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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – PAŹDZIERNIK
Albert Wach OCD

MATKA MIŁOSIERDZIA
(Homilia z 23 lipca 2016 w Czernej)
Salve, Regina, Mater Misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve!
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Tymi słowami starej, dwunastowiecznej antyfony maryjnej, którą w każdą sobotę, w formie uroczystej, odziani w białe płaszcze, śpiewamy w naszych karmelitańskich świątyniach, i którą miliony pobożnych chrześcijan intonuje
w najrozmaitszych momentach życia Kościoła, pozdrawiamy Cię, Maryjo, nasza Matko, na dorocznym Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Czernej. Pozdrawiamy Cię w Roku Miłosierdzia – „S a l v e !” – Witaj!, Bądź pozdrowiona!,
Raduj się! Zdrowaś bądź, Maryjo!
Pozdrawiamy Cię, my, chorzy na duszy, „wygnańcy, synowie Ewy”. Pozdrawiamy Cię, „Królowo, Matko miłosierdzia”, która jesteś „życiem, słodyczą i nadzieją naszą” – „S a l v e !”
Nie jesteśmy – jak sama widzisz najlepiej – u siebie w ojczyźnie. Nie mieszkamy we własnym domu. Jesteśmy zwykłymi wygnańcami. Jesteśmy tułającymi się pielgrzymami, których nie ma kto przygarnąć ani dać im schronienia.
Jesteśmy sierotami, synami Ewy, grzesznej matki. To ona, jej grzech, sprowadził na świat śmierć i stał się przyczyną naszego wygnania i błąkania po bez-
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drożach tej ziemi – stał się przyczyną naszej nieuleczalnej samotności, naszego
życia z daleka od Boga.
Wygnani z raju, nie żyjemy na świecie, jakim go Bóg pierwotnie stworzył – po siedmiokroć dobrym, rodzinnym, przyjaznym, przytulnym, pełnym
ciepłych i zażyłych relacji…, ale na obczyźnie, w smutku, utrapieniu i ciągłej
żałobie. Grzech naszych rodziców ciąży na nas i sami nie jesteśmy w stanie
mu zadośćuczynić.
Więcej, niecny czyn Kaina wciąż się powtarza, jest pomnażany, kumulowany
i w postaci czarnych chmur obficie gromadzi się nad naszymi głowami. Na naszych oczach brat zabija brata, bliźni czyha na życie bliźniego. Zamachy – nie
tylko te spektakularne, pokazywane w telewizji, ale również te starannie owinięte w piękne, lecz jadem przepojone słówka, albo skrzętnie kamuflowane
w niecnych, podstępnych myślach – wnoszą w nasze społeczne życie spustoszenie, ruinę, zniszczenie, zostawiając po sobie jedno wielkie cmentarzysko.
Daleko nam do żywej, życiodajnej, bezinteresownej wspólnoty międzyludzkiej! Lęk zasiany w sercu człowieka, niczym kamień rzucony w wodę, dochodzi
falą aż po krańce ziemi, aż do najskrytszych jej zakamarków, budząc postrach
także w duszach niewinnych jeszcze dzieci i młodzieży, i urastając tam powoli
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do rozmiarów, ogarniających w końcu całe ich wątłe jestestwo, które przy najmniejszym dotyku z zewnątrz, jak nabrzmiały wrzód pęka w najbardziej niespodziewanym momencie, przynosząc ze sobą opłakane skutki.
Nawet chwile zdawałoby się autentycznej radości, wytchnienia, zabawy
i wesela – jak w Kanie Galilejskiej! – naznaczone są na tej ziemi jakimś brakiem, niedosytem, posmakiem goryczy, żółcią: „Wina nie mają” (J 2,3).
Tak, brak nam wina prawdziwej radości, wesela i szczęścia! Nieustannie
przebywamy na wygnaniu, jak Żydzi w Egipcie.
Niepocieszeni niczym i nieutuleni w naszych cierpieniach – a nie chcąc
przecież się już więcej łudzić fałszywymi, albo krótkotrwałymi tylko pociechami i radościami, nie chcąc budować sobie tutaj zamków z piasku, ani pisać
rzekomo gwarantujących nam bezpieczeństwo i zbawienie praw na wodzie,
w poczuciu wielkiego, bolesnego realizmu, może nawet posądzeni o przesadny
pesymizm – u Ciebie, która jesteś Królową i Matką miłosierdzia, „pełną łaski”
(Łk 1,28), „życiem, słodyczą i nadzieją naszą”, u Ciebie ostatecznie szukamy
obrony i pomocy. „Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole”.
Ty bowiem jesteś „orędowniczką naszą”. Ty jedna możesz nas wyzwolić
z niebezpieczeństwa, w jakim stale znajdujemy się na tej ziemi. Ty jedna, która zdeptałaś głowę pradawnemu wężowi, możesz nas obronić przed wszelkimi
diabelskimi zakusami i knowaniami. Tylko Ty możesz prawdziwie podnieść
nas na duchu i pocieszyć.
„Przeto, [prosimy Cię], Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć!”. Oczy w Biblii zawsze były miejscem i wyrazem miłosierdzia,
jak np. w Księdze Wyjścia, gdzie sam Bóg mówi: Dosyć się napatrzyłem na
udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców,
znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód” (Wj 3,7-8).
Bóg dzisiaj w dalszym ciągu patrzy na nas, ludzi, Twoimi kobiecymi oczyma, Maryjo, które są oczyma miłosiernymi, komunikującymi nam i przynoszącymi naszym duszom zdrowie – Boże miłosierdzie. Wszech-pośredniczko
łask, Ty patrzysz i widzisz nas, wczuwasz się i angażujesz w nasze biedne
życie. Nie jest Ci obojętna żadna nasza potrzeba, żadna nasza nędza, żadna
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nasza słabość, żadna nasza dolegliwość
ani choroba.
Małemu dziecku wystarczy, aby
matka popatrzyła na niego swymi kochającymi oczyma. Nie potrzebuje niczego więcej. Podobnie człowiek chory,
uciemiężony, znękany, nie chce niczego innego, jak tylko miłosiernego spojrzenia. Nie spojrzenia obserwującego
z góry, wścibskiego, lustrującego, karzącego…, ale miłosiernego, płynącego
z głębi duszy, pokornego, służebnego.
W duchu świętych Karmelu –
w duchu św. Teresy od Jezusa i św. Jana
od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Rafała Kalinowskiego
– poznawszy potęgę Twojego czułego, matczynego spojrzenia, nie prosimy dla siebie już o nic innego. Nic
nas na tej ziemi już nie zadowoli. Nie
prosimy o pieniądze, dobrobyt, bogactwo, wygodę, władzę, powodzenie, sukces, sławę… Tym wszystkim chcielibyśmy nawet wzgardzić, mieć to za nic –
za śmieci, jak św. Paweł. Prosimy tylko, abyś Ty, Maryjo, zechciała zwrócić na
nas swe miłosierne oczy…
I prosimy, abyś „Jezusa, owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okazała”. I nie tylko po tym wygnaniu, ale już teraz, w czasie naszego ziemskiego
pielgrzymowania, w czasie tej uroczystej Eucharystii! On, przez całe Twoje ziemskie życie, był jedyną radością i weselem Twego serca. On i nam przyniósł wino prawdziwej radości, rozlewając je w naszych sercach przez Ducha Świętego,
Ducha miłości, którego z wysokości Krzyża wszystkim nam dał (por. Rz 5, 5).
O nic innego naprawdę nie prosimy. Zechciej zatem zwrócić na nas swe miłosierne oczy. Niech w ich wysrebrzonej toni i my zobaczymy, jak Symeon zobaczył na Twoich rękach, J e z u s a, owoc Twojego łona. A to nam wystarczy!
„O, łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo”. Amen.
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Pytania
1. Jakie są współczesne lęki, cierpienia, nędze, smutki, braki w naszej wspólnocie, parafii, okolicy?
2. W jaki sposób możemy zareagować na to codzienne zło goryczy i niedosytu?
3. Jak rozumiemy słowa „Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć”?
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Szata Maryi
Irena Karpeta
Święty Szkaplerzu
zawieszony ongiś na mej szyi,
łaski szczególnej znaku –
bliskości Matki Karmelu – Maryi!
Znaku opieki i zobowiązania,
który mi o Bogu przypominasz,
do czynienia dobra skłaniasz
i przed pokusami złego ochraniasz!
Szato zbawcza z Nieba dana,
niepojęty darze, miłości puklerzu,
który mnie osłaniasz
jak tarcza rycerzy
przed zakusami szatana!
Prowadź duszę moją
bym, w cnotach Maryi wzrastała,
wstępując na Drabinę Jakubową,
za prorokiem Eliaszem i Karmelu świętymi
Górę Karmel zdobywała.
W płaszcz Maryi przyobleczona,
mam stawać się do Niej podobna,
w myśleniu i działaniu Ją naśladować –
wiernie iść za Chrystusem
tak, jak szła Ona.
14 lipca 2016 – przed uroczystością NMP Szkaplerznej
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MIESIĄC II – LISTOPAD
Szczepan T. Praśkiewicz OCD

DUCHOWOŚĆ MARYJNA (1)

Kult maryjny w ciągu ostatnich wieków doświadczał ścierania się dwóch przeciwstawnych sobie prądów, mianowicie maksymalizmu i minimalizmu. Minimalizm uważał, że kult maryjny jest czymś marginesowym w egzystencji
chrześcijańskiej, czy też sprawą zupełnie prywatną poszczególnych ludzi. Innymi słowy, nurt ten głosił, że orędzie maryjne nie wnosi nic istotnego do depozytu wiary i kult Maryi z Nazaretu jest kwestią pozostawioną „ad devotionem”
wiernych. Z kolei maksymalizm uważał, że nabożeństwo do Matki Chrystusa
jest czymś zasadniczym dla katolicyzmu, i że nie można być prawdziwymi wyznawcami Jezusa nie będąc jednocześnie dziećmi Maryi.
Te dwa prądy ścierały się często ze sobą także i w ostatnich dziesięcioleciach. Praktycznie w okresie przedsoborowym dominował w kulcie maryjnym
maksymalizm i w teologii stosowano jako zasady dewizę św. Bernarda z Clairvaux: de Maria numquam satis, numquam nimis (o Maryi nigdy dosyć, nigdy za dużo) oraz zawołanie: ad Jesum per Mariam (do Jezusa przez Maryję).
W czasie obrad Soboru Watykańskiego II doszło do wyraźnego podziału między Ojcami Soborowymi tylko i wyłącznie przy omawianiu kwestii maryjnej. Podzielili się wówczas na dwie, prawie równe sobie grupy, reprezentujące
obydwa wspomniane nurty kultu maryjnego. Biskupi reprezentujący nurt maksymalistyczny (w liczbie 1070) pragnęli, aby Sobór Watykański II wypracował
osobny dokument maryjny. Z kolei liczniejsi, zaledwie o czterdziestu, zwolennicy minimalizmu (było ich 1110) głosowali za tym, aby Matce Chrystusa został poświęcony jeden z rozdziałów dokumentu o Kościele.
Odnowa kultu maryjnego – po okresie krótkiego posoborowego zdezorientowania – nastąpiła dzięki adhortacji apostolskiej Marialis cultus Pawła VI,
a zwłaszcza dzięki dokumentom i osobistemu zaangażowaniu Jana Pawła II.
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I. Maryja Dziewica w życiu duchowym wiernych
w świetle Pisma Świętego
Znany włoski mariolog Stefano De Fiores, traktując o biblijnych podstawach
kultu maryjnego, stwierdza, że „autorzy Nowego Testamentu, opisując życie duchowe, pomijają jakąkolwiek wzmiankę o Maryi. Życiowa odpowiedź człowieka na propozycję Bożego zbawienia przedstawiona jest przez nich jako przyjęcie
Królestwa Bożego (Ewangelie synoptyczne), życie wieczne (św. Jan Ewangelista), życie z Chrystusem w Duchu Świętym (św. Paweł), pielgrzymowanie do
Niebieskiego Sanktuarium (List do Hebrajczyków), wiara, której towarzyszą
uczynki (św. Jakub). Nigdzie w Piśmie Świętym nie mówi się o więzi z Maryją
jako o istotnym elemencie życia chrześcijańskiego” (MTC 296).
Tym niemniej – i przyznaje to sam o. De Fiores – ta koncepcja, powiedzmy negatywna, jest przezwyciężona przez sam Nowy Testament, który ofiaruje
niepodważalne fundamenty dotyczące obecności Maryi w życiu chrześcijańskim. Co więcej, właśnie w Nowym Testamencie znajdujemy bardzo istotne
elementy dotyczące rozważanego zagadnienia. Są nimi: podkreślenie roli Dziewicy Maryi w historii zbawienia, ukazanie duchowej sylwetki Maryi i czci Jej
okazywanej, przyjęcie Maryi przez ucznia oraz Jej duchowy testament: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

10

1. Docenienie roli Dziewicy Maryi
w historii zbawienia
Pierwotne przepowiadanie apostołów, tj. kerygmat zawarty w Dziejach Apostolskich (2,22-26; 3,12-26; 4,9-12; 5,29-32; 10,34-43; 13,16-41), skupia się
na centralnym wydarzeniu zbawczym śmierci i zmartwychwstania Jezusa, bez
żadnej bezpośredniej wzmianki o jego Matce. Apostoł Paweł wspomina tylko
jeden raz Matkę Mesjasza, ale w sposób anonimowy, nie mówiąc nic o osobie
Kobiety, która dała Chrystusa rodzajowi ludzkiemu (Ga 4,4). Ewangelia według św. Marka traktuje Matkę Zbawiciela na równi z innymi Jego krewnymi
i zaznacza, że do duchowej rodziny Jezusa przynależeć można tylko poprzez
pełnienie woli Bożej (3,35). Św. Mateusz umieszcza Maryję w planie zbawczym i ukazuje jej dziewicze macierzyństwo przez działanie Ducha Świętego
(1,18-25), ale czyni to raczej koncentrując się na osobie św. Józefa, co sprawia,
że chociaż przedstawia wiele wydarzeń z dzieciństwa Jezusa i używa pięć razy
wyrażenia dziecko i jego Matka, nie akcentuje jednak osobistego udziału Maryi w tych kluczowych wydarzeniach.
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Dopiero ewangeliści św. Łukasz i św. Jan pozwalają Maryi zaistnieć bezpośrednio na scenie wydarzeń biblijnych i ukazują Jej misję i Jej duchowość. Najświętsza Dziewica zostaje przez nich doceniona jako Ta, która została powołana
przez Boga do spełnienia misji zbawczej wobec ludzkości (Łk 1,26-38). Ona jest
służebnicą Pańską (Łk 1,38), błogosławioną między niewiastami (Łk 1,42). Pozostaje nadto włączona w jedyny i niepowtarzalny sposób w zbawczą misję Syna
(Łk 2,35), oraz w Jego Godzinę (J 19,26-27), kiedy to realizuje się nowe i definitywne przymierze, i kiedy staje się Ona Matką rozproszonych dzieci Bożych.

