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Alma Dei Genitrix
Carmeli Gloria Montis
veste tua indutos
pariter virtutibus orna
semper et a cunctis
clemens defende periculis.

Pùodna Matko Boga
chwaùo Góry Karmel
nosz¹cych Twoj¹ szatê
podziwiaj¹cych Twoje cnoty
od wszelkich niebezpieczeñstw
ùaskawie broniã racz.

Wysiùek autora wùo¿ony w napisanie tej ksi¹¿ki zostaù podjêty, by przywróciã wùaœciwe miejsce szkaplerzowi karmelitañskiemu, jeszcze do niedawna, bardzo wa¿nemu elementowi
nabo¿eñstwa do Maryi, które niegdyœ harmonizowaùo z nabo¿eñstwem ró¿añcowym. Przyjêty do szkaplerza bowiem czciù
Maryjê i dziêkowaù Jej za opiekê poprzez ró¿aniec. W ten sposób naœladowanie Maryi zwi¹zane z noszeniem szkaplerza i
modlitwa za Jej przyczyn¹ osi¹gaùy sw¹ teologiczn¹ i praktyczn¹ peùniê.
Wi¹¿e siê to przede wszystkim ze zbli¿aj¹c¹ siê 750 rocznic¹ objawienia szkaplerznego (1251), która przypada w 2001
roku oraz z obserwowanym wœród wiernych o¿ywieniem zainteresowania nabo¿eñstwem szkaplerznym. Úwiêty czas trzeciego tysi¹clecia stawiaj¹cy nowe wyzwania, domaga siê bardziej œwiadomego przylgniêcia do Maryi, a przez to pogùêbionego kontynuowania znakomitej tradycji polskiej maryjnoœci.
W ten sposób skùadamy hoùd miùoœci Maryi do tych, którzy
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uciekaj¹ siê pod Jej opiekê i szukaj¹ najlepszych wzorów do
naœladowania.
Szkaplerz nie doczekaù siê jeszcze gùêbokiej analizy przeró¿nych warstw teologicznych czcigodnej tradycji siêgaj¹cej
XIII wieku. W takiej formie, jaka ¿ywa jest od pocz¹tku, poniek¹d ze swej natury, mo¿na wyró¿niã liczne, istotne w¹tki teologiczne: samo centrum obietnicy szkaplerznej pojawiaj¹cej siê w
formie przymierza, obietnicy zbawienia i jej realizacji w ¿yciu
poszczególnego czùowieka. Pozwala to odkryã na nowo podstawow¹ prawdê o ludzkim przeznaczeniu w tajemnicy Koœcioùa, jak i jeszcze raz przemyœleã rolê Maryi w planie zbawczym
oraz osadziã gùêbiej znaczenie podobieñstwa do Niej (naœladownictwa).
Nowa wra¿liwoœã maryjna pomaga dopominaã siê o próbê
ukazania szlachetnej i owocnej1 tradycji szkaplerznej w œwietle œciœle teologicznym, zwùaszcza biblijno-duchowym. Teologia duchowoœci pozwala osadziã szkaplerz w kontekœcie zjednoczenia teologalnego, istotnego dla uzyskania Boskiego podobieñstwa, inspirowanego tajemnic¹ wiary, nadziei i miùoœci
Maryi. W szkaplerzu skupiaj¹ siê intuicje przymierza, przyobleczenia ùask¹, wstawiennictwa, poœredniczenia, doœwiadczenia codziennoœci. W Maryi znajdujemy taki typ otwarcia
na Boga, który pozwala dostrzec wszelkie formy przyjmowania Pana wchodz¹cego w historiê czùowieka. Szkaplerz umo¿liwia gùêbsze uto¿samienie siê z Maryj¹, uto¿samienie, które
pozwala byã wierniejszym Chrystusowi, gdy¿ jest Ona gwarantem Wcielenia, ka¿dego wcielenia siê Chrystusa w ¿ycie
1

