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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – LIPIEC
Włodzimierz Tochmański OCD

SZKAPLERZ ZNAKIEM ZBAWIENIA,
UPODOBNIENIA I ODNOWY ŁASKI CHRZTU ŚW.
Samo noszenie szkaplerza nie daje nieba
Karmelitański szkaplerz nie jest paszportem z wizami do nieba, za okazaniem
którego, po życiu pełnym lenistwa, minimalizmu i duchowej letniości można
byłoby osiągnąć życie wieczne z Bogiem. Nie można szkaplerza traktować jak
amulet, czy talizman, mający noszącym go zapewnić bezpieczeństwo i zbawienie. Byłoby to magią i zabobonem, a nie chrześcijańską wiarą. Nie można zbawić się na zasadzie jakiegoś „przywileju” czy dyspensy, ale jedynie w oparciu
o łaskę Chrystusa Pana i dojrzałą wiarę. „Szkaplerz to przestrzeń wiary głębokiej, wiary wyrastającej w cieniu Tej, która uwierzyła i poprzedza nas w wierze. To wiara wyzwala moc tej szaty”. We czci Maryi nie możemy się jednak
zatrzymać na rzeczach formalnych albo poruszać tylko uczucia, ponieważ taka
cześć mijałaby się z duchem Ewangelii – jak orzekł bł. papież Paweł VI w adhortacji „Marialis cultus”.
Szkaplerz Karmelu nie może być tylko formułką zewnętrzną, jak nalepka
na fałszywym towarze, lecz musi wyrażać autentyczne życie chrześcijańskie,
pobudzać do czynów miłości Boga i bliźniego.
Nie może być znakiem pustym, bez pokrycia. Nie można pokładać całej ufności w kawałku materiału, który przecież sam z siebie zbawić nie może. Inaczej
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rodziłoby to zadufanie, próżność, pewność siebie, niezdrową dewocję (zwłaszcza na gruncie nieekumenicznego dogmatyzmu) czy nawet fanatyzm religijny.

Ten widzialny zewnętrzny znak wprowadza nas w świat rzeczywistości
głębszych, równie a może bardziej realnych. Wprowadza nas w kontakt z najlepszą Matką, która przyoblekła Chrystusa swoim ciałem a teraz chce nas przyoblec swoją szatą, chce, abyśmy świadomie żyli w pełnym przyobleczeniu się
w Chrystusa, które dokonało się na chrzcie świętym (por. Ga 3,26-28; Rz 13,1114). Szkaplerz ma w tym nam dopomóc, abyśmy stali się nowymi ludźmi, porzucając dawnego starego człowieka. Trzeba – jak chce tego słowo Boże zawarte
w Biblii – „odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”
(Ef 4,22-24). Jakże wiele jest tutaj jeszcze do uczynienia na płaszczyźnie pastoralnej, by ukazać przyjęcie i nałożenie szkaplerza jako świadome nawrócenie i odnowienie swoich zobowiązań chrzcielnych.
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Szkaplerz karmelitański jest duchowym znakiem nabożeństwa maryjnego, polegającego na wewnętrznym oddaniu i poświęceniu się Niepokalanej
Dziewicy. Nosić szkaplerz święty – znaczy uznawać Maryję za duchową Matkę, Pośredniczkę, Opiekunkę i Siostrę (ten wymiar bliskości jakże jest ważny
w Karmelu). „Nosić suknię innej osoby oznacza przyznać się do niej, stać się
podobnym do niej, przybrać jej kształt”.
Nosić zatem „szatę Maryi” tzn. przyznać się do bycia podobnym do Maryi
w sposobie myślenia, wartościowania, działania i apostołowania. Nosić szkaplerz Maryi znaczy być znakiem nadziei dla innych, obdarzać ludzi Zbawicielem jak Maryja i być solidarnym z pozbawionymi nadziei. Czy jesteśmy tego
świadomi nosząc tę „zbawczą szatę”? Wzorem upodobnienia się do Chrystusa
będzie właśnie Ona, Pierwsza Uczennica Boskiego Mistrza, Pierwsza Chrześcijanka, Jego Niepokalana Matka. Maryja, będąc także naszą Matką („Oto
Matka Twoja” – J 19,27), obdarza swoje dzieci – przez posługę Kościoła – darem szaty, aby przez duchowe włączenie do Zakonu Karmelitańskiego w nadziei na Jej matczyną opiekę zobowiązały się do naśladowania Jej życia i cnót.
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Szata jest ważnym elementem godnego życia człowieka. W tradycji Karmelu
odgrywała bardzo ważną rolę. Widać to na przykładzie św. Eliasza, przekazującego swój płaszcz Elizeuszowi (por. 1 Krl 19,19-21). Jakże wielu świeckich pragnęło dawniej posiadać jakąś część stroju zakonnego, by mieć udział w życiu,
duchowości i apostolacie zakonu (pasek, kaptur, szkaplerz). Również teologia
biblijna ukazuje nam wielką wartość „szaty godowej, weselnej” (por. Mt 22,11).
Upodabniamy się do Maryi przez dążenie bycia m.in. czystym, pokornym,
skromnym, cichym, żyjącym wielkim zawierzeniem Bogu, wdzięcznym za
otrzymane łaski i ofiarnym w miłości bliźniego. Maryja uczy nas bycia otwartym na wolę Bożą, uczy współpracy w dziele zbawienia, życia w bliskości Jezusa, rozważając każde Jego słowo w swoim sercu. Matka Boża przez pomoc
Kościołowi (Fatima, Lourdes, objawienie szkaplerzne) pragnie, abyśmy i my
włączyli się w pomoc duchową innym (modlitwa, post, pokuta, ofiara, apostolat).
Nosząc szkaplerz stajemy się roztropni, bo przez powierzenie się Niepokalanej Dziewicy przewidujemy ostateczne rozstrzygnięcie naszego ziemskiego
bytowania. Stajemy się także mężni w walce z przeciwnościami i wstrzemięźliwi w celu uzyskania tzw. „sobotniego przywileju”. Dzięki ustawicznemu noszeniu w pełni świadomości szaty Maryi i codziennemu powierzaniu się Matce
Bożej pogłębia się duchowa więź dziecka z Matką. Ta więź dokonuje się na modlitwie, medytacji, czytaniu Pisma św., w czasie nabożeństw, pielgrzymek i procesji maryjnych. O tym wszystkim przypomina nam szkaplerz święty. To przez
ten dar przykład Matki i Mistrzyni pociąga i zobowiązuje.

Szkaplerz jako sakramentale Kościoła
Przyjęło się w naszym Zakonie i w całym Kościele uznawanie szkaplerza
jako sakramentale Kościoła. Bo takim jest w rzeczywistości. Sakramentalia –
według nauki Kościoła wyrażonej w Konstytucji o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II, a idącej za „Mediator Dei” Piusa XII: „są to znaki święte, które
z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim
duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do
przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia”.
Wśród tych świętych znaków wyróżniamy poświęcenia i błogosławieństwa
oraz przedmioty: medaliki, krzyżyki, różańce, koronki, szkaplerze itp. Rytuały i agendy liturgiczne zawierają poświęcenia bardzo różnych rzeczy od świec
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i znaków liturgicznych po domy, zwierzęta i samochody. Jak napisał o sakramentaliach o. Stanisław C. Napiórkowski OFM Conv: „przez nie Bóg jak gdyby
wyciągał swoją rękę, kładł ją na każde ze swoich stworzeń i mówił: «Tyś mój»”.

Kościół katolicki w swoim ostatnim Katechizmie wyjaśnia: „sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentów, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią”
(KKK 1670). A w następnym zdaniu idąc za Soborem Watykańskim II Kościół
powie o źródle łaski sakramentów i sakramentaliów: „Prawie każde wydarzenie
życia odpowiednio usposobionych wiernych zostaje uświęcone przez łaskę wypływającą z Paschalnego Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, z którego czerpią swoją moc wszystkie sakramenty i sakramentalia; w ten
sposób niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga” (KL 61).
Sakramentalia są ustanowione przez Kościół (a sakramenty przez Chrystusa), mogą być zniesione lub zmienione przez Kościół (por. KPK 1167) i działa7

ją „ex opere operantis Ecclesiae”, tzn. mocą modlitwy Kościoła (a sakramenty
„ex opere operato” tzn. mocą Chrystusa i Boga). „Sakramenty sprawiają fundamentalny związek człowieka z Chrystusem, sakramentalia natomiast przekazują określoną łaskę pomagającą. W konsekwencji pierwsze są konieczne do
zbawienia, podczas gdy drugie pozostawione są woli człowieka”. Jest to ważna różnica teologiczna. Działanie na mocy i na podstawie modlitwy Kościoła nie oznacza modlitwy poszczególnego wiernego, lecz całego Kościoła. A w
sposób szczególny Zakonu Karmelitańskiego i jego liturgii. Sam szkaplerz rozumiany jest jako jeden z sakramentaliów, czyli znaków świętych, którymi Kościół – w sposób nieco zbliżony do sakramentów – posługuje się dla osiągnięcia
pewnych skutków duchowych, za pomocą swojej modlitwy. Szkaplerz reprezentuje ustawiczną modlitwę Kościoła ofiarowaną za osobę noszącą go. Jest
ważnym i samym w sobie błogosławionym aktem religijnym człowieka w widzialnej wspólnocie Kościoła. Nie można go odrzucić, ale indywidualne użycie
i noszenie go pozostawione jest do uznania każdego chrześcijanina.
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Nie można jednak pozostać biernym w trosce o swoje i innych zbawienia. Pismo święte w Liście św. Pawła do Filipian mówi: „zabiegajcie o własne
zbawienie z lękiem i drżeniem” (2,12) i wiemy, że samo noszenie szkaplerza nie
zaprowadzi do nieba, jest tylko rzeczą materialną. Ale jeśli będziemy należeć
do Chrystusa i Maryi i będziemy to mężnie wyznawać w swoim życiu, nie będziemy zawstydzeni zgodnie ze słowami Biblii stosowanymi w liturgii słowa
do Mszy świętych wotywnych o Matce Bożej: „Kto mnie znajdzie, ten znajdzie
życie i uzyska łaskę u Pana” (Prz 8,35).