2. Duchowa sylwetka Maryi
ukazana w Piśmie Świętym
Św. Łukasz i św. Jan nie ograniczają się do ukazania obecności i roli Maryi
w dziele odkupienia, ale kreślą także jej duchową osobowość, czyniącą z Matki Zbawiciela doskonały pierwowzór Kościoła. Jak pisze o. De Fiores, wszystkie cechy, które charakteryzują ubogich Jahwe (anawim) Starego Testamentu,
i które zostaną zawarte w błogosławieństwach ewangelicznych samego Jezusa,
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zbiegają się w Maryi, tworząc jej duchową sylwetkę: ubóstwo (Łk 1,48), służba bliźnim (Łk 1,38.48; J 2,5), bojaźń Boża (Łk 1,29.50), świadomość własnej
kruchości (Łk 1,52), poczucie sprawiedliwości (Łk 1,3), solidarność z ludem
Bożym (Łk 1,52-55), radość (Łk 1,28.47), otwartość i dyspozycyjność wobec
planów Bożych (Łk 1,38.51), zaufanie Bogu, który realizuje swoje obietnice
(Łk 2,19.51).
Wszystkie te aspekty świadczą o głębokiej duchowości Maryi harmonizującej z pobożnością Starego Przymierza. Przeanalizujmy bliżej przynajmniej
najważniejsze aspekty duchowej sylwetki Najświętszej Dziewicy.
Maryja jest nie tylko ubogą Dziewicą i radosną Córą Syjonu, ale i Służebnicą Pańską, pielgrzymującą w wierze oraz modlącą się Matką.
a) Dziewicą ubogą: pomijając różnorakie tłumaczenia terminu tapeìnosis,
występującego w Magnificat (uniżenie Służebnicy swojej), dostrzegamy, że
życiowe położenie Maryi jest statusem ludzi ubogich (Łk 1,52-53). Podczas
ofiarowania Dzieciątka Jezus nie mogła dać więcej, jak tylko parę synogarlic,
tj. ofiarę ludzi biednych (Łk 2,24). Jej ojczyzna – Galilea oraz wioska, z której
pochodziła – Nazaret, są powodem pogardy. Powiedzenie „Czyż może być co
dobrego z Nazaretu?” (J 1,46), raniło także Maryję.
W przeciwieństwie do trzech usilnych dążeń, w których świat pokłada nadzieję, tzn. pychy, siły i bogactwa (Łk 1,50-53), ubóstwo Maryi z Nazaretu jest
całkowitym zaufaniem we wszechmoc Boga, zgodnie ze starotestamentową
zasadą ubogich Pana (So 2,3; Ps 34,5-11; Prz 15,33). Co więcej, ubóstwo to jest
pełną dyspozycyjnością na przyjęcie woli Bożej (Łk 1,38), a więc uwielbieniem
transcendencji Boga, który – według nauki św. Pawła – wybiera rzeczywiście
to, co słabe na tym świecie, aby ujawnić swoją potęgę (1 Kor 1,26-31).
b) radosną Córą Syjonu: w scenie zwiastowania, która rozpoczyna się zaproszeniem do radości (hàire – raduj się – Łk 1,28), przebrzmiewają starotestamentowe zachęty do radowania się z przyjścia Mesjasza (So 3,14-17; Jl 2,21-27;
Za 9,9; Lm 4,21). Maryi, jako Córze Syjonu, zostaje ogłoszona radosna nowina
o obecności Boga w Jej łonie. Ona cieszy się i raduje (Łk 1,46-47), ponieważ
Bóg, wierny swoim obietnicom, dokonuje definitywnej interwencji w historię
zbawienia i posyła Zbawiciela (Łk 1,54-55).
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Aby zrozumieć lepiej znaczenie tej
charakterystycznej cechy duchowej postaci Maryi, należy synoptycznie odczytać
proroctwa Sofoniasza, Joela i Zachariasza: wszystkie trzy są skierowane do Córy
Syjonu i mają za przedmiot zwiastowanie
radości z okazji przyjścia Mesjasza. Radość ta rozbrzmiewa nad Izraelem w tej
mierze, w jakiej Bóg potwierdza swojemu ludowi nadejście ostatecznego zbawienia, pozostając pośrodku niego jako Król
i Zbawiciel. W Ewangelii św. Łukasza zachęta do radości skierowana jest do Maryi,
a Królem i Zbawcą staje się Jezus. Cdn.

Pytania
1. Maksymalizm i minimalizm kultu maryjnego. Jaka jest właściwa droga?
2. Na czym polega duchowa sylwetka Maryi ukazana w Piśmie świętym?
3. Jak rozumiemy wartość ubóstwa i radości w życiu Maryi
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MIESIĄC III – GRUDZIEŃ
Włodzimierz Tochmański OCD

TEOLOGIA DUCHOWOŚCI LAIKATU (7)
10. Doskonałość i rady ewangeliczne
w życiu ludzi świeckich
Duchowość ludzi świeckich jeszcze bardziej jest widoczna w porównaniu z powołaniem i duchowością zakonną, opartą na profesji rad ewangelicznych. Ludzie świeccy nie mają zobowiązań ani pomocy płynących bezpośrednio z tego
źródła; wobec tego i zachowanie przez nich rad ewangelicznych, które świeccy realizują w swoim życiu, przybierać będzie postać odmienną od formy właściwej życiu zakonnemu. Ta odmienność jest szczególnie widoczna, zwłaszcza
gdy chodzi o zachowanie rady ewangelicznej czystości, która u chrześcijańskich
małżonków przybiera postać ofiarnej wierności ponad miarę przykazania. Nie
jest to wcale łatwiejsza droga od drogi czystości kapłańskiej czy zakonnej.
Składanie przyrzeczeń lub zobowiązań na ręce wyższego przełożonego,
wypowiadając formułę, która wyraża zobowiązanie dążenia do doskonałości
chrześcijańskiej przy pomocy rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według własnego stanu życia, w duchu błogosławieństw jest możliwe
także dla świeckich. Nie będzie to naśladowanie ślubów zakonnych, ale naśladowanie Chrystusa tak, jak zostało to podkreślone w dokumentach Kościoła,
min. KPK 298 i 303.
O tych świeckich pisał zapewne m.in. papież Jan Paweł II w posynodalnej
adhortacji apostolskiej Vita consecrata:
„Są oni zatem zapraszani do głębszego uczestnictwa w duchowości
i misji danego Instytutu. Można powiedzieć, że w nawiązaniu do historycznych doświadczeń różnych Zakonów świeckich i trzecich Zakonów
rozpoczyna się dziś nowy i bardzo obiecujący rozdział w dziejach relacji między osobami konsekrowanymi a laikatem”.
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Magisterium Kościoła (DA 2.4; KPK 297 –298) bardzo wyraźnie mówi, że
jest naprawdę możliwe poprzez przyrzeczenia publiczne naśladowanie Chrystusa ubogiego, posłusznego i czystego oraz życie w duchu (nie według) błogosławieństw ewangelicznych według własnego stanu życia.
Świeccy wybierają takie formy życia, w których praktyka radykalna i habitualna niektórych rad jest niemożliwa, a radykalna praktyka okresowo możliwa
i konieczna staje się trudniejsza, gdyż człowiek bardzo łatwo przywiązuje się
do rzeczy tej ziemi. W tych warunkach jest trudno iść za wymaganiami nowości ewangelicznej, a nawet czasami prawidłowo je odczytać. To jest powód, dla
którego, obiektywnie rzecz biorąc zdaniem świeckich, trudniej jest się uświęcić
w życiu świeckim niż zakonnym. Ale nie należy tego rozumieć w tym znaczeniu, że są dwie drogi do świętości, jedna przykazań a druga rad. Nie ma dwóch
dróg. Jest jedna jedyna droga przykazań i rad, i tylko na tej drodze wszyscy
uczniowie Jezusa mogą osiągnąć doskonałą miłość zgodnie ze swoim powołaniem: miejscem i charyzmatem. Nie rozumiejąc należycie tych określeń łatwo
można podzielić chrześcijan na pierwszej i drugiej kategorii. Tak jakby jedni
byli powołani do życia Ewangelią w całej jej pełni a inni tylko powierzchownie.

11. Duchowość małżeństwa i rodziny
Św. Jan Paweł II w katechezie o małżeństwie i rodzinie mówił:
„Sobór Watykański II, dostrzegając w rozmaitych rodzajach życia
i powinnościach jedną świętość, jasno określa życie małżeńskie jako jedną z dróg do świętości: Małżonkom zaś i rodzicom chrześcijańskim przystoi, aby własną idąc drogą, przez całe życie podtrzymywali się wzajemnie
16

w łasce z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłością od Boga potomstwu wpajali chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty. W ten
sposób bowiem dają oni wszystkim przykład niestrudzonej i szlachetnej
miłości; w ten sposób też budują braterską wspólnotę miłości i stają się
świadkami oraz współpracownikami płodności Matki – Kościoła, na znak
i na uczestnictwo w owej miłości, jaką Chrystus umiłował Oblubienicę
swoją i wydał za nią siebie samego” (KK 41).