Pius XII w liœcie apostolskim Neminem profecto latet sformuùowaù nastêpuj¹c¹ myœl o nabo¿eñstwie szkaplerznym: ze wzglêdu na sw¹ prostotê,
mo¿e byã ono zrozumiane przez wszystkich, […] w rzeczywistoœci bardzo siê rozpowszechniùo wœród wiernych, nios¹c ze sob¹ obfite i zbawienne
owoce. (AAS 42 (1950) 390. Por. SZ. PRAÚKIEWICZ, Szkaplerz karmelitañski
dziœ, Duszpasterz Polski zagranic¹ 1 (1987) 162, s. 36.
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wiernych. Ponadto, Maryja jako jedna z ubogich, jedna z prostaczków, jest œwiadkiem wielkich rzeczy uczynionych w Niej
przez Boga. Pozostaje to zawsze êródùem radoœci dla wielu, w
przeró¿nych sensach ubogich, którzy dziêki przyobleczeniu w
szkaplerz znajduj¹ odwagê gùêbszego zaproszenia Maryi do
swego ¿ycia. Wspólnota ¿ycia z Maryj¹ w szkaplerzu jest jedn¹ z dróg ubogiego dojrzewania, dojrzewania ukrytego, bardziej kontemplacyjnego, oczyszczanego w strumieniu doœwiadczanej ùaski.
„O¿ywienie szkaplerzne”, zainteresowanie siê nim w przeró¿nych krêgach, oznacza swego rodzaju powrót Maryi, powrót
odczytywany w œwiatùach, które oœwietlaj¹ bramy trzeciego
tysi¹clecia, bramy, w które wchodzi Koœcióù. Rozpoœciera bowiem myœlenie gùêboko eklezjalne. Taka wyj¹tkowa sytuacja w
dziejach wymaga odczytania na nowo bogactwa tradycji, wydobycia jej ze swego rodzaju skostnienia i obronienia przed
wyjaùowieniem. Tradycja szkaplerzna domaga siê rodzaju
ewangelizacji, ponownego dotarcia do rdzenia szkaplerznego
orêdzia, które przesùania czasami forma i historia.
Wydarzeniu szkaplerznemu mo¿e towarzyszyã pewien rodzaj zamkniêcia, ciasnoty, a nawet faùszywa forma religijnoœci, zbli¿ona do zabobonu czy myœlenia magicznego, wymykaj¹ca siê realiom wiary. Potrzeba nadprzyrodzonej obrony
sprawia, ¿e czùowiek posuwa siê czasami do podporz¹dkowywania Boga swoim sprawom, a nawet wymuszania na Nim
okreœlonych dziaùañ. U êródeù takich zachowañ tkwi faùszywe
rozumienie bezpieczeñstwa, co mo¿e rodziã religijne frustracje
i rozczarowanie.
Koœcióù niesie swoim czùonkom pomoc, by we wùasnym
¿yciu mogli osi¹gn¹ã prawdê zbawienia. Odbywa siê to gùównie poprzez nauczanie i sakramenty, a tak¿e poprzez przeró¿ne
formy religijnych zachowañ i znaków (np. sakramentalia).
Ýycie religijne spotyka siê z codziennym ¿yciem, wytwarza
przebogate formy kontaktu z Bogiem, wypùywaj¹ce z miùoœci.
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Czùowiek spotykaj¹cy Boga poprzez Maryjê szkaplerzn¹
nie tylko nosi podstawowy gùód Boga, ale uœwiadamia sobie
zwùaszcza wartoœã Bo¿ej Opatrznoœci, staùej jej obecnoœci. W
szkaplerzu gùêbiej mo¿e otworzyã siê na transcendencjê, realizowaã religijne przybli¿anie siê do Pana i cieszyã znakiem
znalezienia.
Szkaplerz przyobleka ¿ycie ludzkie, znaczy go wyrazistym
sensem i pozwala porz¹dkowaã jego moralny i duchowy charakter. Ze swej natury podkreœla poczucie bezpieczeñstwa,
rodzaj przynale¿noœci, co daje pewnoœã d¹¿eñ. Staje siê form¹
zadomowienia w ró¿norodnoœci zachowañ i form religijnych.
Przyobleczenie szkaplerzem wi¹¿e siê z przyù¹czeniem do
wspólnoty, nie tylko do okreœlonego bractwa, ale do duchowego dziedzictwa caùego Zakonu karmelitañskiego. Úwiadomoœã
szkaplerzna pozostaje naznaczona wysokim stopniem otwarcia
i komunikacji miêdzyludzkiej, nawet na wspólne formy œwiêtowania. Uœwiadamia przede wszystkim swoiste podobieñstwo
pragnieñ, religijnych upodobañ, bliskoœã mentalnoœci zwi¹zanej
z wra¿liwoœci¹ na charyzmat Karmelu (np. na kontemplacyjny
wymiar ¿ycia).
Przyjêcie szkaplerza odwoùuje siê do caùoœci ¿ycia, anga¿uje pozostaùe wymiary codziennoœci i wpùywa na œrodowisko
czùowieka, w którym ¿yje. To, co œwiête, przyjête w szkaplerzu, okrywa równie¿ te wszystkie przestrzenie, które chciaùyby
siê wymkn¹ã spod wymiaru religijnego. Szata Maryi z caù¹
moc¹ i prostot¹ formuje caù¹ dziedzinê ¿ycia, caù¹ ludzk¹ historycznoœã, równie¿, a mo¿e nade wszystko, jej sùaboœã.
Gùêbia myœlenia szkaplerznego rodzi rodzaj wspólnej odpowiedzialnoœci za zbawienie, odpowiedzialnoœci wywodz¹cej
siê z wdziêcznoœci obdarowania, które stara siê z miùoœci¹ odpowiadaã na potrzeby ludzkie, a zwùaszcza broniã tej podstawowej wartoœci, jak¹ jest zbawienie.
Szkaplerz, ofiarowany w formie symbolu, zarazem zawiera
w sobie wra¿liwoœã na symbole religijne. Przypomina, ¿e Bóg
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dziaùa pod osùon¹ znaków, co mo¿e stanowiã swoist¹ formacjê
do gùêbokiego prze¿ywania liturgii, obcowania z gùêbokim
sensem rytu, który pozwala nawi¹zaã kontakt ze Stwórc¹. Pamiêtaj¹c, ¿e szkaplerz jest znakiem ùaski, dziaùania Boga na
rzecz czùowieka, przywoùuje siê pierwotn¹ niejako pamiêã
dobroci Nieutrudzonego-w-miùowaniu, który dziaùa nawi¹zuj¹c
kontakt z czùowiekiem poprzez symbole. Nabo¿eñstwo tego
typu stanowi powa¿ne nutrimentum, tj. po¿ywienie dla liturgii.
Ponadto, szkaplerz stanowi rodzaj osobistej, prze¿ytej, wybranej, sùowem przyswojonej mentalnoœci religijnej, sposobem
rozumienia Boga i wydarzeñ zbawczych. Ta mentalnoœã podkreœla pierwiastek kobiecy w religijnoœci. Maryja, która dziaùa
w Koœciele poprzez ró¿ne narzêdzia, objawia sw¹ obecnoœã
i macierzyñstwo, przywoùuj¹ce najpiêkniejsze strony kobiecoœci, a zwùaszcza caù¹ doniosùoœã macierzyñstwa, w którym
karmienie i chronienie przed dokuczliwoœci¹ klimatu (odzienie) nale¿y do najwa¿niejszych spraw.
Mam nadziejê, ¿e praca ta stanie siê po¿ytecznym duchowym pokarmem dla wszystkich, którzy poprzez szkaplerz
zwi¹zali swe ¿ycie z Maryj¹ i Karmelem. Chylê czoùa przed
ogromem ùaski, która spùywa przez szatê Maryi, dziaùaj¹c¹ w
tylu karmelitañskich sanktuariach, które kiedyœ w historii i
obecnie zostaùy z Bo¿ej opatrznoœci powierzone karmelitom.
Mam tu na myœli nie tylko najwiêksze sanktuaria Matki Boskiej Szkaplerznej na œwiecie, ale przede wszystkim Ostr¹
Bramê na Litwie, Berdyczów na Ukrainie i Czern¹ w Polsce.
Niech chwaùa i czeœã Maryi, Królowej i Siostry naszej doznaje
rozszerzenia poprzez szlachetne ¿ycie tych, którzy okrywaj¹
siê œwiêtym szkaplerzem.
Lublin, Uroczystoœã Wniebowziêcia NMP 1999
O. Marian Zawada OCD
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ZNAK MARYI