Szkaplerz jako szata chrzcielna
Chrzest to tajemnicze wydarzenie, które sprawia w człowieku istotną – to
znaczy dotyczącą istoty – przemianę. Staje się dzieckiem Boga i otrzymuje dostęp do wszelkich mocy potrzebnych, by z Niebieskim Ojcem żyć w jak największej bliskości i by umieć kochać ludzi, jak Boży Syn. Dokonuje się to dzięki
prostemu obrzędowi obmycia wodą, któremu towarzyszą odpowiednie słowa.
Szkaplerz natomiast to szczególny rodzaj odzieży. Dzięki obietnicy danej
kiedyś przez Maryję św. Szymonowi Stockowi, stał się znakiem bliskiej relacji
z Matką Bożą, wyrazem ufnego oddania się pod Jej opiekę, a także symbolem
obietnic, które z tym oddaniem się wiążą.
Jak podpowiada o. Bartłomiej Kucharski OCD: „sakrament Chrztu św. otwiera nam drogę zbawienia, daje łaskę życia w przyjaźni z Osobami Przenajświętszej
Trójcy, udział w ich życiu, lecz niestety nie uwalnia od możliwości popadania
w grzechy uczynkowe. Wciąż, mimo obmycia wodą Chrztu, jesteśmy narażeni na pokusy szatana. I choć w momencie stania się dziećmi Bożymi, wyrzekliśmy się jakichkolwiek związków ze złem, to diabeł nie rezygnuje tak łatwo
z walki i chce nam odebrać nasz najcenniejszy dar – zbawienie. Potrzebujemy
więc pomocy w trudzie zachowania tego daru. Jest nią Niepokalana Maryja
w znaku Szkaplerza. Przyoblekając nas swoją Szatą, zanurza nas tym samym
w swojej niepokalaności, umacniając naszą wolę trwania przy Bogu. Ta, która nigdy nie popełniła żadnego grzechu, wspiera nas, byśmy nie ulegali pokusom złego ducha. Możemy więc uznać, iż noszenie Szkaplerza świętego jako
uzewnętrznienie głębokiego oddania się Niepokalanej, pozwala nam wiernie
praktykować zobowiązania chrzcielne. Odnawia w nas świadomość naszego
poświęcenia się Bogu w znaku Chrztu św.
9

Odziani w szkaplerz codziennie świadomie i dobrowolnie wyrzekamy
się szatana i wraz z Maryją oddajemy się całkowicie w niewolę miłości Jezusowi. W ten sposób, przyoblekamy się w pełną zbroję Bożą byśmy mogli ostać
się wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw
krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach
niebieskich. Dlatego bierzemy na siebie pełną zbroję Bożą abyśmy w dzień zły
zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko (por. Ef 6,10-14).”

Pytania
1. Jak wygląda cześć Maryi poprzez szkaplerz? Dlaczego szkaplerz nie może
być czymś magicznym?
2. Co to są sakramentalia?
3. Jak szkaplerz odnawia łaskę Chrztu świętego?
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MIESIĄC II – SIERPIEŃ
SZKAPLERZ KARMELU
A 1050-LECIE CHRZTU POLSKI
Przeżywana w tym roku piękna rocznica 1050 lat od chrztu Polski, tj. Mieszka
I, jego dworu oraz mieszkańców ziem polskich jest dobrą okazją do przyjrzenia się na tym tle chrześcijaństwa w Polsce rozwoju pobożności i duchowości
szkaplerznej w naszej Ojczyźnie.
Jak napisał swego czasu znany karmelita o. Albert Urbański OCarm, Polacy
zetknęli się ze szkaplerzem karmelitańskim w epoce przejścia od dynastii Piastów do dynastii Jagiellonów. Stało się to dzięki najpopularniejszej i przez naród ukochanej św. królowej Jadwidze. Ona to w 1395 r. wybudowała pierwszy
klasztor karmelitów w Krakowie na Piasku (dzisiejsza ul. Karmelicka) i z Pragi sprowadziła do Polski w 1397 r. pierwszych czcicieli Szkaplerza świętego.
Św. Jadwiga z ich rąk przyjęła szkaplerz, a potem jej mąż król Władysław
Jagiełło, rycerstwo i lud. Przypominają o tym dwa portrety królewskiej pary okrytej szkaplerzem, umieszczone na
klasztornych krużgankach w Krakowie.
O pobożności karmelitów polski kronikarz Długosz napisał, że była to „numquam in Polonia scita aut visa” (tj. do tej
pory nigdy w Polsce nie znana i nie widziana). Król Władysław Jagiełło i Jadwiga stali niejako u kolebki polskiego
Karmelu i polskiej pobożności szkaplerznej. W krużgankach tego krakowskiego
klasztoru znajduje się duży portret Wła11

dysława Jagiełły, przyodzianego ozdobnym szkaplerzem karmelitańskim, spływającym jak u zakonników z ramion aż do nóg. Jest to kopia obrazu z klasztoru
karmelitów w Poznaniu, który Władysław Jagiełło fundował dla Braci NMP
z Góry Karmel w 1414 r., wkrótce po swym wspaniałym zwycięstwie nad Krzyżakami pod Grunwaldem. Odniósł je właśnie w wigilię Matki Boskiej Szkaplerznej, 15 lipca 1410 r., o czym nie zawsze pamiętamy. Jan Długosz podaje, że
Jagiełło zawdzięczał swoje życie szkaplerzowi, gdyż w drodze, w pobliżu Środy
koło Poznania, podczas burzy piorun ugodził jego pojazd, zabijając na miejscu
konie i woźnicę. Ocalał jedynie sam Jagiełło, okryty szkaplerzem karmelitańskim. Opis tego zdarzenia, tj. króla trzymającego w ręku szkaplerz i błagającego Maryję o ratunek podczas burzy pełnej piorunów, podaje Józef Makłowicz
w książce zatytułowanej „Przykłady ojczyste”.

Na terenie Polski i Litwy karmelici znaleźli niezwykle gościnne przyjęcie i bardzo podatny grunt do szybkiego rozpowszechnienia duchowości całkowitego poświęcenia się Matce Bożej. Od chwili założenia pierwszej fundacji
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w Krakowie do czasów powstania styczniowego 1863 r. w Polsce „szkaplerzem
jak puklerzem każdy był ozdobiony”.
W naszym kraju nabożeństwo szkaplerzne pojawiło się i zaczęło rozwijać w XIV wieku. Obok zakonników Szkaplerz zapragnęli nosić także ludzie
świeccy. Przy klasztorach karmelitańskich zaczęły powstawać bractwa szkaplerzne oraz liczne koła 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 szczególne
pochodzenie szkaplerza, jednocześnie też potwierdził jego treść jako zgodną
z depozytem Objawienia Bożego.
Nabożeństwo szkaplerza świętego należało kiedyś do najpopularniejszych
form czci Matki Bożej. Jeszcze dzisiaj spotykamy mnóstwo obrazów Matki
Bożej Szkaplerznej (z Góry Karmel), ołtarzy i kościołów. We Włoszech jest
kilkaset kościołów Matki Bożej z Góry Karmel, w Polsce niespełna sto. Wiele obrazów i figur pod tym wezwaniem zasłynęło cudami, tak iż są miejscami
pątniczymi. W Italii jest ich 26. Niektóre z nich zostały koronowane koronami papieskimi.
Członkostwo w bractwie było swoistą formą nobilitacji społecznej, a używanie wspólnego znaku (szkaplerz, feretron, sztandar) dawało poczucie jedności i grupowej solidarności.
Bractwa szkaplerzne posiadały swoje ołtarze, w których najczęściej widniał
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej oraz bogato wyposażane zakrystie. Na przykład bractwo przy kościele karmelitów na Piasku w Krakowie posiadało w XVII
wieku aż 12 kielichów, 3 relikwiarze i 16 obrazów. Uczestniczenie w procesjach,
niesione przez nich emblematy, wspólne śpiewy były formą manifestacji i dawania świadectwa według zasad propagowanych przez karmelitów.
Praktyki te, jak i samo członkostwo w bractwie, powodowały możliwość
uzyskania licznych odpustów, hojną ręką nadawanych przez kolejnych pa13

pieży. Bractwa szkaplerzne prowadzone przez karmelitów wywierały znaczący wpływ, w okresie baroku, na szerokie rzesze wiernych na ziemiach polskich.