W życiu pary małżeńskiej i rodziny można zatem wyróżnić dwa podstawowe aspekty: uświęcenie we wspólnocie wiernej miłości i uświęcenie przez
płodność, z którą wiąże się zadanie chrześcijańskiego wychowania potomstwa.
Chcemy się dziś zastanowić nad drogą do świętości, którą idą chrześcijanie żyjący w związku małżeńskim, a więc wielka rzesza wierzących. Ta ważna droga podlega dziś szkodliwym wpływom pewnych nurtów myślowych,
dla których pożywkę stanowi hedonizm, szerzący się w całym społeczeństwie.
Zacytujmy jeszcze raz wzniosłe słowa Soboru, które mówią, że małżeństwo jest drogą do świętości, ponieważ ma być ona „znakiem i uczestnictwem
w owej miłości, jaką Chrystus umiłował Oblubienicę swoją i wydał za nią
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siebie samego”. Według tej eklezjologicznej wizji miłość Chrystusa jest źródłem
i fundamentem miłości łączącej małżonków. Wypada podkreślić, że chodzi tu
o prawdziwą miłość małżeńską, a nie tylko o instynktowny poryw uczucia. Dziś
przypisuje się tak wielkie znaczenie płciowości, że głęboka natura miłości zostaje przez to jakby przesłonięta. Oczywiście, także życie płciowe ma swoją
własną, realną wartość, którą trzeba docenić, jest to jednak wartość ograniczona, niewystarczająca jako fundament jedności małżeńskiej, opartej – z samej
swej natury – na zaangażowaniu całej osoby. Nie może temu zaprzeczyć żadna zdrowa psychologia, czy filozofia miłości. Także doktryna chrześcijańska
uwypukla cechy miłości jednoczącej osoby i ukazuje, że na mocy sakramentu
należy ona do wzniosłej rzeczywistości łaski i przekazywania Boskiej miłości
przez Chrystusa. Taki jest sens słów św. Pawła o małżeństwie: „Tajemnica to
wielka” (Ef 5,32) – w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.
Ta teologiczna tajemnica stanowi dla
chrześcijanina podłoże etyki małżeństwa,
miłości małżeńskiej i samego życia płciowego: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus
umiłował Kościół i wydał za niego samego
siebie” (Ef 5,25). Łaska i więź sakramentalna sprawiają, że jako znak i uczestnictwo w miłości Chrystusa – Oblubieńca życie
małżeńskie jest dla chrześcijańskich małżonków drogą do uświęcenia, dla Kościoła zaś skutecznym bodźcem do ożywienia
właściwej mu komunii miłości. Jak powiada Sobór, małżonkowie „budują braterską
wspólnotę miłości”.
Jedną z najważniejszych cech duchowości małżeńskiej jest wierność. Wszystkie cechy tej duchowości mają swoje źródło w tym, co można dostrzec w miłości Chrystusa do Kościoła, nie ma tu innego, lepszego fundamentu małżeństwa
sakramentalnego. Chrystus całym swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem ukazał, że Bóg jest wierny swojemu ludowi, także wtedy, gdy ten wybrany lud „rozgląda” się za bóstwami pogańskimi, a nawet wprost zdradza Tego,
który jest Jeden. Tę samą wierność Boga ukaże Chrystus, gdy opuszczony
i zdradzony odda swoje życie za swój Kościół, będąc mu wiernym aż do końca.
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Dzisiaj o wierności trzeba mówić dużo i na nowo odkrywać jej wartość, ponieważ z jednej strony jest ona bardzo trudna, z drugiej – pogardzana, ośmieszana i podważana, i dotyczy to nie tylko wierności małżeńskiej, lecz wszelkiego
typu wierności powołaniu, które człowiek realizuje. Dzisiejszy świat, żyjący
chwilowymi wrażeniami i sentymentami, nie chce słyszeć o wierności przyjętym zobowiązaniom. Coraz więcej ludzi już nie wierzy w jakąkolwiek wierność, nie wierzy, że ona w ogóle jest możliwa. Dlatego Kościół musi nieustannie
przypominać o niej, sięgając oczywiście do źródeł: do wierności Chrystusa swojemu Kościołowi. Wierność to cecha boska, królewska, umacniająca godność
i wartość człowieka, który potrafi – mimo cierpień i przeciwności – być wierny wybranej miłości. Wierność sprawia, że można mówić o miłości prawdziwej: bo co to za miłość, która jest tymczasowa?
Wierność, jak każda wielka wartość, kosztuje. Trzeba w nią inwestować,
pielęgnować, ubogacać. Miłość wierna musi być twórcza i świeża, wymaga przyjmowania drugiej osoby ciągle na nowo, taką jaka ona jest, zwłaszcza
w okresach trudnych.
Jak bardzo to jest ważne, wskazuje skala cierpień tych, którzy zostali porzuceni lub zdradzeni. Rana, która tu powstaje, gdy raz dane słowo zostaje potem cofnięte, woła o pomstę do nieba. Świat spływa łzami porzuconych mężów
i żon, a także porzuconych dzieci. Gdyby wierność nie była ważna, również
to cierpienie nie byłoby aż tak wielkie. Dlatego wierność musi być tak pieczołowicie pielęgnowana, trzeba na nią uważać, a w momentach próby gorąco się
modlić, by zawsze-wierny-Bóg ją umacniał.
Trzeba pamiętać, że nie można w pełni wejść w wymiar ludzkiej seksualności. Mieści się w niej przestrzeń tajemnicy, którą należy zaakceptować
i uszanować. Jest to rzeczywistość
rozciągająca się poza sferą naszego poznania i nigdy do końca jej
nie zgłębimy: im bardziej się w nią
zagłębimy, tym więcej znajdziemy
niespodziewanych i ukrytych perspektyw. Tą złożoną i tajemniczą
rzeczywistością jesteśmy my sami,
nasza ludzka tożsamość. Sam człowiek jest tajemnicą.
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Nikt nigdy nie urodził i nie urodzi się identycznie taki sam jak ktoś inny. Każdy z nas jest także „owocem” otaczających go relacji. Zatem im głębsza jest relacja z innym, tym bardziej pomaga to w zrozumieniu ukrytych aspektów nas
samych, w wejściu w siebie i w ponownym otwarciu na świat z coraz większym
zdumieniem i bogactwem…
Znajomość anatomicznych i fizjologicznych aspektów seksu jest potrzebna
i podstawowa, ale jeszcze ważniejsze jest poznanie jego ukrytych znaczeń. Trzeba zadać sobie pytanie dotyczące sensu i najgłębszej wartości płci. Freud, uznawany za jednego z odkrywców ogólnego znaczenia płciowości, twierdził, że
aby zrozumieć seks, trzeba wyjść od mózgu. Płeć nie jest częścią mężczyzny
czy kobiety, ale formą i wyrazem całego mężczyzny i całej kobiety.
Kochać całkowicie oznacza zjednoczyć się z odmiennością drugiego człowieka, ofiarowując mu swoją własną, być gotowym do przyjęcia innego, także w jego wymiarze fizycznym, włączając w to momenty, gdy nie odpowiada
to w pełni naszym pragnieniom i potrzebom. Czasem zbliżenia płciowe mogą
być przeżywane w głębokim osamotnieniu uczuciowym. I to staje się dramatem. W takich przypadkach ze zjednoczenia dwóch ciał, które stają się tym samym, powraca się do własnej jednostkowości z poczuciem rozłamu, obcości,
porażki, braku sensu…
Człowiek, w odróżnieniu od zwierząt, nie jest
wyłącznie istotą zdeterminowaną, nie wszystko
w nim jest zapisane i przewidziane w kodzie genetycznym. Człowiek jest nieprzewidywalną tajemnicą, gdyż może gromadzić swoje doświadczenia,
może się nad nimi zastanawiać i przypisywać im
znaczenia, przemierzać drogi samodoskonalenia i rozważać alternatywne możliwości. Może
również wyciągać naukę z niepomyślnych wydarzeń, z kalectwa, z choroby, ze śmierci. Ale nie
tylko, może jeszcze wybierać i komunikować to
wszystko innym dzięki wychowaniu i kulturze,
i to w formach tak różnorodnych i bogatych, że
aż dziw bierze…
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Wśród wszystkich innych przeżyć ludzkich, doświadczenie zakochania,
w swoim nieprzewidywalnym charakterze, ma w sobie coś tajemniczego. Jest to
bez wątpienia doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, w którym można przeżywać niezwykłe doznania. W tym stanie wybrana osoba wypełnia każdą chwilę
życia, absorbuje całą energię, nie pozostawia miejsca na nic innego. Zakochanie
stanowi bardzo ważny moment. Począwszy od pewnego punktu w małżonkach
narasta pragnienie, by pozostać na zawsze razem, by dzielić się wszystkim, by
wspólnie przeżyć życie.
Między dwojgiem pojawia się wspólny projekt, oparty na solidnej podstawie szacunku, poważania, wzajemnego oddania, miłości. Obydwoje uznają, że
druga osoba jest wielką pomocą w odkrywaniu samego siebie; wiele aspektów
osobowości, które leżałyby nadal w ukryciu ze względu na rozmaite uwarunkowania, z pomocą drugiej osoby mogą ujrzeć światło dzienne.
Sobór Watykański II wymienia i uzasadnia obowiązki, jakie ta wzniosła miłość nakłada na chrześcijańskich małżonków. Stwierdzając, że winni oni wzajemnie się wspomagać, podkreśla jej altruistyczny charakter: ta miłość wyraża
się przez wzajemną pomoc i wielkoduszne poświęcenie. Mówiąc o „wytrwałej miłości” na całe życie, Sobór zwraca uwagę na obowiązek wierności opartej na absolutnej wierności Chrystusa – Oblubieńca. To napomnienie, zawsze
potrzebne, jest szczególnie nieodzowne w obliczu jednego z wielkich schorzeń
współczesnego społeczeństwa – a mianowicie powszechnej plagi rozwodów
i wobec ich poważnych konsekwencji, które ponoszą sami małżonkowie i ich
dzieci. Przez rozwód mąż i żona zadają sobie głęboką ranę, łamiąc dane przyrzeczenie i zrywając żywotną więź. Jednocześnie szkodzą także dzieciom. Ileż
dzieci cierpi z powodu odejścia jednego z rodziców! Trzeba wszystkim przypominać, że Jezus Chrystus przez swoją miłość absolutnie wierną obdarza chrześcijańskich małżonków mocą wierności i zdolnością oparcia się powszechnej
dziś i przemożnej pokusie rozwodu. Trzeba przypominać także o tym, że jeśli
miłość Chrystusa – Oblubieńca do Kościoła jest miłością odkupieńczą, to miłość małżonków staje się czynnym uczestnictwem w dziele Odkupienia. Odkupienie wiąże się z krzyżem: pozwala to zrozumieć i docenić wartość trudnych
doświadczeń, jakie z pewnością nie omijają małżonków, ale które według Bożego zamysłu mają umacniać miłość i zapewnić jeszcze większą płodność życia małżeńskiego. Swoim uczniom wstępującym w związek małżeński Jezus
Chrystus nie obiecuje bynajmniej raju na ziemi, ale uzdalnia ich i powołuje, by
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wraz z Nim szli drogą, która przez przeciwności i cierpienia umacnia ich związek i prowadzi do radości bardziej doskonałej, czego dowodzi doświadczenie
wielu współczesnych par małżeńskich.

Samo wypełnianie zadania prokreacji przyczynia się do uświęcenia życia
małżeńskiego: miłość małżonków, która nie zamyka się w samej sobie, ale zgodnie z nakazem prawa naturalnego otwiera się na nowe życie, z pomocą łaski Bożej staje się praktyką miłości świętej i uświęcającej, poprzez którą małżonkowie
wspomagają wzrost Kościoła. To samo dotyczy obowiązku wychowania potomstwa, a więc zadania związanego z samą prokreacją. Jak mówi Sobór Watykański II, chrześcijańscy małżonkowie winni „wpajać potomstwu chrześcijańskie
nauki i ewangeliczne cnoty”. Jest to najważniejszy apostolat w środowisku rodziny. To dzieło duchowej i moralnej formacji dzieci uświęca jednocześnie samych rodziców, którzy zaznają dobrodziejstwa odnowy i pogłębienia własnej
wiary, jak tego dowodzi doświadczenie wielu chrześcijańskich rodzin.
Raz jeszcze zatem możemy stwierdzić, że życie małżeńskie jest drogą świętości i apostolatu. Ewangelia mówi nam o posłaniu w świat uczniów „po dwóch”.
Nowe światło płynące z niej: być posłanym po dwóch, parami, to przecież również powołanie małżeńskie. Czuły związek małżonków to wspólna misja, a nie
indywidualizm na spółkę.
Jan Paweł II zapisał w Christifideles laici:
„... to, co napisałem w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio,
w rozdziale o uczestnictwie w rozwoju społeczeństwa oraz to, co zawiera „Karta Praw Rodziny”, ogłoszona przez Stolicę Apostolską na prośbę Synodu Biskupów z 1980 roku, tworzy pełny i organiczny program
działania dla wszystkich świeckich, którzy z różnych tytułów są zainteresowani działaniem na rzecz obrony wartości rodziny i budzeniem
wrażliwości na jej potrzeby. Program ten domaga się szybkiej i zdecydo22

wanej realizacji tym bardziej, że coraz większe niebezpieczeństwo zagraża stabilności i płodności rodziny, zaś próby zepchnięcia jej na margines
i zlikwidowania jej społecznego znaczenia stają się coraz bardziej usilne i systematyczne.
Doświadczenie uczy, że cywilizacja i trwałość narodów zależą przede
wszystkim od stanu ich rodzin. Dlatego apostolskie zaangażowanie na
rzecz rodziny posiada ogromne znaczenie społeczne. Kościół ze swej
strony jest o tym głęboko przekonany, dobrze wiedząc, że przyszłość
ludzkości idzie przez rodzinę”.
Przełomowym dla współczesnej duchowości laikatu był dzień 21 października 2001 r. Tego dnia Jan Paweł II beatyfikował pierwszą w historii Kościoła
parę małżeńską — Marię i Alojzego Beltrame Quattrocchi.