Do religijnego œwiata nale¿¹ miejsca œwiête (œwi¹tynie,
sanktuaria), gesty i sùowa (liturgia), œwiête przedmioty (medaliki, szkaplerze, ró¿añce), pieœni i zwyczaje. Pomiêdzy nimi a
czùowiekiem rodzi siê szczególna relacja poœrednictwa, a to,
co boskie mo¿e byã niejako zmaterializowane, przybli¿one w
czasie i przestrzeni.
Patrzeã na religiê, na kult Maryi w sposób integralny, znaczy uwzglêdniaã zarówno elementy zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne. Kult domaga siê zewnêtrznych symboli i objawia
siê w widzialnej praktyce2.
Wpatruj¹c siê w szkaplerz widzimy niewielkie kawaùki materiaùu, nieznacznie i dyskretnie doœwiadczamy siùy symbolu.
Jego rolê mo¿na zrozumieã, gdy przyjmiemy, ¿e czùowiek
rozwija siê duchowo równie¿ poprzez œwiat symboli religijnych. Symbol nie przynale¿y do zwykùych œrodków informacyjnych czy poetyckiego, ¿yczeniowego stosunku do œwiata,
ale zmusza do dr¹¿enia znaczenia realnoœci. Otwiera w prze-

2

Por. W. GRANAT, Chrystus i Bogarodzica w nauczaniu i kulcie koœcielnym, w: Nauczycielka i Matka (red. S.C. Napiórkowski), Lublin 1991, s.
130.
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dziwny sposób umysù na nieskoñczonoœã zasùaniania. Pozwala
zbli¿yã siê ludziom do wielorakoœci boskiego.