Po podziale Zakonu karmelitańskiego pod koniec XVI wieku, obie gałęzie
karmelitańskie w sposób jednakowy przyczyniają się do powstawania bractw
szkaplerznych. Obok karmelitów trzewiczkowych działali karmelici bosi, szerząc kult Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce od 1605 r. 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 szerzyli franciszkanie, norbertanie, cystersi, benedyktyni, jezuici, kapucyni, paulini, oraz żeńskie
zgromadzenia zakonne.
Dużą rolę w tworzeniu bractw szkaplerznych ma w ówczesnych czasach duchowieństwo diecezjalne; liczne konfraternie powstawały przy kościołach diecezji warszawskiej i krakowskiej. Również wiele dokumentów z XVII i XVIII
w. zawiera wzmianki na temat kazań poświęconych szkaplerzowi, a wygłoszonych w kościołach parafialnych. Duże znaczenie miało również to, że podobnie jak współcześni władcy europejscy, także polscy królowie nosili szkaplerze.
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W księgach bractw krakowskich zachowały się wpisy Władysława IV i Jana III Sobieskiego, który w 1683 roku spieszył z odsieczą do Wiednia, aby ocalić chrześcijańską Europę i potwierdzić z mocą, że Polska jest semper fidelis
łasce Chrztu przyjętego przez Mieszka w 966 roku. Zanim na czele polskiej
husarii przybył do Wiednia i stanął na Kahlenbergu, aby dowodzić w zwycięskiej bitwie z armią turecką, stanął najpierw przed obliczem Matki Bożej Piaskowej u Ojców Karmelitów w Krakowie, gdzie uczestniczył we Mszy świętej
i przyjął na piersi Szkaplerz święty.
Szkaplerz nosili również król Jan Kazimierz oraz Michał Korybut Wiśniowiecki.
W sto lat po pogrzebie hetmana Stefana Żółkiewskiego znaleziono przy
ekshumacji jego zwłok, podobnie jak u św. Jana Bosko lub jak u św. Alfonsa
Liguoriego, nienaruszony szkaplerz, podczas gdy całe ubranie i ciało znajdowały się w zupełnym rozkładzie.
Nasz wielki wieszcz narodowy Adam Mickiewicz w III części „Dziadów”
opisuje zdarzenie potwierdzające kult Polaków dla Matki Najświętszej. Gdzieś
tam u stóp Pirenejów, za czasów walk Napoleona, znalazł się w zaciężnych legionach i Polak. Życie obozowe poderwało w nim wiarę, pozostało mu jednak to, co charakteryzuje prawdziwego Polaka: cześć do Najświętszej Maryi
Panny. Dlatego też, gdy pijani koledzy poczęli pewnego razu bluźnić Bogu
i świętym, on milczał. Ale gdy swe bluźnierstwa skierowali na Matkę Bożą –
śmiało i odważnie stanął w Jej obronie.
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Jakież było jego zdziwienie, gdy nazajutrz obudziwszy się rano ujrzał swych
towarzyszy z poucinanymi głowami. Przy sobie spostrzegł małą kartkę z łacińskim napisem: „Vivat Polonus unicum defensor Mariae” (tj. niech żyje Polak,
jedyny obrońca Maryi). To Hiszpanie w ten sposób zemścili się na gwardzistach napoleońskich, oszczędzając Polaka. Polak ten potem, opowiadając swoim
o tym zdarzeniu, z obozowego życia żołnierskiego, dodał: „Widzicie panowie,
ja tym imieniem żyję!”.
Gdy zaś słynny malarz Matejko przedstawia Tadeusza Rejtana, ten głos sumienia
narodu polskiego, obrońcę Rzeczypospolitej, gdy Grottger szkicuje serię swych pełnych wyrazu obrazów walki najlepszych
Polaków z przemocą zaborcy – gdy jednym słowem ci geniusze polscy pragną
przedstawić najlepszych synów chrześcijańskiej ojczyzny, to na pierwszy plan wysuwają szkaplerz święty widniejący na
piersiach bohaterów jako symbol czcicieli Maryi, symbol Sodalisa Mariańskiego. Każdy prawie uczciwy Polak katolik nosił wówczas szkaplerz Karmelu. Z czasem nabożeństwo do Matki Bożej
Szkaplerznej stało się tak powszechne, że powstało nawet przysłowie: „Szkaplerz noś, na różańcu proś”.
Przez kilka wieków rozprowadzano obrazki przedstawiające Matkę Bożą
Szkaplerzną. Inną istotną formą działalności apostolskiej karmelitów i szerzenia
kultu maryjnego było prowadzenie sanktuariów. W wielu świątyniach klasztornych znajdowały się obrazy Matki Bożej Szkaplerznej lub Maryi Miłosierdzia
otaczane szczególnym kultem – wystarczy wymienić te najważniejsze: w Krakowie na Piasku, Łańcucie, Woli Gułowskiej, Bołszowcu, Białyniczu, w Wilnie
Ostrej Bramie, w Berdyczowie czy Czernej. W sanktuariach, w których Maryja
odbierała szczególną cześć, kultywowane były pewne formy pobożności ludowej, procesje, nabożeństwa, organizowane były pielgrzymki, czy sprawowane
uroczyste Msze święte. Formy te były bardzo istotnym elementem kształtowania życia duchowego na ziemiach polskich przez całe stulecia.
Kazimierz Pułaski po jednej ze zwycięskich bitew zgubił szkaplerz. Zmartwiony szukał go daremnie. Kiedy rotmistrz Rogowski chciał pułkownikowi
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ofiarować szkaplerz własny, na to Pułaski miał powiedzieć: „A waść go nie potrzebujesz? Jeśli własnego nie znajdę, to widać że trzeba mi już się wybierać
do wieczności”. Tak się też stało. Niebawem bowiem zginął śmiercią bohaterską w bitwie pod Sawannami w roku 1779.
Z upadkiem powstania styczniowego nastał czasowy zmierzch kultu szkaplerza karmelitańskiego w Polsce. Dziwna to rzecz, iż rozkwit i upadek kultu Maryjnego szkaplerza w Polsce jest chronologicznie i geograficznie zbieżny
z rozkwitem i upadkiem Polski.
Szkaplerz nosił święty Brat Albert Chmielowski. Wspomina o tym Maria
Winowska w biograficznej książce pt. Znieważone oblicze, opowiadając o jego
udziale w powstaniu styczniowym. Zagrożeni okrążeniem, towarzysze Adama
musieli go porzucić. Miał szczęście wpaść w ręce strzelców fińskich, będących
na żołdzie moskiewskim. Kapitan rozpoznał w jeńcu tego, którego nieraz jego
żołnierze brali pod obstrzał. Widywał, jak u boku swego dowódcy, z najzimniejszą krwią wytrzymywał na odsłoniętych terenach istny grad pocisków. Nic
dziwnego, że zarówno swoi, jak i przeciwnicy zaczynali wierzyć w szczęśliwą gwiazdę obydwóch; jeden z nich w końcu zginął, drugi został ciężko ranny.
– Mieliście przy sobie jakąś maskotkę, a może obroniły was uroki? – zapytał podejrzliwie kapitan.
– Mieliśmy szkaplerz Najświętszej Panny na piersiach – odparł dumnie
Chmielowski, patrząc mu prosto w oczy, dobrze wiedząc, że ma do czynienia
z protestantami.
Kapitan zrobił, co tylko było w jego mocy, aby ocalić tak wybitnego przeciwnika.
Do dzisiaj w muzeum u sióstr Albertynek w Krakowie można oglądać szkaplerz noszony przez brata Alberta, który wyjęto z jego trumny tuż przed beatyfikacją.
Święty arcybiskup Józef Bilczewski, metropolita lwowski, w liście pasterskim o czci Najświętszej Maryi Panny stwierdza: Śmiało wyznać możemy, iż
wszystko cośmy mieli dobrego, wielkiego, sławnego, Bóg nam dał przez ręce
Maryi. Piersi narodu Pan Bóg okrył szkaplerzem Maryi, a do ręki podał różaniec. „Nauczył wargi nasze śpiewać Pannę świętą”, i razem „opowiadać cześć
Jej niepojętą”.
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Rolę Maryi w skracaniu mąk czyśćcowy potwierdza fragment Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej: „Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze
w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję «Gwiazdą Morza». Ona im przynosi ochłodę”.
O. Piotr Męczyński OCarm, podając te powyższe przykłady, zachęcał – obok
innych polskich karmelitów – do bycia apostołami nabożeństwa szkaplerznego
w rodzinach, parafiach i całej Ojczyźnie. Obudźmy w sobie zatem to szlachetne i miłe Bogu pragnienie: „Polska pod płaszczem Maryi”.
Polska żyje, bo siłą przetrwania i odzyskania niepodległości była wiara, była modlitwa, było nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz świadomość
potężnej i niezwykłej mocy ideału: Bóg – honor – Ojczyzna. Dziękujemy Matce Najświętszej za opiekę, za wspaniałych świadków miłości Boga i Ojczyzny,
duchownych i świeckich, których rzesza jest niezliczona”. Cdn.
oprac. o. W. Tochmański OCD na podstawie
prac o. A. Urbańskiego OCarm i o. Piotra Męczyńskiego OCarm

Pytania
1. Jakich znasz wybitnych przedstawicieli Polski noszących szkaplerz?
2. Jak rozumiesz sformułowanie: „Kiedyś Polak katolik nosił zawsze szkaplerz”?
3. Jak przeżywasz 1050-lecie chrztu Polski?
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MIESIĄC III – WRZESIEŃ
Włodzimierz Tochmański OCD

TEOLOGIA DUCHOWOŚCI LAIKATU (6)
9. Laikat a duchowni
Jeden ze znanych polskich biskupów przed prawie 20 latami zwrócił uwagę,
że w polskim Kościele zauważało się wówczas pokusę „walki klas” na poziomie świeccy -duchowni. Apelował o zjednoczenie laikatu, kapłanów i osób
zakonnych, by Kościół mógł wzrastać. Należy pamiętać o podejmowaniu zadań z mądrością serca, gdyż w przeciwnym razie będziemy emocjonalnie odreagowywać, przyznając sobie monopol na prawdę i doskonałość. „Komunizm
zaszczepił absurdalną praktykę stawiania akcentów na rzeczach nieistotnych. Biurokracja minionego okresu doprowadziła do szczytów absurdów” – mówił arcybiskup. „To co prozaiczne urastało do rangi super problemów. Niektórym
katolikom to pozostało. Drugorzędne sprawy dla niektórych stały się szalenie
ważne, co sprawia, że zapomina się o Chrystusowej miłości”. Świadomi tego
ustawienia sprawy i wolni od tych spraw drugorzędnych przyjrzyjmy się tej relacji, na miarę naszych możliwości.
Św. Jan Paweł II ujął to w ten sposób:
W języku chrześcijańskim natomiast „laikami” – świeckimi – nazywani są ci, którzy należą do Ludu Bożego, a ściślej mówiąc ci, którzy nie mając funkcji i nie spełniając posług związanych z sakramentem
święceń kapłańskich nie należą do duchowieństwa, zgodnie z tradycyjnym rozróżnieniem między duchownymi i świeckimi. Duchownymi są
święci szafarze, to znaczy papież, biskupi, prezbiterzy i diakoni; świeckimi są pozostali christifideles, którzy wraz z pasterzami i pełniącymi
posługę stanowią Lud Bożą.
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Wprowadzając to rozróżnienie, Kodeks prawa kanonicznego dodaje, że wśród jednych i drugich – to znaczy duchownych i świeckich – są
wierni w sposób szczególny poświęceni Bogu przez profesję rad ewangelicznych, uznaną kanonicznie. Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozróżnieniem pewną liczbę zakonników lub osób konsekrowanych, które
składają śluby, lecz nie przyjmują święceń, z tego punktu widzenia należy zaliczyć do świeckich. Ze względu jednak na swój stan konsekracji
zajmują oni specjalne miejsce w Kościele, tak że odróżniają się od pozostałych świeckich. Sobór ze swej strony wolał zająć się nimi oddzielnie i do kategorii świeckich zaliczał tych, którzy nie są ani duchownymi,
ani zakonnikami. To ostatnie rozróżnienie, nie wprowadzając komplikacji ani zamieszania o charakterze doktrynalnym, pozwala uprościć
i ułatwić opis różnych grup i kategorii obecnych w organizmie Kościoła.

Przyjmujemy tu wspomniane potrójne rozróżnienie, mówiąc o świeckich jako członkach Ludu Bożego, którzy nie należą do duchowieństwa
i nie złożyli ślubów zakonnych ani profesji rad ewangelicznych. Po omówieniu stanu i roli tej znacznej większości Ludu Bożego będziemy mogli mówić o stanie i roli christifideles religiosi lub consecrati.
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Sobór zastrzega co prawda, że świeccy nie stanowią
całego Kościoła, pragnie jednak w pełni uznać ich godność: choć z punktu widzenia
pełnionej posługi i hierarchii
święcenia nadają wiernym,
którzy je przyjmują, szczególny autorytet związany z powierzoną im rolą, świeccy są
w całej pełni członkami Kościoła, tak samo jak święci szafarze lub zakonnicy. Według Soboru bowiem zostali oni „wcieleni przez chrzest
w Chrystusa” i otrzymali niezatarty znak przynależności do Chrystusa
na mocy „znamienia” chrztu. Należą do Mistycznego Ciała Chrystusa.
Z drugiej strony, pierwotna konsekracja dokonana przez chrzest
włącza ich w misję całego Ludu Bożego: – na swój sposób – zostają oni
uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego. A więc to wszystko, co powiedzieliśmy w katechezach o Kościele jako wspólnocie kapłańskiej i wspólnocie prorockiej, odnosi się
również do świeckich, którzy obok członków Kościoła pełniących funkcje i posługi hierarchiczne powołani są do rozwinięcia tego wszystkiego, co tkwi w ich chrzcie, w zjednoczeniu z Chrystusem, jedyną Głową
Mistycznego Ciała.
Uznanie świeckich za pełnoprawnych członków Kościoła wyklucza
utożsamianie go jedynie z hierarchią. Pojmowanie Kościoła wyłącznie jako ciała hierarchicznego oznaczałoby przyjęcie koncepcji bardzo zawężonej, stanowiłoby błąd antyewangeliczny i antyteologiczny – Kościół bez
ludu! Według Ewangelii oraz tradycji chrześcijańskiej Kościół to wspólnota, w której istnieje hierarchia, ale właśnie dlatego, że jest w niej lud
świeckich, któremu trzeba służyć i który trzeba prowadzić drogami Pańskimi. Należałoby sobie życzyć, by coraz bardziej uświadamiali to sobie
duchowni i świeccy, by nie patrzyli na Kościół z zewnątrz, jako na narzuconą im organizację, nie będącą ich „ciałem”, ich „duszą”. Duchowni
i świeccy, hierarchia oraz wierni „nie wyświęceni” stanowią jeden Lud
Boży, jeden Kościół, jedną wspólnotę tych, którzy idą śladami Chrystu21

sa, ponieważ Kościół jest dla wszystkich i dla każdego, i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jego życie i wzrost. Wielki rozgłos zyskały słowa
Piusa XII, który w przemówieniu skierowanym w 1946 r. do nowych kardynałów powiedział: świeccy „powinni mieć coraz głębszą świadomość,
że nie tylko należą do Kościoła, ale że są Kościołem. Ta pamiętna deklaracja wyznaczyła zwrot w psychologii i socjologii pastoralnej, w świetle
najlepiej pojmowanej teologii. To samo przekonanie wyraził Sobór Watykański II, odzwierciedlając świadomość pasterzy.