Niezwykle symboliczny jest wybór dnia,
w którym obchodzone będzie liturgiczne wspomnienie błogosławionych małżonków. W przypadku świętych „indywidualnych” zazwyczaj
wybiera się dzień ich śmierci — jak się zwykło mówić w Kościele: „dzień ich narodzin dla
nieba” – „dies natalis”. Jan Paweł II ogłosił, że
będzie to 25 listopada. Piękniej nie można!
To rocznica zawarcia przez Marię i Alojzego
sakramentu małżeństwa (w 1905 roku w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie). Skoro
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ich drogą do świętości był sakrament małżeństwa, to ich „narodziny dla nieba” nastąpiły wówczas, gdy otrzymali tę łaskę sakramentalną i zaczęli nią żyć.
Ufamy, że wśród następnych beatyfikowanych par znajdzie się taka, którą
będzie można naśladować nie tylko jako małżonków i rodziców, ale również
jako przykładnych teściów i dziadków.
Kolejną piękną parą małżeńską kanonizowaną po raz pierwszy w Kościele
byli związani z Karmelem i noszący karmelitański szkaplerz maryjny święci
Zelia i Ludwik Martin, rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W 1858 r.
Ludwik Martin poznał koronkarkę Zelię Guérin, z którą wziął ślub trzy miesiące później. Byli pewni swojego wyboru. Zresztą, panna Zélie Marie usłyszała
wewnętrzny głos: „To ten, którego przygotowałem dla Ciebie”. Jej działalność
koronkarska przynosiła takie zyski, że Ludwik sprzedał swój zakład zegarmistrzowski, i zaczął z nią współpracować. Zelia i Ludwik po 9 miesiącach
wstrzemięźliwości seksualnej zdecydowali się na dzieci. Martinowie mieli siedem córek i dwóch synów, z których tylko pięć córek przeżyło okres dzieciństwa. Ostatecznie wszystkie zostały zakonnicami.
Każdy dzień rozpoczynali od bardzo wczesnej Mszy Świętej. Po długiej
modlitwie, w tym adoracji Najświętszego Sakramentu, udawali się do swoich
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obowiązków. Łączyło ich wiele: skromność, dobroć, a przede wszystkim wielka pobożność.
O tym, jak wielkim uczuciem darzyli się małżonkowie, świadczą zachowane listy: w sumie 218 pani Zelii do męża oraz 16 pana Ludwika do żony. Nie
powstydziłby się ich żaden romantyczny poeta!
W typowych, zawiłych warunkach życia, bez specjalnych przywilejów,
stali się środowiskiem wzrostu dzieci, które niezwykle dojrzale potraktowały
życie. W oczach św. Teresy Martin widać odwagę jej mamy, w dłoniach karmelitanki siłę taty. Przez kochającego Ludwika Terenia mogła ufnie spoglądać
na Ojca w Niebie: przez zatroskaną Zelię mogła zaopiekować się największymi grzesznikami bez najmniejszej odrazy.
„Dobry Bóg dał mi Ojca i Matkę godniejszych nieba niż ziemi” – mówiła
św. Tereska. Jej rodzice zostali kanonizowani przez papieża Franciszka 18 października 2015 r. na zakończenie Synodu o Rodzinie. Ich wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 12 lipca, w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.
Dwa tysiąclecia musiały upłynąć od wesela w Kanie Galilejskiej, by namiestnik Chrystusowy mógł ogłosić, że dwoje chrześcijan przez małżeństwo doszło
do świętości. W Kościele katolickim małżeństwo jest od wieków uznawane za
jeden z sakramentów, czyli szczególnie uprzywilejowanych dróg otrzymywania
łaski Bożej, a rodzina nazywana jest „domowym Kościołem”. Teoretycznie zatem wszystko było jasne. Jednak w gronie osób oficjalnie uznanych dotychczas
przez Kościół za święte i błogosławione trudno znaleźć małżonków.
Jeśli już ktoś wyniesiony na ołtarze żył w małżeństwie, to zazwyczaj „zasłużył” na świętość raczej przez to, że po śmierci współmałżonka wstąpił do
klasztoru. Z wielkim wysiłkiem można znaleźć pary, w których obydwoje małżonkowie czczeni są jako święci. Były to albo koronowane głowy z czasów
średniowiecza (np. małżeństwo cesarza niemieckiego św. Henryka II i św. Kunegundy — X/XI w. oraz bł. Gizeli i króla Węgier, św. Stefana) albo osoby
z jeszcze bardziej odległych okresów historycznych (Maryja i Józef czy bliscy
współpracownicy św. Pawła, Akwila i Pryscylla).
Istniało szeroko rozpowszechnione w Kościele przekonanie, że małżonkowie nie są w stanie oddać Panu Bogu wszystkiego, nie mogą Mu się powierzyć w pełni. Pan Bóg był w tej wizji „konkurentem” współmałżonka. Czas
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poświęcany małżonkowi i rodzinie stawał się czasem bezużytecznym z punktu
widzenia świętości – nie był bowiem poświęcony Bogu. W szczególny sposób
dotyczyło to czasu spędzanego na współżyciu seksualnym. Sferę tę tradycyjnie uważano za podejrzaną lub wręcz nieczystą. A wzajemne oddanie w małżeństwie ma przecież zawsze także wymiar erotyczny.
Wśród świętych naszego Kościoła można znaleźć żony czy matki, najczęściej próżno jednak szukać w uzasadnieniu ich oddania Bogu informacji, że
prowadziły wraz z mężem święte życie małżeńskie. Czasem zasłużyły się przez
to, że z heroiczną cierpliwością znosiły „wybryki” swoich mężów. Na szczęście
widać, że coś się zmieniło i to na dobre. Nauczanie Kościoła ostatnich 30 lat
o tym mocno przypomina.

Pytania
1. Czy człowiek świecki może żyć według rad ewangelicznych?
2. Dlaczego wartość płciowości wśród małżonków jest ograniczona? Co znaczy wierność dzisiaj?
3. Jakie aspekty duchowości małżeństwa przekazują nam święte pary małżeńskie?
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LITANIA
do świętych Ludwika i Zelii Martin
rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Litania ku czci Świętych Małżonków zatwierdzona została 4 stycznia
br. przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie (nr 1/6.7/2016). Chciejmy modlić się wezwaniami tejże litanii za małżonków i rodziców w naszej ojczyźnie
i na całym świecie.
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Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza,
módl się za nami.
Święci Ludwiku i Zelio, zjednoczeni w wierze i miłości z Bogiem,
módlcie się za nami.
Święci Ludwiku i Zelio, odkrywający Boga jako dobrego Ojca,
Święci Ludwiku i Zelio, pokładający ufność w Bogu i zdający się na
Jego wolę,
Święci Ludwiku i Zelio, otwarci na działanie łaski Bożej,
Święci Ludwiku i Zelio, rozpoczynający każdy dzień od Eucharystii,
Święci Ludwiku i Zelio, zanurzeni w Słowie Bożym,
Święci Ludwiku i Zelio, zatopieni w codziennej modlitwie,
Święci Ludwiku i Zelio, składający swoje życie w ofierze Bogu,
Święci Ludwiku i Zelio, sercami w niebie, a nogami na ziemi,
Święci Ludwiku i Zelio, odbicie Świętej Rodziny z Nazaretu,
Święci Ludwiku i Zelio, bezgranicznie oddani Maryi przez Różaniec,
Święci Ludwiku i Zelio, zawierzający swoje sprawy św. Józefowi,
Święci Ludwiku i Zelio, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej,
Święci Ludwiku i Zelio, czuli małżonkowie,
Święci Ludwiku i Zelio, dla których miłość małżeńska była siłą napędową wspólnych działań i życiowych wyborów,
Święci Ludwiku i Zelio, tęskniący za sobą w chwilach rozłąki,
Święci Ludwiku i Zelio, wzorze małżeństwa i rodziny,
Święci Ludwiku i Zelio, odblasku Bożego ojcostwa i macierzyństwa,
28

Święci Ludwiku i Zelio, apostołowie życia rodzinnego,
Święci Ludwiku i Zelio, miłośnicy życia i płodności małżeńskiej,
Święci Ludwiku i Zelio, czuli i zatroskani rodzice,
Święci Ludwiku i Zelio, dbający o wykształcenie i rozwój duchowy
swych dzieci,
Święci Ludwiku i Zelio, oddający Bogu dzieci na wyłączną służbę,
Święci Ludwiku i Zelio, płaczący po śmierci dzieci,
Święci Ludwiku i Zelio, doświadczający choroby i osamotnienia,
Święci Ludwiku i Zelio, oczyszczeni cierpieniem i upokorzeniem,
Święci Ludwiku i Zelio, wierni Ojcu w przeciwnościach losu,
Święci Ludwiku i Zelio, odnajdujący siłę do przezwyciężania trudności w miłosierdziu Boga,
Święci Ludwiku i Zelio, rozumiejący powołanie chrześcijańskie jako
troskę o drugiego człowieka,
Święci Ludwiku i Zelio, wrażliwi na potrzeby sąsiadów, przyjaciół
i nieznajomych,
Święci Ludwiku i Zelio, miłosierni samarytanie słabych, bezdomnych
i ubogich,
Święci Ludwiku i Zelio, patronowie dzieł apostolskich, podejmowanych w Kościele przez małżeństwa i rodziny,
Święci Ludwiku i Zelio, gorliwy zegarmistrzu i rzetelna koronczarko,
Święci Ludwiku i Zelio, szanujący i troszczący się o swoich podwładnych,
Święci Ludwiku i Zelio, ukochani rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza,
Święci Ludwiku i Zelio, patronowie Karmelu i całej rodziny karmelitańskiej,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
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K. Módlcie się za nami, święci małżonkowie Ludwiku i Zelio Martin.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże Ojcze, który przez święte życie małżeństwa Ludwika i Zelii Martin objawiłeś tajemnicę Twojego Boskiego ojcostwa i macierzyństwa,
prosimy, abyś dzięki ich wstawiennictwu strzegł, chronił i umacniał w miłości
i wierności małżeństwa i rodziny na całym świecie, i czynił je odblaskiem tej
nieskończonej miłości i jedności, jaka istnieje w Trójcy Świętej. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Z Karmelu na ołtarze – nr 8, marzec 2016
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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. OSKAR ROMERO
(1917-1980)
Arcybiskup męczennik z Salwadoru
czcicielem Matki Bożej Szkaplerznej
W dniu 23 maja 2015 r. w San Salwadorze odbyła się beatyfikacja arcybiskupa tego
miasta – stolicy leżącego w Ameryce Centralnej państwa Salwador, arcybiskupa Oscara Romero, zamordowanego 35 lat wcześniej
w czasie celebrowania Eucharystii. Ceremonii
beatyfikacyjnej w imieniu papieża Franciszka
przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wspomnienie liturgiczne męczennika ustalono na
dzień jego męczeńskiej śmierci, tj. narodzin
dla nieba – 24 marca.
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Szkic biogramu
Pochodzący z ubogiej rodziny Oskar Romero już wieku 12 lat pracował
u stolarza, by wspomagać budżet finansowy rodziny. Czując powołanie kapłańskie wstąpił do jezuitów, którzy po początkowej formacji w San Salwadorze,
skierowali go na dalsze studia do Rzymu. Odbył je na Uniwersytecie Gregoriańskim i w 1942 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1944 r. wrócił do Salwadoru i podjął pracę duszpasterską, najpierw na wiejskiej parafii a później
w seminarium duchownym. W 1966 r. został sekretarzem Konferencji Biskupów Salwadoru, znany był jako dobry kaznodzieja i po czterech latach został biskupem pomocniczym ordynariusza San Salwadoru, a w 1977 r. jego następcą.
Gdy w państwie rządziła tzw. „junta wojskowa”, uciskająca biednych ludzi, stanął w ich obronie. Krytykował działalność „szwadronów śmierci” i opowiadał się za sprawiedliwszym podziałem dóbr doczesnych, gdyż 40% ziem
uprawnych należało w państwie do kilku bogatych rodzin, a większość ludzi
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żyła w skrajnej nędzy. Popierał oddolny pokojowy ruch protestu, na czele którego stał o. Rutilio Grande, jezuita, który głosił, że psy właścicieli ziemskich
jedzą lepiej niż dzieci pracujących na ich polach chłopów. Zaprotestował, gdy
o. Grande i dwie towarzyszące mu osoby zostały zamordowane.
W 1979 r., na początku pontyfikatu św. Jana Pawła II udał się do Rzymu
i przedstawił Ojcu Świętemu sytuację łamania praw człowieka w Salwadorze,
uzyskując jego poparcie. Po powrocie do siebie, arcybiskup stał się symbolem
walki o prawa człowieka w wielu krajach Ameryki Południowej. Wygłaszał
bardzo odważne kazania i apelował do polityków i społeczności międzynarodowej. Był nominowany do pokojowej nagrody Nobla. Za to zaangażowanie na
rzecz ubogich, 24 marca 1980 r. spotkała go śmierć przez zastrzelenie, podczas
gdy odprawiał Mszę św. dla chorych w kaplicy szpitalnej.