II.1. Rola symbolu
Symbol prowokuje czùowieka do spotkania ze sw¹ pierwotn¹ pamiêci¹, pamiêci¹ bezpoœrednioœci, na któr¹ zarzucono
welon tajemnicy. Jest on najpierw têsknot¹ bezpoœrednioœci,
okryty pùon¹cymi sùowami, kùêbi¹cym znaczeniem. Kwestionuje œwiadomoœã, ukùadnoœã, konwenanse, kalkulacje, odsùania w sobie groêbê nierozumienia. Jest znikomym, zasùoniêtym
jawieniem siê potêgi Bo¿ego dziaùania. Uœwiadamia niezwykù¹
dyskrecjê Pana, obecnego, spokojnego, patrz¹cego na zabieganego i gùodnego czùowieka. W jakimœ sensie umyka czùowiekowi,
który chciaùby to, co religijne, posi¹œã, zawùaszczyã.
Symbol nie wyra¿a siebie, wyra¿a coœ innego, ale zarazem
nie jest jakimœ przedstawieniem czy graniem. Jest bardziej jak
poczêcie. Na pewno odwoùuje siê do obecnoœci. On czyni
obecnym, uœwiadamia, przyci¹ga, pozwala zasymilowaã niedostêpne. Rozum pragnie rzeczy podobnych jemu, ale czytelnoœã symbolu pojawia siê na innym poziomie ni¿ rozumowy.
Symbol jest pretensj¹ rozumienia nieskoñczonego, bezpoœredniego. W symbolu prawda pozwala siê uchwyciã. Pojawia siê
wystarczaj¹co jasno, by odczytaã obecnoœã, ale jest jak kluczdo-zakrytego, które jeszcze nie mo¿e siê objawiã w peùni.
Symbole poszerzaj¹ sens, ale jednoczeœnie maskuj¹. Zasùaniaj¹
jak miùoœã, która równie¿ przesùania rozs¹dne i wydobywa siê
z okowów wyrachowania.
Symbol poddaje rozum poznawanemu. On napomyka o
prawdzie. Obecnoœã prawdy jest jak dyskretna obecnoœã dzia-
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ùaj¹cego Boga. Jest z natury okruchem, znakiem, bo znaczy
czùowieka, wi¹¿e go i ci¹gnie w stronê milczenia. W ten sposób symbol jest niewymowny. Jest pewnego rodzaju przestrzeni¹ nieobecnoœci. Wprowadza margines nierozumienia i niedomówienia. Umysù subtelny rozumie niedomówienie jako
miejsce szacunku i dyskrecji; umysù banalny natomiast jest
peùen zniecierpliwienia, odczytuje go na sposób irytacji, gdy¿
chciaùby zawùadn¹ã poznawanym. Symbol nie chce nas poinformowaã o czymœ, ale wci¹gn¹ã nas w poznawane, obdarowaã nas sensem, ¿yciem, doœwiadczeniem. Wymaga ryzyka,
bo nie objawia nam prawdy caùkowicie. Wytwarza coœ wspólnego, co mo¿na osi¹gn¹ã jedynie poprzez wspóùuczestnictwo.
Symbol jest w istocie religijny, tzn. odwoùuje siê do œwiêtej
przestrzeni i œwiêtych postaci, czegoœ nietykalnego, jest powi¹zaniem, zapoœredniczeniem. W symbolach jêzyk zyskuje trójwymiarowoœã, jest komunikowaniem przeœwietnego, czystego, stawia
czùowieka w strumieniu piêknoœci.
Symbol jest czymœ, co pojawia siê pomiêdzy wyobraêni¹ a
wiar¹. Religia jest z natury poetycka, o czym wiedz¹ nie tylko
pieœniarze i trubadurzy Najwy¿szego. Zawiera w sobie boskie
niedopowiedzenie. Owo niedopowiedzenie symbolu jest ùask¹,
ùask¹ pozostawion¹ dla religijnej wyobraêni. Ta religijna wyobraênia nie tworzy, ona zapo¿ycza wy¿szy sens, jakby otwiera
istnienie. Wobec symboli religijnych demaskujemy dokuczliw¹ sùaboœã wszystkiego, co wymowne. Bogactwo wydobywane w symbolu to skraj szaty, dotykanie frêdzli pùaszcza. Symbolosfera czyni podatnym na œwiête, na sacrum. W tej przestrzeni symbol rozbùyska prawd¹. Oczyszcza piêkno z faùszu,
ze znaków zbytecznych, przegadanych, umyka skoñczonym
ksztaùtom idei. W symbolu prawda odzyskuje autonomiê od
formy, jest ostentacyjnie dosùowna, zaprawiona Bogiem. Peùnia symbolu jest upojeniem prawd¹. Dlatego w ludziach bo¿ych, symbol wzbudza gwaùtownoœã, niesùychanie podniecenie
umysùu, serca, dr¿enie ducha, bo chce uczestniczyã w piêknie,
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chce tym piêknem byã. Symbol nie jest upiêkszaniem bezimiennego, ale œladem Tego, który symbolem siê posùuguje. W
nim i dziêki niemu czùowiek bo¿y ma dostêp do ùaski skutecznej, bezpoœredniej. Ale z drugiej strony pojawia siê w symbolu
swoiste oddalenie. Wùaœnie to uœwiadamia, ¿e poœredniczy,
jest przestrzeni¹ zaproszenia.
Mo¿na powiedzieã, ¿e symbol nie jest ùatwy, tak czêsto wymaga pracy, wysiùku, gdy¿ jest zaproszeniem nad brzeg mo¿liwoœci czùowieka. Tu odsùania swe wymagania, wymaganie czystoœci
poznawczej, przenikliwoœci. Odsùania siê on jako bardziej pierwotny od czùowieka i narusza rozumienie siebie jako podmiotu.
W zetkniêciu z symbolem Boga to, co ludzkie, doznaje
uœwiêcenia. Staj¹c u bram symbolu trzeba powierzyã siebie.
W nim czùowiek ma dostêp do swego rodzaju pierwotnej surowoœci istnienia, do wiary surowej, a sam natchniony czyni natchnionym wstêpuj¹cego, dlatego zobowi¹zuje.
Ze swej natury jest wielowarstwowy, utajony, niewypowiedziany-do-koñca. Nawet znaj¹c go czùowiek jeszcze ci¹gle na
nowo potyka siê o nowe znaczenia i sensy.
Aby osi¹gn¹ã ostateczny sens symbolu, czùowiek musi
przejœã przez rumowisko znaczeñ. Tu doœwiadcza przesuniêcia
sensu. Symbol pokazuje coœ co nie przylega do rozumienia, co
nie przylega na ludzkiego horyzontu, co jest z natury nietykalne. Jest powùok¹ niewidzialnego porz¹dku nieodgadnionego.
Pojawia siê jako porz¹dek siêgaj¹cy w gùêbiê dziejów œwiata.
Stanowi granicê miêdzy znaczeniem a Bogiem. Jest stró¿em
boskiego œwiata.
Symbol w jakiœ przedziwny sposób wywoùuje poznanie,
a z drugiej strony, poddaje siê poznaj¹cemu. Rezonuje w poznaj¹cym intuicj¹ i uczuciami, czasami o wiele bardziej obszernymi, ni¿ poznaj¹cy siê spodziewa. Dlatego zaskakuje.
Poznany, jest noszony, odsùania siê poza horyzontem natychmiastowoœci, powraca i ubogaca poprzednie ucieleœnienia.
Napomyka o bogactwie wewnêtrznego œwiata.
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II.2. Znaczenie materialnego znaku
Poœród œwiêtych przedmiotów swe miejsce zajmuje szkaplerz œwiêty. Niesie on w sobie duchow¹ obecnoœã ùaski, zapoœredniczenie Maryi w dziele zbawienia. W tej perspektywie
pierwszoplanowo odgrywa on rolê bramy zbawienia, tak jak
kiedyœ Jakub odkryù, ¿e ziemia mo¿e byã bram¹ nieba (por.
Rdz 28, 17).
Szkaplerz jako znak Maryi pojawia siê w ró¿nych perspektywach: jest znakiem przynale¿noœci do Niej, Jej macierzyñskiej opieki, nie tylko podczas ¿ycia na ziemi, ale tak¿e po
œmierci; oznacza przynale¿noœã do wielkiej rodziny Karmelu,
poœwiêcenie siê Maryi zwùaszcza w Jej Niepokalanym Sercu,
oznacza wreszcie zobowi¹zanie do Jej naœladowania, zwùaszcza pokory, czystoœci i ducha modlitwy3.
W szkaplerzu Maryja odsùania sw¹ obecnoœã i swe dziaùanie, które przenika ¿ycie wiernego. Szkaplerz wnosi Maryjê w
¿ycie, eksponuje Jej obecnoœã, Jej królowanie, przynale¿noœã
do Tej, która mia¿d¿y gùowê wê¿a, bêd¹cego symbolem nieprzyjaciela ludzkiego zbawienia. Nosz¹c znak czùowiek sam
staje siê znakiem, czytelnym œwiadectwem, œwiadkiem piêknego Boga.