Trzeba zaznaczyć, że w ostatnich dziesięcioleciach ukształtowała
się bardziej wyraźna i głębsza świadomość tej roli świeckich, do czego
oprócz pasterzy przyczynili się również wybitni teologowie i znawcy
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problematyki duszpasterstwa, którzy przed i po wystąpieniu Piusa XII
oraz po I Światowym Kongresie Apostolstwa Świeckich (1951 r.) starali się wyjaśnić kwestie teologiczne związane z obecnością świeckich
w Kościele, tworząc nieomal nowy rozdział eklezjologii. Temu służyły
też spotkania i zjazdy, podczas których uczeni i eksperci na polu działania i organizacji konfrontowali wyniki swojej refleksji z osiągnięciami
pracy pasterskiej i społecznej, przygotowując w ten sposób cenny materiał dla Magisterium papieskiego i soborowego. Wszystko to jednak
nawiązywało do tradycji sięgającej pierwszego okresu chrześcijaństwa,
a w szczególności do słów św. Pawła, przytoczonych przez Sobór, który prosił całą wspólnotę o solidarność i przypominał o obowiązku pracy przy budowie Ciała Chrystusowego (por. Ef 4,15-16).
Jan Paweł II w katechezie o świeckich w 1993 r. stwierdził:
Powiedzieliśmy już wcześniej, że charakteru świeckiego, znamionującego życie ludzi świeckich, nie można pojmować w wymiarze czysto
«światowym», ponieważ obejmuje on więź człowieka z Bogiem w obrębie tej wspólnoty zbawienia, jaką jest Kościół. Chrześcijanin jest zatem obdarzony transcendentną wartością świeckości, mającej swe źródło
w chrzcie, dzięki któremu człowiek staje się przybranym dzieckiem Bożym oraz członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa – Kościoła.
Dlatego powiedzieliśmy też – i to już w pierwszej katechezie o świeckich – że jest nadużyciem pojmowanie i stosowanie słowa „świeccy”
w opozycji do Chrystusa lub Kościoła, na oznaczenie postawy separacji,
niezależności albo przynajmniej obojętności. W języku chrześcijańskim
„świecki” to człowiek, który jest członkiem Ludu Bożego i jednocześnie
żyje zanurzony w świecie.
Jeżeli chcemy nakreślić właściwą sylwetkę świeckiego musimy poznać pełny sens bogactwa, jakim Bóg obdarza chrześcijanina. „Chrzest odradza nas do
życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Chrystusem i Jego Ciałem, którym jest Kościół, namaszcza w Duchu Świętym czyniąc każdego z nas duchową świątynią” pamiętamy co Jezus powiedział do Nikodema: «zaprawdę powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha nie może wejść do Królestwa Bożego»”. Chrzest jest nowym narodzeniem, jest odrodzeniem, – przez chrzest stajemy się dziećmi Boga w Jego Jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie. Każdy
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chrześcijanin słyszy głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie” i wtedy wie, że został przyłączony do Syna umiłowanego, sam stając się
Synem przybranym. To Duch Święty nadaje ochrzczonym status synów Bożych: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało”.
A więc na podstawie soborowego określenia, laikat posiada niezwykłą godność wynikającą z jego powołania. To: „Synowie w Synu, członkowie tego samego Ciała Chrystusowego żywe i święte przybytki Ducha”. Zwracając się do
ochrzczonych św. Piotr mówił: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bożym na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do
przedziwnego swojego światła”.
To szczególne zadanie świeckich, wynikające z ich zakorzenienia w świecie, wykracza poza sakralną sferę Kościoła i każe im działać aktywnie także
w świeckiej dziedzinie życia ludzi.
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Jak stwierdzał już dokument przygotowawczy Synodu poświęconego świeckim (1986 r.), zadaniem duchowieństwa jest przede wszystkim «troska o rozwój
kościelnej wspólnoty», świeckich zaś «chrześcijańska animacja rzeczywistości doczesnych».

Laikat zastąpi duchownych?
Zdaniem niektórych ważnych dostojników Kościoła należy w większym
stopniu włączyć świeckich do działań duszpasterskich. W 2001 r. przewidywano, że liczba 320 księży w diecezji Graz (Styria) w Austrii zmniejszy się o połowę w ciągu 15 lat, zgodnie z prognozami statystyków – powiedział wikariusz
generalny tej diecezji Helmut Burkhard. Już 109 parafii w Styrii nie posiadało wówczas własnego proboszcza. Według jego oceny, w przyszłości duszpasterstwo w diecezji będzie się musiało opierać na pracy asystentek i asystentów
duszpasterskich oraz 20 tys. społecznych pracowników parafialnych. Rozpatrywane były modele pracy duszpasterskiej laikatu w innych krajach jak również
przykłady łączenia parafii – jak we Francji czy niektórych regionach Niemiec.
Po 15 latach można jednak – wbrew przewidywaniom statystyków – stwierdzić obecność prawie 500 kapłanów na 388 parafii tej diecezji. Łaska Boża okazała się hojniejsza niż ludzkie kalkulacje.
Większe dowartościowanie laikatu w celu zerwania z „postawą klienta”, jaką zwykle przyjmują świeccy w Kościele i duszpasterze wobec nich, jest wielokrotnie tematem różnych spotkań wspólnot i zrzeszeń także w polskim Kościele.

Marcin Przeciszewski (KAI):
Choć pojęcie „laikat” czerpie swój źródłosłów od greckiego laikos, czyli „ludowy”, to w języku polskim zmieniło swe znaczenie i jest stosowane do
określenia kogoś, kto nie zna się na danej dziedzinie i jest po prostu dyletantem. Ta tradycja, mimo że całkowicie sprzeczna z duchem nauczania Kościoła,
zdaje się – niestety – bardzo ciążyć na wzajemnych relacjach między duchowieństwem a świeckimi w Kościele na ziemi polskiej. Jestem przeciwny jednostronnemu obarczaniu winą za to osób duchownych, gdyż to często sami świeccy
przez swą pasywność – połączoną na dodatek z manifestacyjną uniżonością wobec kapłanów – utwierdzają taki właśnie fałszywy model wspólnoty eklezjalnej.
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Nie znaczy to bynajmniej, że jeśli chodzi o rozumienie misji laikatu, Kościół w Polsce całkiem jest odporny na ducha i naukę Soboru Watykańskiego
II. Nauczanie to jest znane i stosowane w środowiskach pewnych – nawet dość
szerokich – elit, zauważa się słabą natomiast jego recepcję w skali bardziej masowej. Podmiotowość laikatu oraz jego powołanie do misji apostolskiej przyjmowane są na ogół w środowiskach nowych ruchów, wspólnot i stowarzyszeń
katolickich, do których należy około 16 proc. wiernych – brak jej odczuwa się
dotkliwie w podstawowych strukturach duszpasterskich Kościoła, jakimi są parafie. Tak więc z jednej strony mamy dynamicznie rozwijające się ruchy apostolskie, kształtujące z pewnością bardzo ciekawe i dość szerokie elity świeckich
i kapłanów, z drugiej natomiast – miliony wiernych nie poczuwających się do
żadnej odpowiedzialności za Kościół ani tym bardziej za świadome uczestnictwo w jego misji apostolskiej. Sytuacji tej próbował przeciwdziałać Episkopat,
powołując w 1995 roku struktury Akcji Katolickiej, zostało to jednak zrobione
odgórnie, na sposób „urzędowy”, bez właściwego przygotowania, co w gruncie rzeczy tylko utwierdziło istniejącą dychotomię.
Akcja Katolicka (do której należy ok. 20
tys. osób) – niezależnie od teoretycznych
założeń – w praktyce nie ma jasno określonego charyzmatu, a jej poszczególne koła odzwierciedlają zazwyczaj tylko lokalny
kontekst. Stanowi więc mieszankę postaw
czołobitnie klerykalnych z bardzo śmiałymi
rozwiązaniami posoborowymi – w zależności
od miejsca i środowiska, w którym się zakorzeniła. Inną próbą „przeorania” świadomości
szerokich rzesz wiernych i ich duszpasterzy
miał być II Polski Synod Plenarny, jednak
odnosi się wrażenie, że ziarno co prawda zostało rzucone, ale nie było dostatecznie podlewane i w konsekwencji nie wydało spodziewanych owoców.
Wydaje się, że najwyższy czas, aby w ramach wspólnoty naszego Kościoła
podjąć wielką pracę, której celem byłoby ponowne – nazwijmy to – „przeoranie” świadomości zarówno świeckich, jak duchownych (nie pomijając i biskupów), tak aby w pełni zostało zrozumiane nauczanie Soboru w zakresie miejsca
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i powołania świeckich. Sądzę, że najlepszym ku temu czasem mogą być pierwsze lata nowego tysiąclecia, kiedy to po przeżyciu wzniosłej atmosfery Wielkiego Jubileuszu nadejdzie najwyższa pora, aby się zastanowić nad konkretną
pracą Kościoła w nowym już tysiącleciu, nad jego modelem i najważniejszymi
kierunkami działania. Aż się prosi, aby odnalezienie właściwego miejsca świeckich w posłannictwie Kościoła stało się osnową programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Laikat – w tym czasie – winien stać się priorytetem, gdyż od
sposobu jego uformowania oraz miejsca, jakie znajdzie we wspólnocie Kościoła, zależeć będzie w dużej mierze przyszłość ewangelizacji na ziemi polskiej.

Pamiętajmy jednak, że warunkiem autentyzmu apostolstwa katolików świeckich winno być ich głębokie wszczepienie we wspólnotę Kościoła. Nie chodzi
o to, aby świeccy zastępowali kapłanów czy kapłani świeckich (co zresztą księża często czynią), lecz o harmonijną współpracę różnych posług. Żadna z nich
nie jest lepsza ani gorsza. Kościół zawdzięcza swój dynamizm ich komplementarności. Przecież świeccy z mocy chrztu i bierzmowania uczestniczą w misji kapłańskiej Chrystusa, będąc powołani do świadectwa, które często zostaje
okupione ofiarą czy nawet różnymi formami męczeństwa. Ich powołaniem jest
również uczestnictwo w funkcji prorockiej, rozumiane jako głoszenie Ewangelii słowem i czynem. To właśnie świeccy są dziś jedyną szansą na dotarcie
z orędziem Ewangelii do ludzi stojących na obrzeżu Kościoła, wahających się
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między wiarą a niewiarą. A jest ich w naszym społeczeństwie – jak wskazują
analizy socjologiczne – już około 50%.
Równie ważnym zadaniem świeckich jest wezwanie do consecratio mundi,
czyli uświęcania świata, to znaczy wcielania wartości w życie publiczne, zawodowe itp. Inaczej mówiąc, troska, aby Królestwo Boże było obecne i rozprzestrzeniało się już tu, na ziemi. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego jak rozdział
między wiarą a życiem, co prowadzi z jednej strony do prywatyzacji religii,
z drugiej natomiast do barbaryzacji życia społecznego. Budowanie harmonii
między tymi sferami wynika z powołania do uczestnictwa w królewskiej misji Jezusa Chrystusa”. Cdn.