Nabożeństwo szkaplerzne
Szkaplerzną pobożność bł. abpa Oskara Romero przywołał w liście okólnym do zakonu z okazji uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel w 2015 r. generał karmelitów, o. Fernado Millán Romeral OCarm. „Powodem, dla którego
pragnę wspomnieć arcybiskupa Romero – pisał o. generał – jest fakt, iż w czasie swojej posługi biskupiej, przynajmniej przy trzech różnych okazjach zechciał
on w bardzo pięknych słowach odnieść się do Dziewicy Karmelu i do uroczystości 16 lipca. Jak wiecie arcybiskup 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 latach 1976, 1977 i 1978 arcybiskup chwalił pobożność maryjną i wyraził życzenie, aby mogła ona przeobrazić się w swoistą platformę ewangelizacji
i wyzwolenia”.
Ojciec generał podkreślił swoisty styl duszpasterski arcybiskupa Romero „bardzo przypominający (…) styl papieża Franciszka” i stwierdzał, że błogosławiony Męczennik „zaprasza nas do odkrycia siły ewangelizacji, która aż
tętni ponad ludową pobożnością”. Opierając się na myśli arcybiskupa, przełożony generalny karmelitów przypominał, że „jakkolwiek pobożność ludowa
wymaga oczyszczenia z pewnych niebezpieczeństw, jak na przykład przelotna
uczuciowość, czysta powierzchowność folklorystyczna czy też brak poważnego zaangażowania w życie, to jednak pozostaje ona zawsze dla całego Kościoła
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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”. Nadto o. generał podkreślał, że bł. Oskar Romero,
„który zawsze nosił szkaplerz na piersi, prosił swoich wiernych, aby również
go przyoblekali, przyjmując także wszystkie tego konsekwencje, łącznie z autentyczną wiarą, zdrowym oddaniem i dziecięcą miłością do Matki Karmelu”.
W końcu o. generał zechciał podzielić się dwoma zdaniami z kazań arcybiskupa. Zdania te napełniają nas zdrową dumą i zapraszają do zdecydowanego
szerzenia kultu Matki Bożej Szkaplerznej, tak bardzo przecież popularnego, pięknego i bogatego zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i teologicznej: „Wśród
ludzi nie istnieje bardziej zachwycający kaznodzieja niż Dziewica Karmelu”
(1977). „Nasi ludzie czują, że Maryja, czczona pod wezwaniem Matki Karmelu,
jest wielką Misjonarką ludową (…). Tak więc zjednoczmy nasze przemyślenia
i refleksje z tą miłością zwykłych ludzi, miłością do Dziewicy Karmelu”. (1978).
Na zakończenie przełożony generalny
karmelitów zaznaczył, że gdy arcybiskup
został zastrzelony przy ołtarzu kaplicy
szpitalnej w San Salwadorze, padł martwy tuż obok znajdującego się tam wizerunku Matki Bożej Szkaplerznej.
Chciejmy więc powierzać się opiece
bł. Oskara Romero, byśmy w wędrówce
naszego życia potrafili zawsze świadczyć
o Chrystusie, wszak przyodziani jesteśmy szkaplerzem Jego Matki.
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KAROL WOJTYŁA
ZE SZKAPLERZEM KARMELU
(mniej znane zdjęcia)
Zdjęcia w Internecie udostępnił abp Georg Gänswein
Gänswein.
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DOKUMENTY KOŚCIOŁA
I ZAKONU O SZKAPLERZU
SŁOWO WSTĘPNE O. PROWINCJAŁA
do „Statutu Bractwa Szkaplerznego”
Drodzy
D
d Siostry
Si
iB
Bracia,
i
Wśród różnorodności katolickich ruchów, stowarzyszeń i grup świeckich
w Kościele swoje szczególne miejsce posiadają wspólnoty laikatu karmelitańskiego. Jedną z nich jest Bractwo Szkaplerzne Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, posiadające korzenie historyczne z XIV w.
Bractwo Szkaplerzne jest stowarzyszeniem wiernych, którzy dążą do doskonałej miłości w świecie zgodnie z duchem Zakonu Karmelitów Bosych,
uczestniczą w jego życiu i mają udział w jego łaskach duchowych przez wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w myślach, pragnieniach i czynach. Na ziemiach polskich Bractwo to istniało od czasu Jagiellonów do zaborów oraz po
odzyskaniu niepodległości po dzień dzisiejszy. Pod kierunkiem karmelitów
bosych i duszpasterzy parafialnych formowało się w Polsce sto kilkadziesiąt
wspólnot mężczyzn i kobiet, pragnących wzrastać duchowo w karmelitańskiej
szkole maryjności. Rozwinęły się one szczególnie podczas obchodów 750-lecia szkaplerza karmelitańskiego oraz dzięki promocji tego nabożeństwa przez
św. Jana Pawła II i nasz Zakon.
Dla członków bractwa w Kościele wydano w ostatnim czasie Normy Praktyczne dla Bractw Szkaplerza, zawarte w Obrzędzie błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zatwierdzonym
przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. N. 2474/95/L
z dnia 5.01.1996, oraz, dla wersji polskojęzycznej, Prot. N. 927/98/L z dnia
18.10.2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych Kraków 2011). Ponadto w zakresie prawnym, poszczególne okręgi i prowincje zakonne opracowują i przedstawiają zgodnie z Normami do aprobaty swoje partykularne statuty, regulujące
działalność bractwa istniejącego na ich terytorium.
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Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty
Bractwa Szkaplerznego obejmuje terytorium szesnastu diecezji wchodzących
w skład 5 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.
Po kilkuletnim okresie obowiązywania „ad experimentum” poprzedniego Statutu Bractwa Szkaplerza NMP z Góry Karmel, zatwierdzonego w lipcu
2012 r. przez Radę Prowincjalną Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów
Bosych, który był pierwszym tekstem polskim w tej materii, nastąpiło przeredagowanie tekstu wraz ze Statutem Sekretariatu Bractwa i przedstawienie
jednolitego poprawionego tekstu do aprobaty zarządu generalnego naszego Zakonu. W prezentowanym obecnie Statucie Bractwa Szkaplerznego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów
Bosych na terenie Europy, zatwierdzonym przez Definitorium Generalne OCD
w dniu 14 listopada 2015 roku (Prot.165/2015 DF), troską objęto także wspólnoty bractwa podlegające pod jurysdykcję naszej Prowincji Krakowskiej na terenie Europy.
Ufam, że ten nowy statut zostanie wprowadzony w życie przez wszystkich
moderatorów, animatorów, duszpasterzy jak i zwykłych członków bractwa. Życzę wszystkim odkrycia bogactwa ducha karmelitańskiego i prostej maryjnej
pobożności oraz udanej weryfikacji dotychczasowych praktyk do postanowień
zawartych w tym statucie.
Dziękuję szczególnie o. Łukaszowi Kasperkowi OCD, wikariuszowi prowincjalnemu, za całokształt koordynacji prac nad nowym statutem we współpracy z o. Włodzimierzem Tochmańskim OCD, moderatorem prowincjalnym
Bractwa Szkaplerznego i sekretariatem prowincjalnym bractwa w Czernej.
Niech Maryja, Matka i Królowa Karmelu, otacza swoją opieką wszystkich,
których gromadzi w swej duchowej rodzinie szkaplerznej.
o. Tadeusz Florek OCD
Przełożony Krakowskiej Prowincji
Zakonu Karmelitów Bosych
Kraków, 17 lutego 2016 r.
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LIST ZWOŁUJĄCY
18 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej
Czerna 23.07.2016
Drodzy Współbracia i Drogie Siostry,
Członkowie Bractwa Szkaplerznego i Rodziny Szkaplerznej!
„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę
prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony”. Słowa tej natchnionej i nieocenionej modlitwy św. Bernarda stają się niezmiernie aktualne dla naszego pokolenia w XXI w. Staje ono bowiem w konfrontacji z ekspansją zła znaczącego
swój pochód zbrojnymi konfliktami, terrorystycznymi zamachami, inwazją
skrajnego fundamentalizmu islamskiego, niepokojem i brakiem poszanowania
ludzkiej godności. Zrodzony z takiego doświadczenia lęk ludzkich serc każe
nam na nowo podjąć trud odkrycia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i wspólnotowym, tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Dobry Bóg, Ojciec czasów,
który nigdy nie pozostawia swego stworzenia, stawia przed ludzkością znaki
swego miłosierdzia, chcąc poprzez nie pomóc nam w podejmowaniu właściwych decyzji i wyborów.
Wyjątkowym znakiem Bożego zatroskania o zagubionego człowieka jest
Maryja, którą Kościół od wieków przyzywa jako Matkę Miłosierdzia. Jej współczująca, wyrozumiała i pewna miłość stanowi odpowiedź Ojcowskiego Serca
na niepewność, samotność i zagubienie towarzyszące naszemu życiu. Jej macierzyńska bliskość wobec ludzi sprawia, że „miłosierną miłość [Ojca] najłatwiej przyjmują oni ze strony Matki” (Dives in misericordia, 9).
Dla wszystkich żyjących duchowością Karmelu i tych, którzy pragną ją poznać, znak Matki Miłosierdzia zawsze przybierał wyraźne rysy. W minionych
wiekach był nim i wciąż pozostaje cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej
w Wilnie. Jej miłosierdzia przyzywali tam synowie i córki wielu słowiańskich
i bałtyckich narodów, a wśród nich wybitny syn Polskiego Karmelu Terezjańskiego, św. Rafał Kalinowski. Znak Matki Miłosierdzia ujawnił się bez wątpienia w osobie św. Jana Pawła II. Nie zapominajmy, że swoim Totus tuus uczy
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On nas najlepiej ufności i zawierzenia względem Tej, która wszystkim nam została darowana jako duchowa Matka.
W lipcu przybędzie do naszej Ojczyzny kolejny następca św. Jana Pawła
II i Chrystusowy Namiestnik – Papież Franciszek, który otworzył w Kościele Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i będzie przewodniczył Światowym Dniom
Młodzieży w Krakowie. Otoczmy to wydarzenie modlitwą i ofiarą codziennych wyrzeczeń, aby dane nam było nie tylko zobaczyć Piotra naszych czasów,
lecz ponadto przyjąć za swoje przesłanie miłosierdzia, które nam przyniesie,
by żyć nim na co dzień. Trzeba nam się modlić, aby miłosierdzie przenikało
i uzdrawiało nie tylko nasze serca, ale również nasze rodziny, wspólnoty oraz
naszą Ojczyznę.
W miesiącu lipcu stanie przed nami jeszcze jeden znak Maryi, będący
dla całego Karmelu i wszystkich jego wspólnot szczególnym zobowiązaniem. To XVIII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej, które odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa
w dniu 23 lipca br. (sobota). Jego kulminacyjnym momentem będzie uroczysta Eucharystia koncelebrowana o godz. 1100 pod przewodnictwem J.E. ks. bpa
Jacka Kicińskiego, klaretyna, biskupa pomocniczego z Wrocławia. Konferencję stosowną wygłosi wcześniej o. Grzegorz Irzyk OCD, kustosz sanktuarium
św. Józefa i przeor klasztoru w Wadowicach. Załączam program uroczystości
szkaplerznych w Czernej.
Serdecznie zapraszam na to spotkanie Kapłanów, Osoby Konsekrowane,
Wiernych Świeckich i moich Współbraci w powołaniu karmelitańskim. Do tych
ostatnich zwracam się także z gorącym apelem: dołóżmy wszelkich starań, aby
informacja o tym wydarzeniu dotarła do szerokiego kręgu wiernych i zorganizujmy z naszych wspólnot grupowe przyjazdy do Czernej.
Niech kolejne, już 18. czerneńskie spotkanie z Bożą miłością w znaku Matki Miłosierdzia, stanie się dla wszystkich jego uczestników umocnieniem i drogowskazem na powikłanych drogach doczesności.
Do zobaczenia przed obliczem Tej, „która nikogo nie opuszcza, nikim nie
gardzi, nikomu nie odmawia swojej macierzyńskiej opieki”, lecz wszystkich
pragnie przyodziać darem swojego szkaplerza.
o. Tadeusz Florek OCD prowincjał
Kraków, Nawiedzenia NMP 31 maja 2016 r.
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Z ŻYCIA BRACTWA
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
REKOLEKCJE DLA ANIMATORÓW
BRACTWA SZKAPLERZNEGO.
3 KONFERENCJE O WSPÓLNOCIE
To był główny temat rekolekcji dla animatorów Bractwa Szkaplerznego
Szkaplerznego, któ
które odbyły się w dniach 6-8 maja 2016 r. w Czernej. Nikt chyba wtedy nie podziękował naszemu Ojcu Włodzimierzowi, że znowu zaprosił nas na tę piękną
czerneńską górkę do stóp Cudownej Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała
Kalinowskiego – więc korzystając z okazji właśnie teraz, chciałabym wyrazić
naszą wdzięczność za to, że byliśmy tak blisko nieba, zieleni lasu, ciszy klasztoru, porannego świergotu ptaków, doświadczyliśmy serdeczności opiekujących się nami brata Adama i ojca Przemka, mieszkaliśmy w nowym, bardzo
wygodnym Domu Pielgrzyma.Długo będziemy wspominać „karmelitańską rekreację”, jaką zorganizował nam o. Włodzimierz: Pójdziemy na przechadzkę
(spacer do źródła św. Eliasza i dawnej furty eremu) – jak napisane było w programie spotkania. W rzeczywistości zafundował nam ponad kilometr szosy,