3

Por. N. GEAGEA, Maria, Madre e decoro del Carmelo. La pietà mariana dei Carmelitani durante i primi tre secoli della loro storia, Roma
1988, s. 637.
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2.1. Tajemnica nieproporcjonalnoœci
Wpatruj¹c siê w szkaplerz jako symbol Maryi musimy jednoczeœnie przejœã ponad ograniczonoœci¹ materii i zanurzyã
siê w jej objawiaj¹cy nurt. Objawianie tego typu jest uzasadnione dlatego, ¿e Bóg posùuguje siê tym, co wydaje siê byã
gùupstwem u ludzi. Mo¿na powoùaã siê tu na fragment Listu do
Koryntian. Przestawimy jednak interpunkcjê, by bardziej wydobyã moc boskich sùów: To, co jest gùupstwem, u Boga przewy¿sza m¹droœci¹ ludzi, a co jest sùabe, u Boga przewy¿sza
moc¹ ludzi (por. 1 Kor 1, 25). Logika maùych, ubogich œrodków wyznacza drogê zbawienia. Ta logika osi¹ga swe apogeum w tajemnicy Krzy¿a, gdzie uni¿enie i pogarda, wyrzucenie na margines (ewangeliczne: poza miasto), staje siê ostatecznie tytuùem do chwaùy niebios. Bóg w tajemnicy zbawienia gùosi paradoks nieproporcjonalnoœci, niejako zasadê maksymalnego ukrycia. Poprzez niepozorne sùowa, gesty, symbole, pozwala czùowiekowi zbli¿yã siê do siebie. Minimalne ukazywanie Siebie, niejako niezbêdne, absolutnie konieczne wpisane jest depozyt Objawienia. Z drugiej strony ta boska niepozornoœã kwestionuje zaufanie w ludzkie œrodki. Dopiero w
takiej perspektywie mo¿na cokolwiek zrozumieã z historii œw.
Józefa, czy z milczenia Maryi, Jej dyskretnej, ewangelicznej
„nieobecnoœci”.
Niepozornoœã szkaplerza, chciaùoby siê powiedzieã banalnoœã formy, jest kluczem do bogactwa ùaski, podobnie jak prostota gestów i sùów chrztu œwiêtego wprowadza w samo centrum Bo¿ego ¿ycia. To, co mo¿emy otrzymaã poprzez dar
szkaplerznego znaku, nie potrafi wyraziã ¿adne porównanie,
¿adna proporcja, przekracza to bowiem mo¿liwoœã ludzkich
sùów. Poruszaj¹c siê poœród kruchoœci sùów i kruchoœci materii
gùosimy jednak z radoœci¹ tajemnicê przyobleczenia Maryj¹.
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2.2. Szkaplerz jako „ikona” Maryi i Jezusa
Ikona odwoùuje siê do kategorii obecnoœci i podobieñstwa.
Obecnoœã przyjmuje formê miejsca zamieszkania, podobieñstwo – odbicie duchowej czystoœci.

2.2.1. Obecnoœã
W przymierzu szkaplerznym dochodzi do szczególnej relacji poznania; czùowiek zostaje przez Maryjê poznany, staje siê
Jej wùasnoœci¹, a Ona w jego sercu buduje swój tron. W ten
sposób Maryja rozpoczyna swe dzieùo, i tak jest obecna w
swoim dziele: czyni czùowieka œwiadkiem swej obecnoœci. Jej
obecnoœã przywoùuje sam¹ istotê i naturê Boga: Jestem, który
jestem, tzn. Maryja jak Bóg pod¹¿a ze swym ludem w tajemnicy œwiêtych obcowania. Szkaplerz sygnalizuje Jej obecnoœã,
wskazuje na Jej miejsce zamieszkania. Istnienie ludzkie staje
siê namiotem spotkania z miùoœci¹ Maryi. Spotkanie ponawiane i utrwalone jest budowaniem miasta warownego (por. Hbr
11, 10). Przymierze to jest jak budowanie domu, obiecanego
przez Boga (por. 2 Sm 7, 11). Ten typ zamieszkania jest staùoœci¹ w dobru.
Szkaplerz jest przepasaniem przybytku doczesnego zamieszkania, zwiastowaniem udrêczonym dobrej nowiny o zamieszkiwaniu w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragn¹c
przyodziaã siê w nasz niebieski przybytek (por. 2 Kor 5, 1-2).
W przymierzu szkaplerznym Maryja obwieszcza swe Imiê i
napeùnia sw¹ chwaù¹ wnêtrze czùowieka. Przyobleczenie mo¿e
byã rozumiane jako swego rodzaju namaszczenie, czyli obfitoœã duchowych darów. Namaszczenie, o którym mowa jest
podobne namaszczeniu Chrystusa. Co do was, namaszczenie,
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które otrzymaliœcie od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie
pouczenia od nikogo, poniewa¿ Jego namaszczenie poucza
was o wszystkim (1 J 2, 27). Szkaplerz-ikona Maryi obdarza
tego typu namaszczeniem, a Maryja staje siê drog¹ do Chrystusa, w którym mieszka caùa peùnia Bóstwa (Kol 1, 19).
Szkaplerz przyjêty wprowadza na ziemiê œwiêt¹, gdzie dochodzi do szczególnego spotkania. Podobnie jak Moj¿esz dost¹più jedynej w swym rodzaju sytuacji, w której Bóg rozmawiaù z
nim twarz¹ w twarz, jak siê rozmawia z przyjacielem (Wj 33, 11),
tak w szkaplerzu Maryja dopuszcza do niezwykùego rodzaju
obecnoœci, przyjacielskiego obcowania z Ni¹. Szkaplerz jest odbiciem Maryi, wizerunkiem Jej miùoœci i wùadzy. W nim ukazuje
sw¹ dobroã, niejako promieniuje zeñ ùaska, odbicie istoty Boga.
Przemo¿na obecnoœã Maryi wci¹ga w przestrzeñ przemiany,
przemienienia, w którym promieniowanie czystej istoty Maryi
dotyka caùego ¿ycia. Mo¿na odwoùaã siê do sùów œw. Pawùa: My
wszyscy z odsùoniêt¹ twarz¹ wpatrujemy siê w jasnoœã Pañsk¹
jakby w zwierciadle; przemieniaj¹c siê w Jego wyobra¿enie, z
jasnoœci w jasnoœã... (2 Kor 3, 18). Szkaplerz ujawnia ten duchowy proces przemiany w obecnoœci Maryi: przyobleczenie w
Jej jasnoœã.

