Dzieciątka Jezus czczonego w Polsce i w świecie. Boża Miłość objawiła
się w Dziecięciu Jezus, bądźmy, więc apostołami Maleńkiej Miłości i zapalajmy nią innych. Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam !
Rodzina Szkaplerzna – Rzeszów-Fara

PRZYJĘCIE SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO
W PARAFII ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
W ŻORACH
Dnia 10 czerwca podczas wieczornej Mszy świętej 69 parafian (w wieku od 8 do 85 lat) przyjęło szkaplerz św. z rąk ks. Przemysława Malinowskiego – moderatora Bractwa Szkaplerznego. W nakładaniu Szkaplerza
towarzyszył mu ks. Zbigniew Zieliński. Wydarzenie to zostało poprzedzone
niedzielnymi homiliami księdza moderatora, który przedstawił parafianom
szkaplerz karmelitański oraz duchowy sens oddania się pod opiekę Maryi.
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Słowo, które głosił, potwierdził osobistym świadectwem oddania swojego
życia NMP z Góry Karmel.
To wielka radość dla nas, członków Bractwa Szkaplerznego, że młodzież,
małżeństwa i osoby starsze naszej parafii powiększyły Rodzinę Szkaplerzną. Witamy serdecznie i życzymy im i sobie: niech nas wszystkich Maryja
zaprowadzi do Jezusa. Zapraszamy nowe osoby do duchowego formowania
się w Bractwie Szkaplerznym w naszej parafii w Żorach.
Brygida Brząkalik – animator Bractwa Szkaplerznego
Jadwiga Drawińska – z-ca animatora

OGŁOSZENIA
1. Rrekolekcje weekendowe 2015 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
18-20 września 2015 r. Przewodniczy im o. Włodzimierz Tochmański OCD.
2. 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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BRACTWO SZKAPLERZNE
(RODZINA SZKAPLERZNA) KRAKOWSKIEJ PROWINCJI
KARMELITÓW BOSYCH
Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty Bractwa Szkaplerznego obejmuje terytorium Diecezji wchodzących
w skład Metropolii kościelnych: Częstochowskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Lubelskiej i Przemyskiej. W ich skład wchodzą więc następujące Diecezje: Radomska, Sosnowiecka, Gliwicka, Opolska, Bielsko-Żywiecka, Kielecka, Tarnowska,
Sandomierska, Siedlecka, Rzeszowska i Zamojsko-Lubaczowska.
Zapraszamy do wspólnot Bractwa Szkaplerznego i grup Rodziny Szkaplerznej na comiesięczne spotkania w następujących miejscowościach:
1. Będzin, Nawiedzenia NMP, ul. 9 Maja 2 (sosnowiecka),
2. Bielsko Biała, MB Królowej Polski, ul. NMP Królowej Polski (bielsko-żywiecka),
3. Bieruń Nowy, NSP Jezusa, ul. Warszawska 295 (katowicka),
4. Brzesko, NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, ul. Głowackiego 2 (krakowska),
5. Chrzanów-Kościelec, św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 2A (krakowska),
6. Czerna k. Krakowa Klasztor i sanktuarium MB Szkaplerznej Czerna 79 (krakowska),
7. Częstochowa, Świętych Pierwszych Męczenników Polskich, ul. Obrońców Westerplatte 37,
8. Drohobyczka 58, Matki Bożej Szkaplerznej (przemyska),
9. Goczałkowice Zdrój, św. Jerzego, ul. Główna 50 (katowicka),
10. Jarosław, Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49 (przemyska),
11. Jedlicze k. Krosna Św. Antoniego i sw. Łukasza (przemyska),
12. Jejkowice, MB Szkaplerznej i św. Piusa X, ul. Główna 1 (katowicka),
13. Kaniów, Parafia Niepokalanego Serca NMP, ul. Stefana Kóski 2 (bielsko-żywiecka),
14. Katowice – Bogucice, św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89,
15. Kędzierzyn-Koźle, Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła, ul. Bolesława Krzywoustego 2 Osiedle Piastów (opolska),
16. Kraków, Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18,