a resztę kamienistych ścieżek, pełnych zeszłorocznych liści, to w dół, to w górę, by pokazać mury eremów i resztki ruin „mostu pustelniczego”, łączącego
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kiedyś klasztor w Czernej ze wzgórzem siedleckim i dawną „główną bramą eremu” oraz z miejscowością Siedlec, która stanowiła uposażenie klasztoru. Most
wybudowany został przez pustelników Karmelu w latach 1671-1691 i przypomina swoim wyglądem rzymskie akwedukty. Miał 18 metrów wysokości, 120
metrów długości i 9,5 metra szerokości. Nazwano go „mostem anielskim”, zaś
okoliczna ludność „diabelskim” z uwagi na legendy i podania z nim związane.
Od 1889 r. z powodu znacznego już uszkodzenia most przestał być używany. Za mostem, na górze, znajdowała się Brama Siedlecka i kapliczka, w której
odprawiano nabożeństwa dla ludności oraz budynek z pokojami mieszkalnymi
i pralnia. Z trudem dotarliśmy do tej bramy na szczycie z płaskorzeźbą św. Eliasza i św. Teresy od Jezusa. Wróciliśmy zmęczeni, bo nie przygotowani może
na ten trud, pytając Ojca, ile też kilometrów zrobiliśmy. To tylko 3 kilometry –
zbagatelizował dowcipnie.
Gdyby nie ten „spacer” nawet na myśl by nam nie przeszło, by wspinać się
na górki po prawej stronie szosy… Ale nawdychaliśmy się zdrowego powietrza,
zmusiliśmy serca do pracy, poznaliśmy się wzajemnie i staliśmy się trochę bogatsi w wiedzę o tym, że Czerna usytuowana jest w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w Dolince Eliaszówki i Czernki w Jurajskim
Parku Krajobrazowym Dolinek Krakowskich i że do klasztoru w Czernej prowadzi też Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd.
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Ojciec Włodzimierz zaskoczył nas jeszcze raz w tym sobotnim dniu –
agapą. Myśleliśmy, że tak sobie pogadamy na luzie, opowiemy o sobie, posłuchamy innych, a tymczasem czekał na nas stół pełen pyszności łącznie
z orzeszkami, chipsami, słodyczami i różnymi napojami. Wieczór był naprawdę
udany, radosny, wypełniony żartami i kawałami. Zadbaliśmy, by były cenzuralne.
Tematem wprowadzającym w spotkanie były zmiany wprowadzone w Statucie Bractwa, szczególnie art. 16. Każdy z nas otrzymał tekst z dnia 17 lutego
2016 roku ze wstępem o. Tadeusza Florka, Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Ale głównym tematem rekolekcji dla animatorów było: jak prowadzić Bractwo, by było prawdziwą
wspólnotą chrześcijańską?
Poniższy tekst jest streszczeniem najważniejszych problemów ujętych w 3
kolejnych konferencjach. Przekazuję je, by wszyscy członkowie Bractwa mieli możliwość zastanowienia się, czy ich wspólnoty są na dobrej drodze, czy nie
trzeba czegoś zmienić w ich funkcjonowaniu. Zachęcam do refleksji nad pytaniem – mówił o. Włodzimierz – na ile grupa jest wspólnotą. Czy ja sam biorę
udział w budowaniu tej wspólnoty, czy żyję w poczuciu przynależności do niej?
Czy żyję dla wspólnoty, czy tylko wykorzystuję ją dla zaspokojenia swoich potrzeb? Co możemy zrobić, by nasza grupa stawała się wspólnotą?
I potoczyły się kolejne wyjaśnienia potrzebne do zrozumienia tematu. Wspólnotą życia chrześcijańskiego nazywamy taką grupę, w której faktycznie w centrum jest Jezus, a wszyscy – pozostając jakby w okręgu – stawiają sobie jako
cel wzrastanie ku Chrystusowi. Dążenie ku Chrystusowi przybliża ludzi. Ktoś
powiedział, że do nieba nie idzie się samotnie. Wspólnota chrześcijan jest grupą ludzi, którzy chcą być znakiem Królestwa Bożego na ziemi. Budowani na
fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,
w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha (Ef 2,20-22). To my jesteśmy żywymi kamieniami tej
budowli. Musimy się jeden do drugiego dopasować – nie obędzie się bez zadawania sobie bólu, bez obtłukiwania kantów naszego egoizmu. Życie wspólnotowe zaczyna się wtedy, gdy uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy tutaj dla
siebie ani dla tylko własnego uświęcenia, ale po to, aby przyjąć dar Boga i aby
Bóg mógł zaspokoić spragnione serca.
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Są cztery filary wspólnoty, zgodnie ze wzorem pierwotnego Kościoła.
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42).
1. Modlitwa od momentu „wyruszenia” na nową drogę, poprzez lęk przed
czekającymi trudnościami, przełamanie swoich słabości aż do zjednoczenia
z modlitwą we wspólnocie: Jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą,
to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj albo
trzej zebrani w imię moje, tam Ja jestem pośród nich (Mt 18,19-20).
2. Trwanie w nauce Apostołów – przekaz prawdy dokonuje się przez ręce
ludzi, których Bóg do tego wybrał. Kościół jest więc najlepszym narzędziem
prowadzącym ludzi do Królestwa Bożego.
3. Łamanie chleba – Eucharystia stanowi szczyt, centrum i źródło życia
chrześcijańskiego. W Niej prawdziwie spotykamy się z pełnią miłości Chrystusa, który do końca nas umiłował.
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4. Braterska komunia – jest to rodzaj szczególnej uwagi, jaką otaczamy
pozostałe osoby: troska o wzajemne służenie sobie, a przede wszystkim przekazywanie jedni drugim czułości, Bożej miłości oraz wzajemne niesienie swoich ciężarów. W prawdziwej wspólnocie ludzie nie tylko się modlą, śpiewają,
klaszczą, ale troszczą się o siebie nawzajem. Pomagają sobie nie tylko duchowo, ale także materialnie. Wspólnota jest miejscem miłości braterskiej, siostrzanej. Bractwo pochodzi od słowa braterstwo, bycia bratem (siostrą) dla innych.
Wspólnota jest też miejscem oczyszczenia. Człowiek, którego Bóg nam przyprowadza nie zawsze bywa atrakcyjny – mądry, miły, życzliwy, bezkonfliktowy. Człowiek pyszny widzi w bliźnich samo zło. Jest przywiązany do własnego
zdania i pragnie narzucać go innym. Obraża się na jakąkolwiek krytykę. Człowiek pokorny potrafi w bliźnich dostrzegać dobro i cieszyć się nim. Wspólnota to miejsce ociosywania z nieomylności, z pychy, egoizmu... Ponadto we
wspólnocie następuje rozeznawanie charyzmatów (własnych możliwości i zdolności), oczyszczenie posługi i rozeznawanie, które powinno odbywać się na
drodze modlitwy przez osoby odpowiedzialne – lidera, kapłana, grupę rozeznającą. Wspólnota to dar Boga. To Bóg sprawia, że ona powstaje i On też daje
jej wzrost, buduje więzi między ludźmi i z Nim samym. Ale wspólnota zakłada aktywny współudział, współuczestnictwo, co wiąże się z zaangażowaniem,
wolną i świadomą decyzją, odpowiedzialnością za powierzony dar. Muszę więc
jednoznacznie się określić, czy chcę budować i czy buduję wspólnotę. Obyś był
zimny, albo gorący! (Ap 3,15b).
Jeżeli chcemy, aby nasza grupa miała charakter wspólnoty chrześcijańskiej, to sami musimy do tego dążyć – każdy (!) z nas. Od naszego zaangażowania i naszej postawy zależy bardzo wiele. To my jesteśmy odpowiedzialni
za kształt i rozwój naszej grupy. Jednak nie możemy wymagać od innych, jeśli nie wymagamy od siebie. Naszym bogactwem jest ogromna różnorodność,
którą możemy wykorzystać dla wspólnego dobra. Każdy z nas jest niepowtarzalny, obdarzony licznymi talentami. Nie są one naszą zasługą, lecz zostały
nam podarowane przez Boga. Dlatego nie wolno nam zakopywać tych talentów – z ich pomocą powinniśmy służyć innym, zgodnie ze słowami darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10,8). Uwierzmy w to, że możemy wnieść
do grupy coś wyjątkowego, coś od siebie. Nie poprzestawajmy jedynie na biernym uczestnictwie w spotkaniach, ale zróbmy krok dalej – w stronę budowania prawdziwej wspólnoty. Nie zapominajmy, że człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi (św. Jan Paweł II).
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Istotę życia wspólnotowego można streścić w następujący sposób: nie żyjemy we wspólnocie ani dla wspólnoty, lecz ze wspólnotą.
Nie żyjemy we wspólnocie. To znaczy, że wspólnota nie jest po prostu uregulowaną przestrzenią życia wspólnego. Nie jest także miejscem odpoczynku ani
miejscem, w którym ułatwia mi się wypełnienie moich zobowiązań życia. Nie
żyjemy także dla wspólnoty. Wspólnota nie jest celem sama w sobie, niezależnie od naszej misji. Żyjemy ze wspólnotą. Spróbujmy zastanowić się nad tym,
jak możemy wzrastać jako osoby razem z innymi. Wspólnota jest więc środowiskiem, w którym możemy stawać się osobami. Jest to najprostsza i najbardziej
wiarygodna definicja wspólnoty. Jeśli jakaś grupa, jakakolwiek grupa ludzka,
ułatwia swoim członkom wzrost jako osoby, jest prawdziwą wspólnotą. I przeciwnie, jeśli w jakiejś grupie osób, członkowie jej nie wzrastają albo wzrastają
z wielkim trudem, jakby „mimo” integracji z grupą, jest rzeczą jasną, że takiej
grupy nie można nazywać wspólnotą.
Św. Paweł wskazuje na dwa filary, na których ma się oprzeć całe nasze życie wspólnotowe: napomnienie w Chrystusie i serdeczne współczucie. Te dwie
rzeczy są niezbędne. Jeśli brakuje napomnienia w Chrystusie, to nie ma wspólnoty, lecz grupa kolegów – paczka. Jeśli brakuje serdecznego współczucia, to
nie ma wspólnoty, lecz co najwyżej, pobożna grupa.
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Jeśli brakuje napomnienia w Chrystusie, zaczynamy przebywać z tymi, z którymi lepiej się czujemy, a unikamy tych, którzy się nam nie podobają. Tworzą
się grupy wewnątrz wspólnoty i zawsze znajdują się osoby, które ze względu
na trudny charakter lub bojaźliwość, pozostają same albo żyją na własny rachunek. Jezus nam powiedział: „Nie pozdrawiajcie tylko waszych przyjaciół, ponieważ tak czynią i poganie. Pozdrawiajcie waszych nieprzyjaciół” (por. Mt 5,47).
Lecz jeśli w mojej wspólnocie jest jakaś trudna osoba, czy depresyjna o złym
charakterze, wówczas przede mną otwiera się wspaniała możliwość oczyszczenia mojej miłości, możliwość „pozdrowienia mego nieprzyjaciela”, dawania
bez otrzymywania, tylko ze względu na bezinteresowne dawanie. Dlatego też
powinniśmy prosić Pana, aby w naszych wspólnotach Bractwa Szkaplerznego była jakaś osoba mniej „miła”, jakaś trudniejsza, abyśmy mogli wobec niej
okazać naszą chrześcijańską miłość, autentyczną i oczyszczoną, ponieważ nie
jesteśmy zwykłą „paczką kolegów czy koleżanek”.
Jeśli wszyscy bylibyśmy tacy sami,
jakże nudne byłoby nasze życie. Bycie
sobą to ogromny koszt, szczególnie we
wspólnocie. Ileż razy łapiemy się na tym,
że chcemy być jako bogowie, to znaczy
chcemy, aby inni byli na nasz obraz i podobieństwo, a nie autentycznymi i rzeczywistymi. Jakże często chcemy innych
zmieniać. Jeśli mam szczęście i w mojej
wspólnocie są ludzie mili i sympatyczni, radośni i mający dobry charakter, powinienem dziękować Bogu i przeżywać
moją wspólnotę jako wyraz braku napięć i jako wyraz radości życia.
Wspólnota osiąga najwyższy stopień komunikowania wówczas, kiedy członkowie stają się zdolni do miłości, nie ze względu na zalety jakie posiadają, lecz
– może zabrzmi to paradoksalnie – ze względu na swoje wady. To znaczy, kiedy potrafią wejść w autentyczną relację z drugą osobą, kiedy stają się zdolni do
serdeczności wobec tych „właściwości” drugiego, jakich nie rozumieją i kiedy druga osoba pozostaje dla nich nadal tajemnicą, którą potrafią uszanować.
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W końcu wspólnota zaczyna stawać się wspólnotą w misji, otwartej i apostolskiej, kiedy – jak to mówi Antoine de Saint-Exupery – „przestajemy patrzeć
na siebie, a zaczynamy patrzeć w tę samą stronę”.
Należy odróżnić budowanie dzieł dla Boga i uczestniczenie w dziełach
Boga. Czym innym są dzieła Boga – budowane na skale – a czym innym dzieła dla Boga – budowane na piasku. W dziełach dla Boga człowiek bardzo się
męczy, bo wszystko zależy od niego. W dziele Bożym człowiek nie męczy się,
bo zdaje się na Boga. Wszystko zależy od Niego. To On mu pomaga, niesie go.
Dzisiaj również jest bardzo wielu ludzi zmęczonych w Kościele. Widzimy
kapłanów, którzy odchodzą, wiernych, którzy przestają być wiernymi. Dlaczego? Bo zbyt wiele liczymy na siebie samych, na naszą inteligencję, na nasze
własne siły. Św. Paweł w liście do Koryntian mówi: Nie posłał mnie Chrystus,
abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię i nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
I każdy z nas, budując wspólnotę, musi się pytać, czy jest dobrym współpracownikiem. Współpraca z łaską w „dziele Bożym”, jakim jest każda wspólnota