2.2.2. Podobieñstwo
Szkaplerz znaczy czùowieka, znaczy jego ¿ycie podobieñstwem do Maryi. Podobieñstwo szkaplerzne odwoùuje siê do
pierwotnego podobieñstwa czùowieka do Stwórcy, który powoùuje do ¿ycia czùowieka podobnego sobie (por. Rdz 1, 26).
Czùowiek przedstawia Boga, tzn. zostaje obdarzony Jego
chwaù¹. Bezpoœrednie odniesienie do Boga potwierdza Chrystus w sùowach: B¹dêcie wiêc doskonali, jak doskonaùy jest
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Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48). Droga do tego wiedzie poprzez przyodzianie siê w Chrystusa. A jak nosiliœmy obraz
ziemskiego [czùowieka], tak te¿ nosiã bêdziemy obraz [czùowieka] niebieskiego (1 Kor 15, 49). Przyodzianie jest zasadniczym faktem w dost¹pieniu godnoœci nowego stworzenia.
Trzeba, a¿eby to, co zniszczalne, przyodziaùo siê niezniszczalnoœã, a to, co œmiertelne, przyodziaùo siê w nieœmiertelnoœã (1
Kor 15, 53). Podobieñstwo poprzez przyodzianie wyznacza
zasadnicze zrêby obrazowania Boga. W ten sposób nastêpuje
duchowe upodobnienie, dziêki Chrystusowi, który przeksztaùci
nasze ciaùo poni¿one, na podobne do swego chwalebnego ciaùa, t¹ potêg¹, jak¹ mo¿e tak¿e wszystko, co jest sobie podporz¹dkowaã (Flp 3, 21). Podobieñstwo to jest mo¿liwe dziêki
sile ùaski poprzez przyobleczenie siê w Chrystusa.
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Czùowiek, istota stworzona przez Boga i dla Boga, dziêki
pojednaniu, które siê dokonaùo w Chrystusie, mo¿e nawi¹zywaã rzeteln¹ duchow¹ wiêê, która jest wspólnot¹ ¿ycia. Stosunek do Boga, który zazwyczaj ogniskuje siê w kulcie, jest procesem duchowym, ogarniaj¹cym modlitwê, ofiarê i sùu¿bê, a
wyra¿aj¹cym siê w przejœciu od bardziej zewnêtrznego kultycznego prze¿ywania religii do gùêbokiego religijnego zaanga¿owania, a wiêc nie tylko w Duchu, ale i w prawdzie. Dziêki
duchowej prawdzie caùe ¿ycie ogarnia uwielbienie Boga.
Chrystus, który ofiarowaù czùowiekowi jednoœã z Bogiem,
jednoczeœnie powierza siê Koœcioùowi i w nim kontynuuje swe
zbawcze dzieùo. Kieruj¹c siê do Boga, jednoczeœnie kierujemy
siê do Chrystusa, jedynego Poœrednika, który zawsze ukazuje
siê w tajemnicy Koœcioùa, swej Oblubienicy. Zwracamy siê do
Boga z gùêbi Koœcioùa i poprzez Koœcióù, a tak¿e Bóg zwraca
siê do nas z gùêbi Koœcioùa i poprzez Koœcióù. Istot¹ Koœcioùa
jest zbawcza misja naszego Pana. Tu spotyka siê z jednej strony wstêpuj¹ce pragnienie zbawienia i zstêpuj¹cy dar zbawienia od Boga. W ten sposób na historiê czùowieka nakùada siê
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historia zbawienia. Ta misja jednoczy Koœcióù – ten pielgrzymuj¹cy, cierpi¹cy i zbawiony. W tajemnicy Koœcioùa mamy
dostêp do œwiêtych, zjednoczonych z Bogiem, wypeùnionych
ich ¿yciem, œwiêtych, którzy kontynuuj¹ z nieba zbawcz¹ misjê Chrystusa. Úwiêci s¹ wcieleniem, ucieleœnieniem zbawienia, unaoczniaj¹ nam, jak tego dokonaã w naszym ¿yciu i
wspomagaj¹ nas w drodze. W tej perspektywie ukazuje siê
nam Maryja, jako ta, która toruje drogê Boga do czùowieka,
obdarzaj¹c Boga ciaùem. Mo¿na powiedzieã, ¿e Maryja staje
drog¹ Boga do czùowieka. Jej natur¹ jest wcielanie boskiego,
uczynienie czùowiekowi Boga czytelnego, rozpoznawalnego w
czùowieku, jedynym Chrystusie. Tê tajemnicê jednoœci pomiêdzy tym, co Boskie a tym, co ludzkie, najdobitniej zawartej w
unii hipostatycznej naszego Pana, Maryja nosi w sobie jako
archetyp ka¿dej drogi do Boga i ni¹ siê dzieli z Koœcioùem. I
tak, Chrystus, który jest êródùem wszelkiej prawdy, œwiêtoœci i
pobo¿noœci (KK 67) przychodzi do czùowieka przez Maryjê.
Ta wewnêtrzna logika caùej ekonomii zbawienia, wynikaj¹ca z
niepodwa¿alnej woli Ojca, staje siê zasad¹ zbawczego myœlenia: zbawienie, natura i cel Koœcioùa, przychodzi w Maryi. Ona
równie¿ ogniskuje i odzwierciedla prawdê o powrocie czùowieka do Boga, jest pamiêci¹ powrotu, pamiêci¹ ùaski.
Czùowiek szukaj¹cy zbawienia, bezpoœredniej bliskoœci
Boga i pragn¹cy ¿yã ¿yciem Boga, w swej pobo¿noœci dokonuje aktów zewnêtrznych i wewnêtrznych, bêd¹cych wyrazem
czci dla Boga i wyrazem tych zbawczych pragnieñ. W Koœciele mamy do czynienia z przeró¿nymi formami kultu, liturgicznego i paraliturgicznego, z pobo¿noœci¹ prywatn¹, modlitw¹
wspóln¹ i prywatn¹, dzieùami pokutnymi, apostolstwem, pobo¿nymi ãwiczeniami, itd. Czêœã z nich dotyczy czci Najœwiêtszej Maryi Panny. Do najpopularniejszych form czci Maryi nale¿¹: uroczystoœci i œwiêta maryjne, msze wotywne; formy modlitewne: modlitwa ró¿añcowa (czêsto zwi¹zana z miesi¹cami maryjnymi czy nabo¿eñstwami typu fatimskiego), go-
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dzinki o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêtszej Maryi Panny,
litanie, akatyst; nabo¿eñstwa pierwszosobotnie i nabo¿eñstwa
paraliturgiczne oparte na sùowie Bo¿ym, sanktuaria i pielgrzymki. W ich poczet zaliczamy równie¿ szkaplerz karmelitañski.
Mo¿na wyùoniã dwa nurty teologicznego myœlenia, które
okreœlaj¹ êródùa pobo¿noœci maryjnej: macierzyñstwo (w¹tek
chrystologiczny) i œwiêtoœã (w¹tek eklezjologiczny). Pierwszy
wi¹¿e siê z uprzywilejowanym miejscem w ekonomii zbawienia
odnoœnie do Chrystusa, drugi ukazuje Jej osobist¹ œwiêtoœã.