Pytania
1. Jaka jest i jaka powinna być zatem relacja między świeckimi a duchownymi? Jak pokonywać uprzedzenia?
2. Czy „świecki” znaczy „światowy”?
3. Co jest warunkiem owocnego apostolstwa ludzi świeckich?
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NOSILI SZKAPLERZ KARMELU
Z milionów osób noszących Maryjny szkaplerz karmelitański, chcemy pokazać
świętych, może mniej znanych, ale mogących być dla nas wsparciem i drogowskazem,
którzy uświęcili się korzystając z duchowości szkaplerznej szaty Karmelu.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD

BŁ. ANNA MARIA GIANETTI-TAIGI
(1769-1837)
Zawsze była przyodziana Szkaplerzem Karmelu
W bazylice św. Chryzogona na Zatybrzu w Rzymie, jakkolwiek obsługiwanej
dziś przez trynitarzy, w lipcu każdego roku ma miejsce kilkudniowe świętowanie odpustu Matki Bożej Szkaplerznej, połączone z wydarzeniami kulturalnymi i folklorystycznymi, absorbującymi całą dzielnicę. W lewej nawie bazyliki
znajduje się kaplica, w której spoczywa w zaszklonym sarkofagu nieskazitelne
ciało bł. Anny Marii Gianetti-Taigi, z widocznym na sukni szkaplerzem. Przypomina to o karmelitańskiej przeszłości świątyni (zob. R.M. LÓPEZ-MELÚS,
Santas que amaron la Virgen del Carmen, Onda 2001, s. 17).

Szkic biogramu
Anna Maria Gianetti urodziła się 29 maja 1769 roku w Sienie, rodzinnym
mieście św. Katarzyny, leżącym w środkowych Włoszech. Była jedynym dzieckiem swych rodziców, trudniących się kupiectwem. Gdy miała zaledwie kilka
lat, rodzice przeprowadzili się do Rzymu. Zajęci handlem, oddali córkę na wychowanie rzymskiej arystokratce Marii Serra Marini. Dziewczynka zjednała
sobie serce wychowawczyni i zdobyła wykształcenie. W wieku dwudziestu lat
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została wydana za mąż za majordomusa Dominika Taigi. W ich małżeństwie
przyszło na świat siedmioro dzieci (4 synów i 3 córki). Anna Maria oddała się
całkowicie ich wychowaniu. Starała się być dobrą żoną i matką. Umiała łączyć
swe liczne obowiązki z życiem duchowym, znajdując czas na modlitwę i praktyki religijne. Mąż był czasem opryskliwy – wtedy okazywała mu subtelniejszą życzliwość i dobroć.
Wychowawszy swe dzieci, zmarła w opinii świętości w wieku 68 lat, 9
czerwca 1837 roku.
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Wielkość ducha
Pan Bóg udzielił Annie Marii Gianetti-Taigi wielu darów nadprzyrodzonych: rozeznawania sumień, daru wizji i proroctw oraz kontemplacji posuniętej
do ekstazy. Ta prosta, pobożna niewiasta nawiązała kontakt z kilkoma mężami Bożymi, którzy zostali potem kanonizowani, tj. ze św. Wincentym Pallotti,
św. Wincentym Maria Strambi i św. Kasprem del Bufalo. Przychodzili do niej
po radę ludzie Kościoła i możni tego świata. Papież Grzegorz XVI udzielił jej
przywileju zorganizowania w swoim mieszkaniu kaplicy z Najświętszym Sakramentem. Jej córka Zofia zeznała w procesie beatyfikacyjnym, że „mama
nosiła szkaplerz karmelitański, należała do bractwa szkaplerznego i praktykowała w duchu karmelitańskim nabożeństwo maryjne”. Wszystkie swoje prace
i cierpienia ofiarowała za grzeszników i za Kościół, zwłaszcza za papieża, który
w tamtych burzliwych i niespokojnych czasach musiał bardzo wiele wycierpieć.
Do chwały błogosławionych Annę Marię Taigi z d. Gianetti wyniósł papież
Benedykt XV w roku 1920. Kościół wspomina ją w liturgii 9 czerwca.
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DOKUMENTY KOŚCIOŁA
I ZAKONU O SZKAPLERZU
PROPOZYCJA
obrzędu Przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego
(dodatek
(d
d k ddo Ob
Obrzędu
d bł
błogosławieństwa
ł iń
i nałożenia
ł
i S
Szkaplerza)
k l )
1. Większość wiernych przyjmuje Szkaplerz św., nie wstępując automatycznie
do Bractwa Szkaplerznego. Jeśli jednak po zapoznaniu się z duchowością Karmelu oraz zasadami życia Bractwa pragną do niego wstąpić, może mieć miejsce uroczysta ceremonia przyjęcia do Bractwa. Rozpoczyna się ona od pieśni
szkaplerznej, np. Witaj, Pani, my poddani oraz pozdrowienia.
2. Celebrans wprowadza obecnych tymi lub podobnymi słowami.
Od czasu objawienia szkaplerznego w 1251 roku wiele osób, które z wiarą
przyjęło Szkaplerz święty, pragnęło przeżywać swoje oddanie i służbę Maryi
nie tylko indywidualnie, lecz także wspólnotowo. Już od XIV w. odziani Szatą
Maryi tworzyli Bractwa szkaplerzne, początkowo tylko przy klasztorach Karmelitów, następnie także przy kościołach parafialnych. Życie w Bractwie było
zawsze utożsamiane z podtrzymywaniem i ożywianiem ducha modlitwy w Kościele oraz apostolstwem życia duchowego. Także dziś członkowie Bractwa podejmują indywidualnie i wspólnotowo nieco większe zobowiązania niż ci, którzy
przyjęli i noszą Szkaplerz Matki Bożej. Wejście do wspólnoty brackiej jest decyzją indywidualną, świadomą i dobrowolną. Jest to odpowiedź na wezwanie
Matki Bożej, by nie tylko oddać Jej własne życie, lecz także podjąć apostolstwo Szkaplerza świętego i tworzenie braterstwa opartego na wierze i miłości
do Najświętszej Maryi Panny. Bractwo jest wspólnotą wiernych, którzy dążą
do doskonałej miłości w świecie, zgodnie z duchem Zakonu karmelitańskiego
uczestniczą w jego życiu i mają udział w jego łaskach duchowych przez wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w myślach, pragnieniach i czynach. Bractwo
jest pomocą i wsparciem w wypełnianiu przykazań Bożych oraz obowiązków
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stanu, a Bracia i Siostry w Szkaplerzu św. uczestniczą czynnie i systematycznie w życiu oraz duchowości wspólnot parafialnych i Zakonu karmelitańskiego.
Moment wstąpienia do Bractwa jest ważną chwilą na drodze rozwoju życia
duchowego. Jest to nie tylko nowy etap głębszego życia maryjnego, lecz także
decyzja współdziałania z innymi w dziele zbawienia ludzi, w duchu Matki Bożej. Jest to moment, w którym nasi Bracia i Siostry przez wstąpienie do Bractwa pragną jeszcze bardziej świadomie podjąć zobowiązania chrzcielne i za
przykładem zakonników wejść na drogę pokuty oraz nawrócenia (stąd nawiązanie do zakonnych obłóczyn). Dlatego też Kościół święty udziela im odpustu
zupełnego w dniu ich wstąpienia do Bractwa.
3. Celebrans zwraca się do zebranych:
Niech wystąpią ci, którzy pragną być przyjęci do wspólnoty Bractwa Matki Bożej Szkaplerznej.
Kandydaci zbliżają się do ołtarza stojąc, trzymają przed sobą złożone Szkaplerze brackie i białe (lub błękitne) płaszcze.
4. Celebrans zwraca się do kandydatów z pytaniem:
Bracia i Siostry, o co prosicie Najświętszą Dziewicę i Zakon Karmelitański Jej poświęcony?
5. Kandydaci równocześnie odpowiadają:
Prosimy o miłosierdzie Boże, opiekę Matki Bożej z Góry Karmel oraz o łaskę dążenia do świętości w Bractwie Szkaplerza Świętego.
6. Celebrans mówi dalej:
Jeśli pragniecie służyć Królowej Karmelu w Bractwie Szkaplerza Świętego, złóżcie wasze przyrzeczenia.
7. Kandydaci odczytują równocześnie formułę przyrzeczenia brackiego, wypowiadając swoje nowe imię w Bractwie:
Brat (Siostra) † imię chrzcielne † predykat (wezwanie lub tajemnice z życia
Maryi lub Chrystusa), np. Ja, Br. Jan od Matki Bożej Bolesnej...
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PRZYRZECZENIE BRACKIE
Ja, Brat (Siostra) N., aby żyć wiernie w zjednoczeniu z Maryją, w całkowitym oddaniu się Chrystusowi, wobec zgromadzonych tutaj Braci i Sióstr przyrzekam służyć Królowej Karmelu w Bractwie Szkaplerza Świętego, na chwałę
Boga Wszechmogącego. Pragnę gorliwie zachowywać przykazania Boże i kościelne, wypełniać sumiennie obowiązki stanu i zobowiązania brackie, abym
za łaską Ducha Świętego i z pomocą Królowej Szkaplerza Świętego, przez
ustawiczną modlitwę, apostolstwo szkaplerzne i czynienie miłosierdzia osiągnął (-ęła) doskonałą miłość Boga i na wieki wielbił (-a) Przenajświętszą Trójcę.
W. Amen.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
8. Celebrans mówi:
Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go przy waszej
z Nim współpracy.
Prośmy, Bracia i Siostry, Wszechmogącego Boga, aby zechciał zesłać na te
sługi i służebnice Królowej Karmelu ogień Ducha Świętego, oczyścił je i uświęcił.
Wszyscy, stojąc, śpiewają hymn do Ducha Świętego.
9. Po zakończeniu pieśni celebrans, stojąc, wyciąga nad klęczącymi dłonie
i modli się słowami:
Boże, nasz Ojcze, ześlij Ducha Świętego i oczyść serca sług i służebnic
Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pociągnięci urokiem cnót Maryi, pragną ofiarować siebie na służbę w Bractwie Jej poświęconym; spraw, by znaleźli schronienie i uzdrowienie pod płaszczem Jej opieki oraz wytrwali w Jej
służbie aż do śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

POŚWIĘCENIE
DUŻYCH SZKAPLERZY BRACKICH
10. Według tradycji karmelitańskiej Szkaplerz Bracki wykonany jest z sukna
koloru brązowego, wielkości Szkaplerza zakonnego (bez obrazków lub sym34

boli) bądź o wymiarach 13x15 cm lub większy (z obrazkami bądź inicjałami).
Celebrans wypowiada modlitwę i błogosławi Szkaplerze:
Panie Jezu Chryste, pobłogosław † ten Szkaplerz Bractwa Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel i spraw, aby ten (ta), który (która) nosić go będzie
w dni uroczyste i święta, zasłużył (-a) przez codzienne dźwiganie słodkiego
jarzma Twoich przykazań i lekkiego brzemienia Twego Krzyża na przywdzianie białych szat zbawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
11. Następuje pokropienie wodą święconą. Po poświęceniu kapłan podchodzi
do klęczących i nakłada im Szkaplerze brackie. Celebrans, nakładając Szkaplerz na ramiona kandydata, mówi:
Przyjmij słodkie jarzmo Chrystusa i lekkie brzemię Jego. Wytrwaj pod Krzyżem Chrystusa w zjednoczeniu z Maryją. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.