48

Bractwa Szkaplerznego, kanonicznie erygowana, jest czymś pięknym. W dziele
Bożym wszystko zaczyna się od modlitwy, od uwielbienia Boga, ale również od
słabości wynikającej z nieumiejętności, lub niechęci ukochania drugiego człowieka, stania się dzieckiem, wybierania zwykłych prostych środków. To będą
wszystkie wydarzenia dnia, problemy, trudności tej wspólnoty, wzajemne relacje. Nawet i to, co może jest przeszkodą w budowaniu tej wspólnoty, jakieś
osamotnienie, niezrozumienie, pewne kompleksy mogą posłużyć do budowania wspólnoty. Nie możemy tych czynników negatywnych, niesprzyjających
porzucić, bo budowanie wspólnoty jest złożonym problemem.
Carlo Caretto, włoski zakonnik i zarazem mistyk, napisał: „dzisiejszy człowiek, który doświadcza samotności, pragnie Kościoła opartego na przyjaźni
szczerej i serdecznej w związkach z innymi, wzajemnej i dobrowolnej wymianie własnych dóbr, dla pomocy w wielu codziennych sprawach”. Mamy tak
czynić, żeby te więzi emocjonalne, serdeczne, czy przyjaźń funkcjonowały we
wspólnocie Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej). Wiele osób wstępowało do Bractwa z niewłaściwą motywacją, np. rozwiązania w ten sposób
problemu świętości, pragnienia poświęcenia dla innych, może z powodu niespełnionego powołania w młodości (do męskiego lub żeńskiego Karmelu czy
do Świeckiego Karmelu).
Bractwo Szkaplerzne jest to wspólnota świecka mająca bardzo mocne duchowe i prawne zakorzenienie w Karmelu, ale żyjąca całkowicie na sposób
świecki (nie zakonny!).
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W naszym rozważaniu o wspólnocie musimy szukać tego, co nas łączy,
musimy nazwać to po imieniu, pielęgnować tę więź, uczynić ją jako coś istotnego. Tak jak rodzina pielęgnuje rocznice ślubu, jubileusze, szczególne pamiątki
i to jest czymś dobrym, tak i wspólnota powinna pielęgnować pewne rocznice, jubileusze wspólnotowe. Troszczyć się o to, by ta więź była wzmacniana.
Wspólnota nie jest tylko miejscem jakiejś odklepanej modlitwy, wysłuchanej konferencji, „odfajkowanej” ascezy. Jest miejscem radości i trzeba się jej
nauczyć. Tej radości potrzeba nieustannie, także ludzkiego wsparcia, przebywania razem. Cały Rok Jubileuszu Miłosierdzia ma być rokiem radości, rokiem
szczególnego śpiewania „Te Deum”. Trzeba szukać elementów bycia radosnym,
wypływających z głębi wiary.
Jeżeli są pewne napięcia we wspólnocie, trzeba je umiejętnie rozładowywać, nie kumulować je, bo mogą stać się wulkanem tej wspólnoty. Trzeba od
razu mówić prawdę, zwracając uwagę przez ewangeliczne upomnienie braterskie. To upomnienie braterskie ma trzy etapy: najpierw upomnieć w cztery oczy,
potem przy świadkach, a dopiero na trzecim miejscu – publicznie. Czy pamiętamy o tej ewangelicznej zasadzie? Tętnem prawdziwej wspólnoty jest Duch
Święty. To On ożywia ją, prowadzi, umacnia, o ile wspólnota jest otwarta na
Niego i na Jego działanie. Każda wspólnota jest pewnym krzyżem, ale krzyżem zbawczym, tak jak krzyż Chrystusa. To przebaczenie, które się doświadcza, jest przebaczeniem zarazem ze strony Boga jak i od innych, braci i sióstr.
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Komunia (więź) wewnętrzna oznacza osobową spójnię między braćmi i siostrami, a objawia się przez:
● współzrozumienie – co do wspólnych celów i ideałów oraz twórcza,
ubogacająca wymiana myśli na te tematy,
● współodczuwanie – wczuwanie się w sytuacje członków, branie szczerego udziału w ich radościach i cierpieniach, nadziejach i niepokojach,
● współdziałanie – harmonijne urzeczywistnianie celów i ideałów,
● współodpowiedzialność – za jak najbardziej autentyczne życie charyzmatem według woli Kościoła (Statuty OCDS)
Słowa te mogą stać się i dla nas cenne do zrealizowania. Nie trzeba szukać
idealnej wspólnoty, ale ukochać tę, którą Bóg nam zadał. To ma być miejsce
radości i wsparcia, głębi wiary, duchowego wzrastania, niwelowania niepewności, wyzbywania się egoizmu.
Ojciec Włodzimierz zakończył słowami: zechciejmy zatem jako animatorzy,
czy ich zastępcy, „współ-budować” naszą wspólnotę Bractwa Szkaplerznego –
jako dzieło Boże, jako miejsce radości i przebaczenia, jako „małą wspólnotę”
w ramach wielkiej wspólnoty Kościoła, w parafii, Kościoła diecezjalnego i powszechnego, zgodnie ze Statutem, z miłością i radością.
Jeszcze tylko, tak dla pamięci „historycznej”, informuję, że w rekolekcjach
uczestniczyło około 60 osób – co roku jest nas więcej… i bardzo dużo nowych…
i za to Bogu niech będą dzięki! Animatorzy Bractwa (i powstających wspólnot) biorący udział w rekolekcjach byli z miejscowości: Bielsko – Biała, Bieruń
Nowy, Brzesko, Jedlicze, Katowice – Bogucice, Kędzierzyn – Koźle; Leżajsk,
Libiąż, Mierzyn, Miłocin, Mysłowice św. Jana Chrzciciela, Mysłowice Najświętszego Serca Pana Jezusa, Nowy Targ, Opole, Piekary Śląskie Brzozowice – Kamień, Przemyśl Świętej Trójcy, Pszczyna Wszystkich Świętych, Ruda Śląska
– Godula, Ruda Śląska – Orzegów, Rzeszów św. Rocha, Sosnowiec, Świdnica, Szczebrzeszyn, Świętochłowice – Piaśniki, Tychy – Czułów Krzyża Świętego, Tychy św. Benedykta, Tychy św. Jana Chrzciciela, Tychy św. Krzysztofa,
Trzciana, Zaczernie, Zawiercie, Żory, Ustrzyki Dolne i Rychwałd.
Maria Dziwiszewska, Brzesko

51

MIGAWKI FOTO

Bractwo w Opolu przy swoim ołtarzu na Boże Ciało
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Erygowane Bractwo w Żorach
Bractwo w Sosnowcu
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RZESZÓW SŁOCINA
Nasza wspólnota Bractwa liczy 27 osób. W każdą drugą środę miesiąca spotkania rozpoczynamy Mszą św. wspólnotową, a później kontynuujemy w sali parafialnej z naszym nowym moderatorem ks. dr Danielem Nowakiem. Członkowie
Bractwa otrzymują materiały opracowane przez Sekretariat Bractwa Szkaplerznego w Czernej. Pogłębiamy nasze życie duchowe poprzez rozszerzanie kultu
Matki Bożej Szkaplerznej, a szczególnie przez naśladowanie Jej cnót i dzieła miłości. Czcimy Świętych Karmelu przez uczestnictwo we Mszach św., jak
również poznając głębiej ich życie i duchowość karmelitańską.(…)
Ponieważ ten rok jest Rokiem Miłosierdzia Bożego nasze spotkania są
wzbogacone tematem o Miłosierdziu Bożym; w Starym i Nowym Testamencie,
o Miłosierdziu Bożym w cnotach wlanych, które w piękny sposób przedstawia
nam nasz moderator – teolog ks. dr Daniel Nowak. Dalszy rozwój i formację
naszego Bractwa składamy w dłonie Maryi Królowej Karmelu, prosząc Ją o łaski i dalszą opiekę nad naszą Wspólnotą.

54

W dniu 24.02.2016 r. wybraliśmy nowy zarząd Bractwa Szkaplerznego,
w skład którego weszły następujące osoby:
● animator Jadwiga Mazur, z-ca animatora Maria Kołodziej
● kronikarz Władysława Barańska, skarbnik Krystyna Szczebańska.
Maria Kołodziej

CZĘSTOCHOWA: ŚMIERĆ ANIMATORA
Informuję Rodzinę Szkaplerzną, że w dniu 24.05.2016 r. po przebytej ciężkiej chorobie zmarł animator – przewodniczący naszego Bractwa przy parafii
Św. Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie śp. Jerzy Adamik. Pan
Adamik od początku istnienia naszego Bractwa był animatorem i przewodniczącym. Pełnił tę funkcję z wielkim oddaniem i sumiennością, będąc dla nas
wszystkich wielkim wzorem i przykładem. Prosimy o modlitwę w Jego intencji.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
Kazimierz Świeżak

RENOWACJA OBRAZU
MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
Słynący łaskami obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej kilka dni przed uroczystościami odpustowymi wrócił do naszego podkrakowskiego sanktuarium
w Czernej po przejściu gruntownych prac renowacyjno-konserwatorskich. Ostatni raz dzieło, przedstawiające wizerunek Maryi – wykonany techniką olejną na
blasze miedzianej według wzoru bizantyjskiej madonny Salus Populi Romanum
z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie – konserwowano prawie 30 lat temu.
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Jak wyjaśnił o. Leszek Stańczewski OCD, przeor klasztoru w Czernej, od
wieków zakonnicy podejmowali wysiłki, które miały skutecznie zabezpieczyć
zabytkowy obraz Matki Bożej Szkaplerznej przed zniszczeniem. Ostatnie prace konserwatorskie zostały przeprowadzone bezpośrednio przed koronacją koronami papieskimi w roku 1988. Teraz, po 28 latach od ostatnich poważnych
prac renowacyjnych, ponownie specjaliści podjęli się konserwacji obrazu. Obraz na początku został poddany w specjalnej komorze procesowi gazowania
odpowiednim środkiem. W ten sposób usunięto wszelkie grzyby i bakterie powodujące niszczenie obrazu i ozdobnej sukienki. Dokonano także gazowania
samego kościoła oraz wnęki ołtarzowej, gdzie obraz jest umieszczony na stałe.
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W tym roku, w drugim etapie prac, przeprowadzono kompleksowe prace
konserwatorskie w pracowni konserwator Izabeli Kłeczek. Obraz oczyszczono
i uzupełniono ubytki malarskie, odnowiono ozdobiono sukienkę. Zdecydowano
się także zmienić oświetlenie obrazu na ledowe, gdyż zauważono, że w efekcie
nagrzewania obrazu przez standardowe świetlówki następowało odpryskiwanie
farby z miedzianej blachy. Obraz został odnowiony dzięki ofiarom – m.in. sióstr
karmelitanek bosych z Zakopanego oraz prywatnych darczyńców. (za KAI)