IV.1. •ródùa daru maryjnego dla Koœcioùa i w Koœciele

Úwiadomoœã, ¿e Maryja jest darem dla caùego Koœcioùa,
pozwala ujmowaã jego relacje jako do Matki. Matka przede
wszystkim przyodziewa swe dzieci, otacza t¹ sam¹ miùoœci¹,
co Syna, i uczy ¿yã w zasiêgu tej zbawczej miùoœci. Tak¹ treœã
wnosi ze swym macierzyñstwem, takie jest równie¿ znaczenie
Jej œwiêtoœci.

1.1. Dziewicze macierzyñstwo Maryi
Macierzyñstwo Maryi stanowi jedyne i niepowtarzalne zù¹czenie czùowieka z Bogiem. Zostaùa Ona wù¹czona w tajemnicê zbawienia, obdarzaj¹c Boga ciaùem. W ten sposób daùa
œwiatu Ýycie. Dziêki tej ùasce zostaùa wywy¿szona po Synu
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ponad wszystkich anioùów i ludzi, jako Najœwiêtsza Matka Bo¿a, która uczestniczyùa w tajemnicach Chrystusa i sùusznie
doznaje do Koœcioùa szczególnej czci (KK 66).
Macierzyñstwo Maryi znajduje sw¹ kontynuacjê w Koœciele, dla którego jest Matk¹, tzn. rodzi do nowego i nieœmiertelnego ¿ycia synów z Ducha Úwiêtego (KK 64). Rodzenie z Ducha pozwala odnaleêã wspólne odniesienie do tajemnicy
Chrystusa i tajemnicy narodzin w chrzcie œw. W ten sposób
Maryja trwale uczestniczy w relacjach Boga z czùowiekiem i
staje siê powszechnym macierzyñstwem w porz¹dku ùaski (KK
61).
Macierzyñstwo Maryi przejawia siê w tym, ¿e najpierw miaùa wspóùudziaù w pocz¹tku, w Chrystusowym rozdziale zbawienia, poczyna braci w ùasce, jak kiedyœ poczêùa Syna. Nastêpnie
niejako w ciszy i majestacie swego ùona, w przestrzeni niepokalania formuje, ksztaùtuje ich ¿ycie, uzdalniaj¹c do speùnienia
zadania powierzonego im przez Boga. Jako Matka przede
wszystkim karmi i przyodziewa to, co nierozù¹czne jest z ùask¹.
Napeùnia Duchem jak El¿bietê, któr¹ nawiedza.
Macierzyñstwo Maryi posiada podwójne znaczenie: rodzi Boga
dla czùowieka i rodzi czùowieka dla Boga. Obraca siê krêgu przybywania Boga do czùowieka i przybywania czùowieka do Boga.
W szkaplerzu Maryja najmocniej w swej funkcji macierzyñskiej wypowiada siê przyoblekaj¹c, okrywaj¹c czùowieka.
Przyobleczenie ciaùem (stworzenie) i przyobleczenie ùask¹
(chrzest œw.) zostaje potwierdzone w przymierzu szkaplerznym (przyobleczenie piêknem Maryi).
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1.2. Úwiêtoœã Maryi
Mówi¹c o œwiêtoœci, mamy na myœli kategoriê bosk¹, gdy¿
tylko Bóg jest w istocie œwiêty (por. Iz 6, 3). Ta doskonaùa
œwiêtoœã objawiùa siê w Chrystusie, który otwiera do niej drogê,
dan¹ dziêki ùasce Boga. Tylko On jest œwiêty i dzieli siê sw¹
œwiêtoœci¹ w Koœciele. Z tego wynika, ¿e Koœcióù w istotny
sposób jest œwiêty. Úwiêtoœã dana jest w ùasce chrztu, w ùasce
wiary, ale domaga siê œwiêtego dziaùania, czyli trudu uœwiêcenia. Tak wiêc charakter moralny œwiêtoœci jest poprzedzony
charakterem ontologicznym, o czym czasami zapominamy.
Rozumienie œwiêtoœci w logice teologicznej wi¹¿e siê z pojêciem grzechu i stanowi jego przeciwieñstwo. Úwiêtoœã to
sposób istnienia, na który nie ma wpùywu grzech. Tu znajduje
swój najdonioœlejszy punkt widzenia patrzenie na Niepokalane
Poczêcie, istnienie wolne od grzechu.