POŚWIĘCENIE PŁASZCZY BRACKICH
12. Płaszcz Bractwa jest symbolem ducha karmelitańskiego, który jest duchem
eliańskim i maryjnym zarazem. Poświęcenie i nałożenie tego płaszcza jest znakiem przyjęcia podwójnego ducha. Kolor płaszcza może być biały (znak ducha
prorockiego i Niepokalanego Poczęcia NMP) lub błękitny (znak Maryi Wniebowziętej, barwa rycerzy Maryi). Członkowie Bractw mają prawo nosić biały
(lub błękitny) płaszcz bracki w następujących okolicznościach:
• podczas liturgicznych spotkań Bractwa, procesji eucharystycznych i maryjnych
• oraz innych oficjalnych uroczystości, jeżeli Bractwo będzie reprezentowane co najmniej przez czterech członków.
Prawo do noszenia białego (lub błękitnego) płaszcza brackiego ma osoba, która aktywnie uczestniczy w życiu Bractwa oraz wypełnia dobrze swoje obowiązki brackie:
•

przez modlitwę i dążenie do świętości;

•

przez uczestnictwo w formacyjnych spotkaniach brackich (raz w miesiącu);
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• przez zaangażowanie się w służbę na rzecz Bractwa (konkretne działanie
czynem i słowem);
•
gdy pomyślnie przeszła okres próbny i została dopuszczona przez moderatora do złożenia przyrzeczenia brackiego i złożyła je;
•

gdy otrzymała płaszcz bracki podczas uroczystości poświęcenia i obłóczyn.

Przyjęcia do Bractwa można także dokonać jednym płaszczem, zarzucając go
poszczególnym kandydatom na ramiona i wypowiadając modlitwę zamieszczoną w punkcie 15.
13. Celebrans wypowiada modlitwę i błogosławi płaszcze oraz osoby, które
mają je otrzymać.
Panie Jezu Chryste, pobłogosław † te białe płaszcze Bractwa Najświętszej Dziewicy i spraw, aby ci, którzy nosić je będą, wzrastali w czystości serca
i świętości życia, odważnie dając świadectwo Tobie i Twojej Dziewiczej Rodzicielce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
Albo:
Módlmy się:
Wszechmogący Boże, który powołujesz do doskonałej miłości, wejrzyj na
swoje sługi (służebnice), którzy (które) przez sakrament chrztu i umocnienie
Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania zobowiązali (-ały) się do dawania świadectwa Chrystusowi w słowach i czynach. Przyjmując na siebie Szkaplerz święty i oddając się naśladowaniu Maryi oraz życiu opartemu na głębokim
z Nią zjednoczeniu, stali się Braćmi (Siostrami) Rodziny Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel. Pobłogosław † tych (te), którzy (które) chronią się pod
płaszcz Niepokalanej Dziewicy i udziel im łaski pokory, czystości oraz miłości Bożej w codziennym trudzie przyoblekania się w Chrystusa. Który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
14. Następuje pokropienie wodą święconą. Po poświęceniu kapłan podchodzi
do klęczących i nakłada im białe (lub błękitne) płaszcze brackie. W tym cza-
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sie śpiewa się pieśni ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Celebrans, nakładając
płaszcz na ramiona kandydata, mówi:
Którzy idą za Barankiem, postępują za Nim w białym odzieniu. Przyjmij
więc tę białą szatę na znak wewnętrznej czystości oraz wspólnoty Braci i Sióstr
Matki Bożej z Góry Karmel. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
15. Po przyodzianiu wszyscy wstają, a następnie celebrans ogłasza włączenie
członków do Bractwa tymi lub podobnymi słowami:
Na mocy udzielonej mi władzy przyjmuję was (ciebie) do Bractwa Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Niech Matka Boża, Chwała i Ozdoba Karmelu, która wybrała was (ciebie) na swoje sługi (swoje służebnice, swojego sługę,
swoją służebnicę), przyodziewa was (ciebie) w swoje cnoty i broni od wszelkich
niebezpieczeństw duszy i ciała, teraz i w godzinę śmierci waszej (twojej). Amen.
16. Można przekazać nowo przyjętym braterski uścisk. W tym czasie śpiewa
się stosowną pieśń. Zakończenie – błogosławieństwem, podobnie jak w obrzędzie przyjęcia Szkaplerza.
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Z ŻYCIA BRACTWA
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
SPOTKANIE OPŁATKOWE BRACTWA
W PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PRZEMYŚLU
W okresie
k i B
Bożego
ż
N
Narodzenia
d i w ddniu
i 7 stycznia
i 2016 r. B
Bractwo S
Szkaplerzk l
ne i Rodzina Szkaplerzna uczestniczyły w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym w ramach spotkania formacyjnego. Spotkanie rozpoczęto o godz. 1800
Mszą świętą, w której wzięli udział także liczni parafianie. W czasie sprawowania Mszy świętej, na ołtarzu obok figury Matki Bożej Szkaplerznej, wystawione były relikwie św. Jana od Krzyża. Po zakończonej Mszy świętej wszyscy
obecni mieli możliwość ich ucałowania.
Członkowie Bractwa i Rodziny Szkaplerznej udali się następnie do salki na
plebanii, aby wziąć udział w dalszej części spotkania. Na tą okoliczność udekorowano salę, obok choinki i figury Matki Bożej Szkaplerznej była obecna szopka z Dzieciątkiem Jezus, leżącym w żłóbku. Po sekwencji do Ducha Świętego,
odczytaniu Ewangelii składano sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne, dzieląc się przy tym opłatkiem. Po złożeniu życzeń przystąpiono do spożywania przyniesionych przez
nas darów. Po tej uczcie przyjemnej dla ciała rozpoczęto
wspólne kolędowanie.
Swoją obecnością zaszczycił nas ks. Mariusz Michalski – moderator Bractwa.
O godz. 2100 odśpiewano Apel
Jasnogórski i po udzieleniu
nam kapłańskiego błogosławieństwa przez moderatora
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Bractwa spotkanie zakończono o godz. 2130. Przebieg spotkania miał bardzo
uroczysty charakter, ponieważ przepełniony był serdeczną i bratersko-siostrzaną atmosferą.
Stanisława Kruty, animator Bractwa

OPŁATEK, WIZYTACJA I NIEDZIELA
SZKAPLERZNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
W dniu
d i 9 stycznia
i 2016 r. ddo parafii
fii pw. D
Ducha
h Ś
Świętego
i
i NMP M
Matki
ki K
Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu przybył moderator prowincjalny Bractwa Szkaplerznego o. Włodzimierz Tochmański OCD z Czernej. Spotkanie z członkami
naszego Bractwa rozpoczęło się o godz. 1500 koronką do Bożego Miłosierdzia. Potem łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Następnie
ojciec Włodzimierz wygłosił konferencję na temat pogłębiania maryjnej formacji życia duchowego członków Bractwa Szkaplerznego. Dalsza część spotkania upłynęła na śpiewach kolęd i spożywania przyniesionych słodkości. Przez
jakiś czas byli również obecni: proboszcz ks. prałat Edward Bogaczewicz i wikariusz ks. Tadeusz Komorek. Uczestniczyliśmy potem we Mszy świętej celebrowanej przez o. Włodzimierza.
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Natomiast w niedzielę 10 stycznia na wszystkich 6 Mszach św. (w sobotę
również) homilię głosił ojciec karmelita, po których szkaplerz przyjęło w sumie 50 osób. Była także możliwość nabycia książek o tematyce karmelitańskiej.
Wizytacja o. Włodzimierza była ważnym wydarzeniem dla Bractwa i parafii, za co Bogu niech będą dzięki.
Władysława Karp, animator Bractwa
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REGIONALNY DZIEŃ SKUPIENIA
DLA BRACTWA I RODZINY SZKAPLERZNEJ
JAROSŁAW 30.01.2016
Regionalny dzień skupienia w Jarosławiu rozpoczęliśmy w parafii greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego. Po przywitaniu nas przez proboszcza
ks. Krzysztofa Błażejewskiego i przedstawieniu historii samej ikony Matki
Bożej Miłosierdzia – Bramy Miłosierdzia, której wizerunek towarzyszył Ojcu Świętemu Franciszkowi w otwarciu Roku Miłosierdzia, w dniu 8 grudnia
2015 r., rozpoczęliśmy modlitwę różańcową. Poprowadzili ją ks. prałat Władysław Jagustyn – moderator bractw szkaplerznych diecezji rzeszowskiej i ks. proboszcz greckokatolickiej parafii.

Pożegnawszy się z cudowną ikoną Matki Bożej Miłosierdzia, udaliśmy
się do Opactwa Benedyktyńskiego, by tam kontynuować kolejny punkt programu. Konferencję pt. Być miłosiernym dla samego siebie wygłosił o. Stefan
Skórnóg OCD z Przemyśla. Mówił m.in.: „Duchowość w białych rękawiczkach
pełna czystych ideałów, niemal sterylna, dążąca do odseparowania się od ludzkiej nędzy, wyraża pragnienie, by raz na zawsze zerwać z tym, co niedoskona41

łe, a przed Bogiem i przed ludźmi prezentować się wyłącznie, jako stworzenie
idealnie szlachetne, bezgrzeszne, święte. Taki człowiek rozumie doskonałość,
jako stan raz na zawsze postanowiony, w którym jest możliwe nieustanne trwanie bez najmniejszego grzechu. Tak myślący, skrajnie nieroztropny człowiek postanawia sobie, czy raczej rozkazuje samemu sobie dostarczać Bogu nieustannie
i wyłącznie opanowanych do perfekcji zwycięstw i dobrych uczynków. Tym samym taki człowiek Boga widzi, jako tylko biorcę, inkasenta dobrych czynów,
przed którym panicznie, chorobliwie należy skrywać jakąkolwiek słabość, nie
mówiąc już o upadku w grzech. Tak przyjęta zasada z góry skazana jest na
niepowodzenie – bo nie jest możliwym uniknięcie najmniejszych słabości – co
nieuchronnie prowadzi do zniechęcenia, a nawet porzucenia wysiłków ku dobru. Aby to zrozumieć, przytoczę słowa św. o. Pio, który mówi: «Przekonajmy się do tej wielkiej prawdy i pogódźmy się z nią, że miłość własna nigdy nie
umiera wcześniej od nas. Trzeba się z tym pogodzić i mieć cierpliwość wobec samych siebie, a wtedy, jak mówi Chrystus posiądziemy naszą duszę. Mówię o znoszeniu własnych niedoskonałości w cierpliwości, a nie o tym, żeby pochwalać
grzechy, lubić je lub głaskać, co byłoby oczywiście błędem. Trzeba powiedzieć
prawdę, pisze dalej o. Pio, że cierpliwym znoszeniem samego siebie umacnia
się cnota pokory, tak jak odwrotnie: złoszczenie się na siebie i poddawanie się
zniechęceniu jest oznaką pychy». To pouczenie o. Pio pokazuje nam dwa błędy,
jakim często ulegają nawet ci, którzy szczerzej angażują się w życie duchowe”.
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Po konferencji, uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem
ks. prał. Władysława Jagustyna, a homilię wygłosił ks. prałat Marek Pieńkowski. „Bardzo się cieszę, mówił kaznodzieja, że pierwsze kroki skierowaliście do
Cerkwi Grekokatolickiej, myślę, że tak samo wy, jak i ja, byliście bardzo dumni,
że obraz Matki Bożej był na uroczystościach w Rzymie. Ojciec Święty podkreślił, aby zauważyć „Jej drzwi” aby przez Nią wchodzić i czerpać z Bożego Miłosierdzia. Tu w tym kościele też mamy obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, która
nosi tytuł Matka Boża Miłosierdzia i co środę mamy nowennę. Czytane jest 50-60 podziękowań. Chciałbym, abyście stąd wyjechali z jeszcze jednym Bożym
obrazem, a jest nim Księga i nie chodzi mi o Lekcjonarz, który trzymam w ręku, ale o Pismo Święte, to jest podstawowy podręcznik Bożego Miłosierdzia.