17. Krapkowice, Św. Mikołaja, ul. Kościelna 8 (opolska),
18. Krosno – Turaszówka, NSPJ, ul. Wyspiańskiego 27 (przemyska),
19. Krosno, św. Piotra i św. Jana z Dukli, ul. Wyszyńskiego 30,
20. Leżajsk, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Plac Mariacki 8 (przemyska),
21. Leżajsk, Trójcy Przenajświętszej, ul. Rynek 35,
22. Libiąż, Parafia Św. Barbary, ul. Ks. Stanisława Pieli 11 (krakowska),
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23. Łaziska Średnie, Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12
(katowicka),
24. Mierzyn, św. Mikołaja BW, Mierzyn 13 (częstochowska),
25. Mysłowice, NSP Jezusa, ul. Starokościelna 3 (katowicka),
26. Mysłowice Bończyk, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Jastruna 15 (katowicka),
27. Nowy Targ, św. Jadwigi, ul. Ludźmierska 17 (krakowska),
28. Opole, św. Piotra i Pawła, Pl. Mickiewicza 1,
29. Piekary Śląskie, Brzozowice-Kamień, ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Bpa Nankera 221 (katowicka),
30. Poręby Dymarskie 53a, Cmolas, św. Stanisława i Wojciecha (rzeszowska),
31. Przemyśl, Klasztor Karmelitów Bosych, parafia św. Teresy, ul. Karmelicka,
32. Przemyśl, Parafia Trójcy Przenajświętszej, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8,
33. Pszczyna, Wszystkich Świętych i MB Różańcowej, Pl. ks. Józefa Kuczery 2 (katowicka),
34. Pszczyna, Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Częstochowskiej, ul. MC Skłodowskiej 1,
35. Pszczyna, Miłosierdzia Bożego, ul. Męczenników Oświęcimskich (katowicka),
36. Radom, św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Szczecińska 83 (radomska),
37. Ruda Śląska Orzegów, św. Michała Archanioła, ul. Królowej Jadwigi 8 (katowicka),
38. Ruda Śląska Godula św. Jana Chrzciciela (katowicka),
39. Rychwałd, par. Św. Mikołaja ul. Franciszkańska 1 (bielsko-żywiecka),
40. Rzeszów, św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów, pl. Farny 5,
41. Rzeszów, Św. Krzyża (Sanktuarium, MB Szkaplerznej), ul. 3 Maja 20,
42. Rzeszów, Chrystusa Króla, ul. Ks. J. Jałowego 37,
43. Rzeszów, św. Józefa, ul. Partyzantów 38 (Staromieście),
44. Rzeszów, Św. Rocha i Św. Marcina, ul. Paderewskiego 130 (Słocina),
45. Skarżysko-Kamienna, Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Wileńska 33
(radomska),
46. Sosnowiec, ul. M. Kierocińskiej Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus,
47. Stalowa Wola Rozwadów, MB Szkaplerznej, ul. Ściegiennego 20 (sandomierska),
48. Studzienice, Św. Jana Chrzciciela; ul. Szewczyka 87; 43-215 Jankowice k. Pszczyny
(katowicka),
49. Siemonia k. Będzina, pw. Wszystkich Świętych, ul. Kościuszki 65,
50. Świętochłowice – Piaśniki, NSPJ, ul. Chorzowska 4 (katowicka),
51. Tarnobrzeg, MB Nieustającej Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 11,
52. Trzciana k. Rzeszowa 140, Św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej,
53. Tychy, św. Krzysztofa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (katowicka),
54. Tychy, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Kopernika 5 (katowicka),
55. Tychy, św. Benedykta opata, ul. Nałkowskiej 19 (katowicka),
56. Tychy Czułów, Krzyża Świętego, ul. Bzów 15 (katowicka),
57. Wodzisław Śląski par. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 1(katowicka),
58. Zawiercie, Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Wenecka 4,
59. Zaczernie k. Rzeszowa 732, Narodzenia NMP (rzeszowska),
60. Żory, Św. Apostołów Filipa i Jakuba; ul. Garncarska 16 (katowicka),
61. Żywiec-Sporysz, Chrystusa Króla, ul. Piotra Skargi 5 (bielsko-żywiecka).