ŚWIADECTWO ANNY
Ś
W dniu 4 czerwca 2016 roku wstąpiłam do Bractwa Szkaplerza Świętego
przy
klasztorze sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu. Na ten dzień przypadło wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Ponadto był to dzień po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. W dniu przyjęcia denerwowałam
się, dlatego chciałam odmówić różaniec święty. Niestety nie udało się, dlatego
nałożyłam na szyję swój komunijny różaniec święty, tak jak nosi się szkaplerz
święty, czy też medalik. W następnym dniu spoglądając na tenże komunijny różaniec, ujrzałam tyle razy oglądaną Niepokalaną Maryję Pannę. Natomiast na
odwrocie symbolikę przez Maryję do Pana Jezusa i poniżej dwa Święte Serca
obok siebie. Wówczas uświadomiłam sobie, że data mojego przystąpienia nie
była przypadkowa.
Dwukrotnie wcześniej miałam możliwość wstąpienia do
Bractwa, jednak tak się nie stało… Wielka to dla mnie łaska,
że jestem częścią tego Bractwa. W Bogu moja nadzieja,
że Go nie zawiodę, bo ciągle
tak grzeszna… Bogu i Maryi
„dzięki” za wszystko.
Anna
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CZERNA: W POLSKIEJ STOLICY KARMELU
ŚWIĘTOWANO UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ
Z GÓRY KARMEL I SPOTKANIE RODZINY
SZKAPLERZNEJ
W główną uroczystość zakonu karmelitańskiego, Matki Bożej z góry Karmel, we
wszystkich klasztorach karmelitańskich oraz w wielu sanktuariach i kościołach
tytularnych, tj. 16 lipca, odbyły się Msze święte odpustowe, m.in. w sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krzeszowic, nazywanym polską górą
Karmel. Eucharystii w Czernej przewodniczył o. Piotr Marek Chojnacki OCist,
opat cystersów z krakowskiej Mogiły. Przybyło wielu pielgrzymów indywidualnych i grupowych. Obecnością swoją zaszczycili liczni kapłani z różnych stron
Polski, a także misjonarze karmelici bosi, w tym jeden Burundyjczyk. Nawiązując do powszechnie znanej wypowiedzi św. Bernarda z Clairvaux, cystersa,
o Matce Bożej, wiernych powitał przeor klasztoru o. Leszek Stańczewski OCD.
W homilii o. opat Chojnacki podkreślił Maryjny rys męstwa, odwagi, a zarazem czułości macierzyńskiej i konieczności wzięcia Jej do siebie, jak to uczynił św. Jan Ewangelista uczeń spod Krzyża. Warto wziąć Maryję na co dzień,
także w XXI w., choćby poprzez znak szkaplerza Karmelu.
W wigilię odbyły się: zakończenie nowenny szkaplerznej, procesja różańcowa wokół sanktuarium, dawnego eremu, a obecnie klasztoru nowicjackiego,
w którego murach są główne relikwie św. Rafała Kalinowskiego, a także piękna noc czuwania modlitewnego do rana. Tłumy wiernych przyjmowały znak
miłosierdzia – szkaplerz karmelitański.
Tydzień później w sobotę, 23 lipca, odbyło się w Czernej doroczne, już 18,
ogólnopolskie spotkanie Rodziny Szkaplerznej, tj. wszystkich noszących szkaplerz Karmelu zrzeszonych we wspólnotach Bractwa Szkaplerznego lub niezrzeszonych a będących w szeroko rozumianej Rodzinie Szkaplerznej. Zaproszenie
na to spotkanie, jak i na uroczystości odpustowe, wystosował prowincjał zakonu
karmelitów bosych prowincji krakowskiej o. Tadeusz Florek OCD. „Szkaplerz
karmelitański znakiem Miłosierdzia” – pod takim hasłem odbyło się spotkanie. Mszy św. przewodniczył prowincjał o. Tadeusz Florek OCD, a słowo Boże
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wygłosił o. Albert Wach OCD, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
Teresianum w Rzymie. Ukazał nam, ludziom żyjącym w lęku czasów terroryzmu, w kryzysie, z licznymi brakami i wadami, naszą matkę Maryję przychodzącą do nas ze swoim matczynym spojrzeniem i prowadzącą nas ufnie do
Jezusa. Dziecku jakże potrzebny jest wzrok matki.
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Nie udało się przybyć dwóm zamówionym biskupom, nie mniej uroczystość w polskiej stolicy Karmelu była podniosła. Przybyło kilkadziesiąt wspólnot Bractwa Szkaplerznego, jak i szeroko rozumianej Rodziny Karmelitańskiej
południowej Polski. Kilka tysięcy wiernych, dziesiątki kapłanów i sióstr zakonnych. Konferencję o miłosierdziu Bożym w darze szkaplerza wygłosił
o. Grzegorz Irzyk OCD, kustosz sanktuarium św. Józefa i przeor klasztoru
w Wadowicach. Nie zabrakło też powitań ze strony o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD, prowincjalnego moderatora Bractwa Szkaplerznego, jak i klasztoru, reprezentowanego przez o. Leszka Stańczewskiego OCD oraz dopowiedzeń
o. Celestyna Burundczyka z Delegatury Misyjnej w Afryce Burundi-Rwanda.
Udział w spotkaniu wzięli: minister infrastruktury i budownictwa pochodzący z pobliskich Krzeszowic Andrzej Adamczyk, poseł i senator RP, władze
państwowe i samorządowe różnych stopni wraz z podległymi im służbami, uczestnicy ŚDM i liczni wierni, którym spowiedziom służyło kilkunastu kapłanów.
Po Mszy św. czas spędzano na wzajemnym spotkaniu, obudzeniu więzi
bratersko-siostrzanych, tak bardzo potrzebnych nam Polakom – jak to przypomniał o. prowincjał Florek w podziękowaniu – oraz na odpoczynku, posiłku
i zwiedzaniu czynnego już Domu Pielgrzyma, księgarni Karmelitana, multimedialnego Muzeum Karmelitańskiego, kina kameralnego, sanktuarium, muzeum misyjnego, Drogi Krzyżowej, dróżek karmelitańskich dawnego eremu,
sekretariatu Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), stoisk wydawnictwa, czy kiermaszu misyjnego.
Odbyły się też nabożeństwa nałożenia szkaplerza św. tym, którzy jeszcze
go nie przyjęli oraz nabożeństwo eucharystyczne z różańcem św., odnowieniem
przyrzeczeń szkaplerznych i koronką do Bożego Miłosierdzia. Przybyło wówczas kilka tysięcy osób z ponad 60 miejscowości.
Jak zaznaczył o. Włodzimierz Tochmański OCD, prowincjalny moderator Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), w prowincji krakowskiej
zakonu wspólnot Bractwa jest 57, grup szkaplerznych powstających blisko 50,
a w prowincji warszawskiej zakonu jest ponad 20 wspólnot Bractwa i kilkanaście
powstających grup, które podlegają duszpasterzom parafialnym w koordynacji
z Karmelem. Mapa wspólnot Bractwa Szkaplerznego, Rodziny Szkaplerznej i parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce, wraz z klasztorami Karmelu
Terezjańskiego, stworzona przez o. Włodzimierza, jest możliwa do obejrzenia w Internecie na portalu szkaplerznym www.szkaplerz.pl w dziale bractwa
i wspólnoty szkaplerzne.
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ŚWIATOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY
KARMELITAŃSKIEJ W CZERNEJ
Światowe Spotkanie Młodzieży Karmelitańskiej pod przewodnictwem o. Saverio
Cannistra OCD, przełożonego generalnego zakonu karmelitów bosych, z udziałem ponad 700 uczestników ŚDM z duszpasterstw naszego zakonu z kilkunastu państw (m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa,
Słowacja, Chorwacja, Hiszpania, Ekwador, Urugwaj, Peru, Kolumbia, Burundi, Rwanda, USA i Polska) odbyło się 27 lipca w ogrodach naszego klasztoru
i sanktuarium w Czernej. Mszy św., w asyście biskupa Bonaventure Nahimana
z diecezji Rutana w Burundi w Afryce, obu prowincjałów polskich o. Tadeusza
Florka OCD i o. Jana Malickiego OCD, oraz kilkudziesięciu kapłanów karmelitańskich, przewodniczył o. Cannistra, który w homilii przypomniał karmelitańskie rozumienie ogłaszania miłosierdzia Bożego, że to nie tyle my szukamy
Boga, ale to Bóg nas szuka i pragnie zatrzymać się i zamieszkać w naszym –
często nieuporządkowanym czy nieprzygotowanym domu, jak u Zacheusza. Potrzeba szczególnej łaski, aby zrozumieć miłosierdzie Boga: łaski, która schodzi
w głąb i rani serce, tak jak doświadczyła tego św. Teresa od Jezusa, pisząc: „prędzej ja zmęczę się obrażaniem Boga, niż On ustanie w przebaczaniu mi” – dodał o. Saverio. Homilia została przygotowana w kilku językach i wydrukowana
wraz z liturgią łacińską Mszy św., jak i wielojęzycznym śpiewnikiem, w specjalnie przygotowanej broszurze.
Przez to spotkanie została także przybliżona postać św. Rafała Kalinowskiego, karmelity bosego, który jest wspaniałym wzorem oddania Bogu. Spotkanie to pozwoliło bliżej wzajemnie poznać siebie, ludzi młodych, żyjących
duchowością karmelitańską. Stronę muzyczną zapewniły zespół Twoje Niebo,
pod kierunkiem o. Mariusza Wójtowicza OCD, i Ewa Uryga. Nie zabrakło wolontariuszy, przyjaciół i sponsorów. Poprzez Eucharystię, adorację, modlitwę,
spowiedź, wspólne radosne śpiewy, zwiedzanie sanktuarium, klasztoru i multimedialnego muzeum, poprzez także wspólne posiłki, prezentację grup, koncert
jak i grę terenową młodzież została dobrze przygotowana na spotkanie ŚDM.
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ABP MIGLIORE W SIANOWIE
O SZKAPLERZU
Nuncjusz Apostolski w Polsce 17 lipca przewodniczył obchodom 50-lecia koronacji Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie w diecezji pelplińskiej. W homilii abp Migliore przypomniał, że odpust w Sianowie łączy się z obchodem ku
czci Matki Bożej Szkaplerznej i zwyczajem nakładania szkaplerzy. Powiedział,
że „szkaplerz jest nie tylko znakiem ochrony Najświętszej Panienki przed niebezpieczeństwami dla duszy i dla ciała, lecz jest przede wszystkim środkiem,
który mobilizuje nas do życia na wzór Matki Bożej – żywego obrazu wierności Słowu Bożemu”. „Szkaplerz nie jest amuletem, ale ratunkiem przed przesądami”, mówił dalej nuncjusz. „On jest zobowiązaniem do życia tak, jak żyła
Maryja”, stwierdził hierarcha.
Abp Migliore apelował, aby współcześni
chrześcijanie przywdziewali strój, prawdziwy szkaplerz „radosny i przyjemny, bo
skrojony z różnych słów Ewangelii”. Mówił przy tym o potrzebie przemyślenia
słów Chrystusa i przełożenia ich „na
praktykę swojego codziennego życia”.
Na koniec nuncjusz papieski zaproponował głębokie przeżywanie
niedzielnej Mszy św., w której wierni słuchają Słowa Bożego i uczą się
o miłosierdziu, braterstwie, sprawiedliwości, szacunku dla bliźniego, o pokorze. „I tak słowo do słowa,
doświadczenie do doświadczenia i jesteśmy ubrani jak przystało na chrześcijanina”, powiedział kaznodzieja.
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ZAPROSZENIA I OGŁOSZENIA
Archidiecezjalna Pielgrzymka Bractwa Szkaplerznego
(Rodziny Szkaplerznej)
w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia
do katedry w Katowicach
08.10.2016 r.
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, po udzielonej naszej katowickiej delegacji Bractwa Szkaplerznego audiencji, zaprasza – obok
corocznie pielgrzymujących wspólnot Żywego Różańca – na pielgrzymkę do
katowickiej Archikatedry Chrystusa Króla także wszystkie wspólnoty i grupy Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) Archidiecezji Katowickiej
w sobotę 8 października br.
Wstępny program pielgrzymki:
1000 – spotkanie moderatorów Bractwa Szkaplerznego parafii Archidiecezji
1030 – rozpoczęcie i słowo moderatorów /różaniec i misje/
1100 – Godzina Różańcowa
1200 – Msza św. pod przewodnictwem ks. abp Wiktora Skworca
ok. 1330 – spotkanie członków Bractwa Szkaplerznego
Do udziału w pielgrzymce zapraszamy wszystkich wiernych, ale również
kapłanów proboszczów, moderatorów i opiekunów Bractwa Szkaplerznego. Prosimy o zamówienie busów i organizację przyjazdu. Każdy przyjęty do szkaplerza powinien czuć się zaproszonym do udziału w pielgrzymce. Zapraszamy
także wszystkich, którym bliski duchowo jest Karmel.
Bractwa przywiozą ze sobą poczty sztandarowe, szkaplerze brackie i własne płaszcze, o ile je posiadają.
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W Roku nadzwyczajnego Jubileuszu przejdziemy przez katedralną Bramę
Miłosierdzia oraz dołączymy się do daru materialnego Archidiecezji dla Wioski Miłosierdzia w Zambii. Więcej szczegółowych informacji zostanie podanych w późniejszym czasie.
o. Włodzimierz Tochmański OCD
moderator prowincjalny Bractwa Szkaplerznego
(Rodziny Szkaplerznej)
Czerna, 17 czerwca 2016 r.

Laikat Karmelitański w Archidiecezji Katowickiej
Bractwo Szkaplerzne NMP z Góry Karmel
1. Bieruń Nowy Parafia p.w. NSPJ
2. Goczałkowice Zdrój Par. p.w. Św. Jerzego (nieerygowane)
3. Jejkowice Parafia p.w. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Piusa X
4. Katowice – Bogucice Parafia p.w. Św. Szczepana i MB Boguckiej
5. Łaziska Górne Parafia p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
6. Mysłowice Parafia p.w. NSPJ
7. Mysłowice – Bończyk Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
8. Piekary Śl. Brzozowice – Kamień Parafia p.w. Śś. Ap. Piotra i Pawła
9. Pszczyna Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
10. Pszczyna Par. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej
11. Pszczyna Parafia p.w. Wszystkich Świętych i MB Różańcowej
12. Ruda Śląska – Godula Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
13. Ruda Śląska – Orzegów Parafia p.w. Św. Michała Archanioła
14. Studzienice k. Pszczyny Par. Św. Jana Chrzciciela (nieerygowane)
15. Świętochłowice – Piaśniki Parafia p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa
16. Tychy Parafia p.w. Św. Benedykta Opata
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17. Tychy Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela
18. Tychy Parafia p.w. Św. Krzysztofa
19. Tychy – Czułów Parafia p.w. Krzyża Św.
20. Wodzisław Śląski Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP
21. Żory Parafia p.w. Św. Ap. Filipa i Jakuba
Inne grupy (w tworzeniu) i miejsca szkaplerzne w kontakcie z Zakonem:
1. Brzeźce Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
2. Jankowice k. Pszczyny Parafia Św. Izydora
3. Katowice Parafia Św. Piotra i Pawła
4. Lędziny Parafia Matki Bożej Różańcowej
5. Piasek k. Pszczyny Parafia NSPJ
6. Poręba k. Pszczyny Par. św. Maksymiliana Marii Kolbego
7. Imielin Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
8. Rybnik Parafia Św. Wawrzyńca

Świecki Zakon Karmelitów Bosych
(Świecki Trzeci Karmel, OCDS)
1. Katowice Niepokalanego Poczęcia NMP
2. Katowice – Szopienice św. Jadwigi
3. Tychy św. Jana Chrzciciela
4. Pszczyna Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej
5. Ruda Śląska św. Józefa
6. Ruda Śl. – Nowy Bytom św. Pawła
7. Chorzów Ducha Św.
8. Imielin Matki Bożej Szkaplerznej
9. Chełm Śl. Trójcy Przenajświętszej
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10. Lędziny – Goławiec, Wniebowzięcia NMP
11. Bieruń Nowy NSPJ
12. Rybnik – Chwałowice św. Teresy od Dz. J.
W pierwsze niedziele miesiąca (z wyjątkiem Wielkiego Postu i wakacji)
odbywają się spotkania Studium Karmelitańskiego im. Św. Edyty Stein i Dnia
Skupienia dla wspólnot śląskich Świeckiego Zakonu w Katowicach – Wełnowcu przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (pod kierunkiem Delegata Prowincjalnego ds. OCDS).

Rekolekcje Maryjne
„Szkaplerz Karmelu znakiem Miłosierdzia”
dla wszystkich pragnących nosić szkaplerz karmelitański
lub pogłębić jego rozumienie
Miejsce: Czerna Dom Pielgrzyma przy Sanktuarium
Termin: 11-13 listopada 2016 r., początek o godz. 1700
Przewodniczy: o. Włodzimierz Tochmański OCD
Dom Pielgrzyma to współczesne budynki z pełnym zapleczem hotelowym,
restauracją, dużą salą konferencyjną, nowoczesnym multimedialnym muzeum,
salą kinową 25 – osobową, księgarnią, parkingiem w pobliżu pięknie położonego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, miejsca relikwii św. Rafała Kalinowskiego i dawnego z XVII w.
eremickiego klasztoru karmelitów bosych, nazywanego „polską górą Karmel”
(www.karmelczerna.pl).
Zgłoszenia i wszelkie informacje:
Sekretariat Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej)
Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
(adres na okładce tylnej)
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).
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