Może dobrze, że dziś jest tyle spowiedzi, że pewnie trudno byłoby otwierać
Pismo Święte przy każdej z nich, ale dobrze by było, żeby każdy z nas po spowiedzi czytał fragment Pisma Św. Ale co ma czytać, który fragment szukać? Całe
Pismo Święte opowiada o Bożym Miłosierdziu, gdziekolwiek by się nie otworzyło, są też fragmenty o Bożym Miłosierdziu, jak np. przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, czy historia Dawida, jego nawrócenie po grzechu, jak król
Dawid doświadcza Bożego Miłosierdzia, niech to będzie zachętą, aby otworzyć
Stary Testament i poczytać Księgę Samuela, Księgę Królewską, jak to było z tym
Dawidem. Nie każdy by się odważył tak jak Dawid walczyć z Goliatem. Dawid
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jednak ufał Panu, że Pan będzie walczył za niego. Gdy zostało zapowiedziane,
że będzie królem Izraela, pewnie niejeden dążyłby do śmierci swojego konkurenta, ostatecznie wiele lat trwało, aby to się spełniło. On, mając los króla Saula
w swoich rękach, nie czynił mu nic złego, pokazał Saulowi, że mógł Go zabić ale
nie chciał tego. Taki przykład dawał Dawid przez większość lat swego życia…
Jego historia jest też przestrogą dla nas. Pismo Święte to
naprawdę podręcznik, z którego można się uczyć prawdy o człowieku. Pan Bóg nie
chce śmierci człowieka, trzeba też chcieć otworzyć się na
Boże Miłosierdzie. Jeżeli zobaczy się, jaką głębię Bożego
Miłosierdzia zawiera Biblia,
to wzbudzimy sobie pragnienie, aby często sięgać po podręcznik Bożego Miłosierdzia,
jakim jest Pismo Święte”. Ks.
Władysław Jagustyn na zakończenie Mszy św. przypomniał hasło: „Szkaplerz noś na
różańcu proś”, a także zachęcił do czytania Pisma Świętego. Mówił m.in.: „Wróćmy
do domów z tym postanowieniem, aby każdego dnia czytać Pismo Święte. Wszyscy uciekajmy się do Maryi, Matki naszej Pani i Królowej, Matki Słowa Bożego.
W dalszej części dnia skupienia przeżyliśmy radosną agapę, po której odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Poprowadził ją ks. Władysław Jagustyn. Uwielbiając Jezusa w Najświętszym Sakramencie, modlił się dziękując za
łaski, którymi Pan nas obsypuje: „Dziękuję Ci Boże, żeś mnie stworzył i powołał do życia oraz za chrzest św. Dziękuję za spowiedź św, za Komunię świętą,
w której sam się nam dajesz. Dziękuję za wszystkie natchnienia, wewnętrzne
oświecenia duszy, za to co się wypowiedzieć nie da, i za te wyznania, które
wypowiadała św. Faustyna: uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże łaskawy,
któryś sam jeden jest tylko dobry. Choć nędza moja wielka i przewinienia licz44

ne, jednak ufam miłosierdziu Twemu, boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie
słyszano ani nie pamięta ziemia, ani niebo, by dusza ufająca miłosierdziu Twemu
została zawiedziona. O Boże litości, Ty sam jeden usprawiedliwić mnie możesz
i nie odrzucisz mnie nigdy, gdy się udaję skruszona do miłosiernego Serca Twego, u którego nikt nie doznał odmowy, choćby był największym grzesznikiem”.
Kończąc adorację, ks. Władysław powiedział: „dziękuję, że zechcieliście
wyjść z domu. Jak wrócicie, niech inni zobaczą, że tutaj coś przeżyliście”. Żegnając nas po koronce do Bożego Miłosierdzia błogosławieństwem, o. Stefan
Skórnóg przekazał nam przesłanie: „Jesteśmy na pielgrzymce do Najświętszego
Serca Jezusowego i mam dwa rodzaje drogi: pielgrzymki i drugi rodzaj drogi to
podroż człowieka wierzącego. Idziemy wokół kościoła i idziemy w linii prostej,
np. do Matki Bożej Częstochowskiej, do Matki Bożej Bramy Miłosierdzia. Kiedy
idziemy w procesji wokół kościoła to niesiemy coś cennego w środku naszego
serca, chodzenie wokół to zabezpieczenie przed wrogiem, przed nieszczęściami, to obwarowanie czegoś ważnego. Kiedy pielgrzymujemy w linii prostej, tak
jak dzisiaj przyjechaliśmy docelowo do Jarosławia, to znaczy mamy być miłosiernym dla drugiego człowieka, nie dokuczać sobie, ale mówić lubię ciebie, wybaczam ci. To nasze pielgrzymowanie w linii prostej jest docelowe, do
nieba. Naszym celem jest niebo. Wracamy do naszych domów, potraktujmy powrotną drogę, jako zaniesienie miłosierdzia, poczujmy się pielgrzymami i zanieśmy to nasze miłosierdzie do naszych domów.”
W Regionalnym Dniu Skupienia uczestniczyli:
• pielgrzymi z Rzeszowa: z parafii Św. Krzyża, Staromieścia – św. Józefa, że
Słociny – św. Rocha, z Zaczernia i Trzciany, którym przewodniczył ks. Władysław Jagustyn;
• pielgrzymi ze Stalowej Woli – Rozwadowa od Matki Bożej Szkaplerznej
z ks. Janem Folcikiem,
• pielgrzymi z Przemyśla od Karmelitów Bosych wraz z ojcami Stefanem
Skórnógiem i Markiem Śleziakiem,
• pielgrzymi z Radymna, z Leżajska – Fary z ks. Piotrem Zawadzkim;
• pielgrzymi z Krosna – Fary z ks. Andrzejem Furą i z Kolbuszowej Górnej
z ks. Stanisławem Krasoniem.
Marta Dziedzic, animator z Trzciany
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NIEDZIELA SZKAPLERZNA W PARAFII
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W PSZCZYNIE
W ddniach
i h 30
30-31
31 stycznia
i 2016 r. w parafii
fii W
Wszystkich
ki h Ś
Świętych
i
hwP
Pszczynie
i
gościł o. Włodzimierz Tochmański OCD, prowincjalny moderator Bractwa
Szkaplerznego. Głosił kazania i zachęcał do przyjęcia Szkaplerza świętego. Z zaproszenia do noszenia Szkaplerza skorzystały 72 osoby.
Bractwo Szkaplerzne działające przy parafii jest bardzo wdzięczne o. Włodzimierzowi za przybycie i przyjęcie do Rodziny Szkaplerznej nowych braci
i sióstr. Cieszyliśmy się również z obecności ojca i ks. opiekuna Tomasza Dębka na spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w niedzielę w salce. Śpiewaliśmy
wspólnie kolędy, łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia. Na to
spotkanie przybyła również animatorka Marta Nycz z sąsiedniej parafii p.w.
Krzyża Świętego w Pszczynie. To wszystko zostało upamiętnione na wspólnym zdjęciu, które przesyłam w załączeniu.
Urszula Żyrek, animator
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SPOTKANIE BRACTW SZKAPLERZNYCH
ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU
W pierwszą
i
sobotę
b miesiąca,
i i
tj.j 2 kkwietnia
i i 2016 r., kl
klasztor sióstr
ió kkarmelitali
nek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu stał się prawdziwym wieczernikiem karmelitańskim. Bractwo Szkaplerzne przy klasztorze sióstr karmelitanek Dzieciątka
Jezus w Sosnowcu, wraz ze swoim moderatorem ks. Grzegorzem Kopysiem,
gościło u siebie Bractwo Szkaplerzne z Zawiercia z moderatorem ks. Wojciechem Szulakiewiczem i Bractwo Szkaplerzne z Będzina. Spotkaniu towarzyszył nam o. Włodzimierz Tochmański OCD, Prowincjalny Moderator Bractwa
Szkaplerznego. Obecny był też misjonarz afrykański br. Ryszard Żak OCD.
Konferencja o. Włodzimierza wprowadziła nas w duchowość karmelitańską
i utwierdziła jeszcze mocniej w przekonaniu, jak niezwykła jest opieka Matki
Bożej z Góry Karmel nad tymi, którzy są wierni złożonej Jej obietnicy. Święty Jan Paweł II jest najpełniejszym przykładem zjednoczenia z Maryją, także
poprzez szkaplerz święty, który przyjął i wiernie nosił przez całe swoje życie.

47

Wspólna miłość do Matki Bożej z Góry Karmel w szczególny sposób złączyła nas na Eucharystii, której przewodniczył Ojciec Włodzimierz. Wraz
z ks. Wojciechem Szulakiewiczem i ks. Grzegorzem Kopysiem, modlił się, aby
Zmartwychwstały Chrystus udzielił hojnego Miłosierdzia, łaski żywej wiary,
nadziei i miłości dla każdej z naszych wspólnot karmelitańskich.
Do grona czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej dołączyło kilka osób, które
przyjęły z rąk Ojca karmelity szkaplerz święty.
Po Mszy św. odbyła się agapa, przygotowana przez Wspólnotę Bractw.
Radość i wzajemna miłość, która zgromadziła nas przy wspólnym posiłku
zaowocowała umocnieniem wzajemnych więzi w Rodzinie Maryi.
Spotkanie to zawdzięczamy zaangażowaniu się naszej opiekunce s. Ananiasze Leszczuk CSCIJ. Dziękujemy siostrze!
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OGŁOSZENIA
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Bożego 18. Ogólnopolskie Spotkanie Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) odbędzie się w sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej w Czernej w sobotę po 16 lipca,
tj. 23 lipca 2016 r. Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Bractwa Szkaplerznego i całej Rodziny Szkaplerznej w Polsce.
Zachęcamy wspólnoty Bractwa Szkaplerznego do pełnego udziału w Nadzwyczajnym Jubileuszu – Roku Świętym Miłosierdzia Bożego
(do 20 listopada 2016 r.) na poziomie parafii i diecezji, a najmłodszych naszych członków i sympatyków w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie
z udziałem Papieża Franciszka.
Mapa wspólnot Bractwa Szkaplerznego, Rodziny
Szkaplerznej i parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce,
stworzona przez o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD, 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 do Sekretariatu danych powstających nowych wspólnot.
Bractwa i Wspólnoty Rodziny Szkaplerznej proszone są o rychły kontakt telefoniczny (najlepiej wieczorem) w sprawie przyjazdu o. Moderatora
Prowincjalnego do wspólnoty (spotkanie kolędowe „opłatek”, kazania, niedziela szkaplerzna, wizytacja, dzień skupienia, spotkanie braterskie).

NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO
B t S
Bractwo
Szkaplerzne
k l
K
Krak.
k P
Prow. Z
Z.K.B.
KB
32-065 Krzeszowice Czerna 79
(BGŻ BNP PARIBAS) 98 1600 1013 1844 4951 0000 0009
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MAŁY MODLITEWNIK SZKAPLERZNY
Mały modlitewnik szkaplerzny
NOWENNA * GODZINKI * KORONKA

wydawnictwo: Klasztor Karmelitów
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wybór tekstów: Katarzyna Kondek
oprac. i korekta: o. W. Tochmański OCD
data wydania: 2016
liczba stron: 64
oprawa: miękka
cena: 7 zł.

W książeczce jest informacja o Szkaplerzu
świętym oraz modlitwy pomagające w codziennej modlitwie ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Mały modlitewnik szkaplerzny zawiera:
– krótką historię Szkaplerza świętego,
– obietnice Szkaplerza Karmelitańskiego,
– obowiązki noszących Szkaplerz,
– akt zawierzenia Matce Bożej Szkaplerznej,
– litanie do Maryi, Matki Karmelu,
– nowennę do Matki Bożej Szkaplerznej,
– godzinki ku czci Matki Bożej Szkaplerznej
– i koronkę do Matki Bożej Szkaplerznej.
Jest również pamiątką z okazji przyjęcia Szkaplerza świętego, gdyż ma miejsce do wpisania daty, miejsca i kapłana, który Szkaplerz nałożył.
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KARMELITAŃSKA FORMACJA DUCHOWOŚCI
SZKAPLERZNEJ W CZERNEJ

Wiernych pragnących korzystać z karmelitańskiej formacji duchowości szkaplerznej w Czernej zapraszamy serdecznie:
→ na nabożeństwa ku czci Matki Bożej Szkaplerznej z procesją (w pogodne
dni) w trzecie niedziele miesiąca o godz. 1600 (z wyjątkiem Wielkiego Postu);
→ na comiesięczne spotkanie tutejszego Bractwa Szkaplerznego w sali
w klasztorze po nabożeństwie szkaplerznym w trzecie niedziele miesiąca
o godz. 1700 (z wyjątkiem Wielkiego Postu i wakacji);
→ na doroczną nowennę z kazaniem przed uroczystością Matki Bożej z Góry
Karmel w dniach 7-15 lipca o godz. 1800 (niedziela 1100), noc czuwania z procesją różańcową i na samą uroczystość odpustową z procesją 16 lipca;
→ na doroczne Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej (wszystkich
wspólnot i osób noszących bądź pragnących przyjąć szkaplerz karmelitański) w sobotę po 16 lipca w godz. 900-1600;
→ na comiesięczne wieczorne Czuwanie modlitewne w pierwsze soboty miesiąca (listopad – kwiecień);
→ na rekolekcje, dni skupienia Domu Rekolekcyjnego i Domu Pielgrzyma;
→ do lektury kwartalnika Biblioteka Formacyjna „Rodziny Szkaplerznej”;
→ na konta i profile szkaplerza karmelitańskiego, Karmelitów Bosych,
bractw szkaplerznych na Facebooku oraz
→ do odwiedzania portalu www.szkaplerz.pl, oraz www.karmel.pl.
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BRACTWO SZKAPLERZNE (RODZINA
SZKAPLERZNA) KRAKOWSKIEJ PROWINCJI
W UKŁADZIE DIECEZJALNYM
Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) w Polsce obejmuje terytorium 16
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. DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
Bractwa i wspólnoty:
Bielsko-Biała, Parafia NMP Królowej Polski (Salwatorianie)
Kaniów, Parafia Niepokalanego Serca NMP
Rychwałd, Parafia Św. Mikołaja Biskupa
Inne grupy:
Kamesznica, Parafia Najświętszego Imienia Maryi
Pisarzowice, Parafia Św. Marcina
Żywiec – Sporysz, Parafia Chrystusa Króla
Gierałtowice, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Głębowice k. Osieka, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Godziszka, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Międzyrzecze Górne, Parafia Św. Marcina i MB Szkaplerznej
2. ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA
Bractwa i wspólnoty:
Częstochowa, Parafia Św. Pierwszych Męczenników Polski
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Mierzyn, Parafia Św. Mikołaja BW
Zawiercie, Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Inne grupy:
Częstochowa, Parafia św. Melchiora Grodzieckiego
Częstochowa, Parafia św. Wojciecha BM
Gomunice, Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych
Koziegłówki, Parafia NMP Szkaplerznej i św. Antoniego z Padwy.
Częstochowa – Rząsawy, Parafia MB z Góry Karmel
3. DIECEZJA GLIWICKA
Inne grupy:
Gliwice, Parafia Św. Rodziny Misjonarze Świętej Rodziny
Gliwice – Łabędy, Parafia Wniebowzięcia NMP
4. ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
Bractwa i wspólnoty:
Bieruń Nowy, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Goczałkowice Zdrój, Parafia Św. Jerzego
Jejkowice, Parafia MB Szkaplerznej i Św. Piusa X
Katowice – Bogucice, Parafia Św. Szczepana i MB Boguckiej
Łaziska Górne, Parafia Męczeństwa św. Jana Chrz.
Mysłowice Parafia, Najświętszego Serca Pana Jezusa
Mysłowice – Bończyk, Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
Piekary Śl. Brzozowice – Kamień, Parafia Śś. Ap. Piotra i P.
Pszczyna, Parafia Miłosierdzia Bożego
Pszczyna, Parafia Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstoch.
Pszczyna, Parafia Wszystkich Świętych i MB Różańcowej
Ruda Śląska – Godula, Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
Ruda Śląska – Orzegów, Parafia św. Michała Archanioła
Studzienice k. Pszczyny, Parafia Św. Jana Chrzciciela
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Świętochłowice – Piaśniki, Parafia NSPJ
Tychy Parafia, Św. Benedykta Opata
Tychy Parafia, Św. Jana Chrzciciela
Tychy Parafia, Św. Krzysztofa
Tychy – Czułów, Parafia Krzyża Świętego
Wodzisław Śląski, Parafia Wniebowzięcia NMP
Żory, Parafia Św. Ap. Filipa i Jakuba
Inne grupy:
Brzeźce, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Jankowice k. Pszczyny, Parafia Św. Izydora
Katowice, Parafia Św. Piotra i Pawła
Lędziny, Parafia Matki Bożej Różańcowej
Piasek k. Pszczyny, Parafia NSPJ
Poręba k. Pszczyny, Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego
Imielin, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Rybnik, Parafia Św. Wawrzyńca
5. DIECEZJA KIELECKA
Inne grupy:
Ćmińsk, Parafia Trójcy Przenajświętszej i MB Szkaplerznej
Węgleszyn, Parafia św. Andrzeja Apostoła
Narama, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
6. ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
Bractwa i wspólnoty:
Chrzanów Kościelec, Parafia Św. Jana Chrzciciela
Czerna, Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
Kraków, kościół Niepok. Pocz. NMP (karmelici bosi, Rakowicka)
Libiąż, Parafia Św. Barbary
Nowy Targ, Parafia Jadwigi Królowej
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Inne grupy:
Łętownia k. Suchej Besk., Parafia Św. Ap. Szymona i Judy T.
Pogorzyce k. Chrzanowa, Parafia MB Królowej Polski
Dulowa, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Witów Salezjanie, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Zubrzyca Dolna, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
7. ARCHIDIECEZJA LUBELSKA
Inne grupy:
Kiełczewice Maryjskie, Parafia Trójcy Przenajświętszej i Nawiedzenia
NMP
Abramów, Parafia Matki Bożej Karmelitańskiej
8. DIECEZJA OPOLSKA
Bractwa i wspólnoty:
Głuchołazy, Parafia Św. Wawrzyńca
Kędzierzyn – Koźle, Parafia Ducha Św. i NMP M. Kościoła
Krapkowice, Parafia Św. Mikołaja
Opole, Parafia ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła
Inne grupy: Kolonowskie, Parafia Niepokalanego Serca Maryi
Chrząszczyce, k. Prószkowa Parafia MB Szkaplerznej
Grabina, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
9. ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA
Bractwa i wspólnoty:
Drohobyczka, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Jarosław, Parafia Chrystusa Króla
Jedlicze, Parafia Św. Antoniego i Św. Łukasza
Krosno, Parafia Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli
Leżajsk, Parafia Trójcy Świętej
Leżajsk, Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
57

Przemyśl, karmelici bosi, Parafia Św. Teresy od Jezusa
Przemyśl, Parafia Św. Trójcy
Inne grupy:
Krosno, Parafia Farna Trójcy Przenajświętszej Bazylika
Krosno – Turaszówka, Parafia NSPJ
Lutowiska k. Ustrzyk Dolnych, Parafia Św. Stanisława B i M
Ostrów k. Przemyśla, Parafia św. Marii Magdaleny
Ustrzyki Dolne, Parafia Św. Józefa Robotnika
Kąkolówka, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Rozbórz Okrągły, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Stubno, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Szymbark k. Gorlic, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Ujkowice, Parafia MB Szkaplerznej i św. Michała Archanioła
Zarszyn, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Marcina
10. DIECEZJA RADOMSKA
Bractwa i wspólnoty:
Radom, Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej
Skarżysko – Kamienna, Sanktuarium MB Miłosierdzia
Inne grupy:
Końskie, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
11. DIECEZJA RZESZOWSKA
Bractwa i wspólnoty:
Poręby Dymarskie, Parafia ŚŚ. Stanisława i Wojciecha
Rzeszów, Parafia Św. Józefa
Rzeszów, Parafia Św. Krzyża
Rzeszów – Słocina, Parafia Św. Rocha
Rzeszów, Parafia Farna Św. Wojciecha i Stanisława
Trzciana, Parafia Św. Wawrzyńca i MB Niepokalanej
Zaczernie, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
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Inne grupy:
Kolbuszowa Górna, Parafia MB Wspomożenia Wiernych
Miłocin, Parafia Św. Huberta
Rzeszów, Parafia Chrystusa Króla
Rzeszów, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
Tarnowiec, Parafia Narodzenia NMP Sankt. MB Zawierzenia
Zabierzów – Racławówka, Parafia Wszystkich Świętych
12. DIECEZJA SANDOMIERSKA
Bractwa i wspólnoty:
Stalowa Wola Rozwadów, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Tarnobrzeg, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Inne grupy:
Raków, Parafia Św. Trójcy Sankt. MB Cudownej Przemiany
Waśniów k. Ostrowca Świętokrz., Parafia Św. Piotra i Pawła
Wojciechowice k. Opatowa, Parafia św. Wojciecha B.M.
13. DIECEZJA SIEDLECKA
Inne grupy:
Biała Podlaska, Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Krzewica k. Międzyrzeca Podl., Parafia MB Szkaplerznej
14. DIECEZJA SOSNOWIECKA
Bractwa i wspólnoty:
Będzin Syberka, Parafia Nawiedzenia NMP
Sosnowiec, Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus
Inne grupy:
Siemonia k. Będzina, Parafia Wszystkich Świętych
Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce Małe, Parafia NMP z GK
Sosnowiec – Milowice, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
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15. DIECEZJA TARNOWSKA
Bractwa i wspólnoty:
Brzesko, Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła
Inne grupy:
Bruśnik, Sanktuarium NMP Wniebowziętej
Brzozów, Parafia Przemienienia Pańskiego
Lipnica Murowana, Parafia św. Andrzeja Apostoła
Tarnów – na Burku, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Dąbrowa Tarnowska, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Dobra k. Limanowej, Sanktuarium MB Szkaplerznej
Korzenna, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Moszczenica Małopolska, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
Strzelce Wielkie, Parafia Św. Sebastiana i MB Szkaplerznej
Szynwałd Parafia, Matki Bożej Szkaplerznej
16. DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA
Inne grupy:
Nabróż, Parafia Wniebowzięcia NMP Sankt.MB Szkaplerznej
Frampol, Parafia Św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej
Łabunie, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika

Informacji szczegółowych udziela Sekretariat Bractwa Szkaplerznego
(adres na ostatniej stronie okładki).
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