1.2.1.Przestrzeñ Niepokalania
Analizuj¹c Niepokalane Poczêcie mo¿na by je rozumieã
w kontekœcie czegoœ bardziej pierwotnego, w czym to poczêcie siê dokonuje. Mo¿na by to nazwaã niepokalaniem. Niepokalanie winno siê okreœliã jako kategoriê wùaœciw¹ samemu Bogu.
Ono siê ucieleœnia w historii w Chrystusie. Zgodnie z tym zaùo¿eniem Niepokalanie Poczête oznacza Jezusa, zaœ Niepokalane
Poczêcie odnosi siê do Maryi. Niepokalanie, jakie jest dane
czùowiekowi, podobne jest do nas we wszystkim, oprócz grzechu (por. Hbr 4, 15), wypeùnione Bogiem, sam¹ œwiêtoœci¹,
posùuszeñstwem Ojcu, nale¿¹ce w peùni do Pana. To samo mo¿emy powiedzieã o Maryi i Chrystusie, dlatego, ¿e Niepokalanie ma twarz tych dwóch osób.
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Bóg uczyniù nowe stworzenie, zupeùnie nowe, dokonuj¹c
jakby nowego aktu stwórczego, stworzenia w ùasce, stworzenia w nowy sposób. Siêga ono o wiele wy¿ej ni¿, ni¿ godnoœã
Adama – Bóg dzieli siê swym ¿yciem i usynawia czùowieka.
Zupeùnie nowa rzeczywistoœã, nowy œwiat, uczestnicz¹ w tajemniczy sposób w naturze Boga. Bóg stwarza zupeùnie now¹
przestrzeñ, zaœlubion¹ sobie, peùn¹ ùaski. W tej przestrzeni
wszystko jest dla Boga i z Boga. Nowe stworzenie jest stworzeniem przez ùaskê, gdzie nie ma miejsca na grzech, to przestrzeñ ostatecznego zwyciêstwa Boga nad zùem. To nowy sposób istnienia i nowy sposób obecnoœci; nowe rodzenie rzeczywistoœci odkupionej – odwieczny Ojciec rodz¹cy Syna. Nowe
stworzenie to Chrystus zwyciê¿aj¹cy œmierã i grzech do peùni
¿ycia. Czùowiek staje siê nowym stworzeniem, jeœli staje siê
coraz bardziej na ksztaùt Chrystusa. Je¿eli ktoœ pozostaje w
Chrystusie, jest nowym stworzeniem (2 Kor 5, 17).
To nowe stworzenie, Chrystus, potrzebowaùo nowej, œwiêtej przestrzeni-ciaùa, w której mógùby siê wcieliã, potrzebowaù
Niepokalanego Poczêcia. Owo Niepokalanie jest wiêc czêœci¹
historii Chrystusa, jest ziemi¹ Jego czùowieczeñstwa. Dane jest
jako Duch wcielaj¹cy w historiê Syna. To obecnoœã Boga poœród ludzi, poœród dziejów czùowieka. Mo¿na powiedzieã, ¿e
Niepokalanie nie ustaje, a pozostaje tajemnic¹ Koœcioùa, mo¿e
jedn¹ z najwa¿niejszych. Jest ono przestrzeni¹ Pana, jest drog¹
do czùowieka, drog¹ Boga do czùowieka. W blasku Niepokalania widzimy têtni¹ce ¿yciem nowe przymierze i pozostaje ono
miùoœci¹ wyprowadzon¹ z wnêtrza jednoœci Trójcy.
Maryja, peùna ùaski, peùna Boga, peùna niepokalania –
stwórczej mocy Boga, zapùodniona Duchem zawsze rodzi Syna, obfituje Bo¿¹ pùodnoœci¹. Maryja napeùniona chwaù¹ Najwy¿szego, wkorzeniona w Miùosiernego ma moc uczùowieczyã Boga, przekazaã Jego miùoœã siêgaj¹c¹ we wnêtrze dziejów czùowieka. Niepokalane Poczêcie to boskie miùowanie
ucieleœnione, które nie umiera i jest zarazem sekretem ¿ycia.
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Niepokalane Poczêcie to nowe niech siê stanie, wyprowadzone z wnêtrza Boga. Pierwsze niech siê stanie (por. Rdz 1,
3) zabrzmiaùo u pocz¹tku œwiata, i to zupeùnie nowe, ale równie stwórcze, niech siê stanie (por. £k 1, 38) brzmi w ustach
Maryi u pocz¹tku nowego stworzenia. To w przestrzeni Niepokalanego Poczêcia mo¿e wybuchn¹ã ¿ywioù Bo¿ej miùoœci i
przemieniã ludzkiego ducha. Chrzeœcijañstwo jest zapodmiotowane w takim Niepokalaniu, gdzie Bóg zapùadnia sob¹. Jest
ono ziemi¹, na której wyrasta Koœcióù. To jakby otwarte wnêtrze Najwy¿szego, kipi¹ce, miùuj¹ce, wci¹gaj¹ce ludzkoœã.
Maryja ma ksztaùt takiego Niepokalania. Rodzi potomstwo,
potomstwo swoje, Niewiasty, mia¿d¿¹ce szatana – gùowê Goga i Magoga, w którym nie ma nic Bo¿ego. Zwyciê¿a, by
otwarto ksiêgi ¿ycia (por. Ap 20,12). Byã wpisanym w ksiêgê
¿ycia znaczy byã zasadzonym w ogrodzie niepokalania u êródeù darmowych wód ( por. Ap 22,17). W ten sposób Maryja
potwierdza, ¿e jest Matk¹ ¿yj¹cych, now¹ Ew¹, zjednoczona
boskimi wiêzami z Synem podejmuje i niesie w dzieje zadanie
zbawiania. Przewodzi potêdze Ojca, m¹droœci Syna, miùoœci
Ducha, w peùni œwiêtoœci, pozwala Trójcy odnaleêã w sobie
Jej wùasne piêkno. Pierwsza po grzechu bez grzechu, zwierciadùo Pana, speùnia w sobie czas i sens tego co ludzkie, doskonaùoœã eschatologii, ¿yje i trwa w Koœciele i dla Koœcioùa.
Przemierza jego przestrzeñ i osadza czêœã swej peùni po tylu
sanktuariach, staje siê te¿ Madonn¹ œwiêtej góry.
Przestrzeñ niepokalania pokrywa siê w pierwotnoœci¹ Koœcioùa. Dlatego mo¿emy mówiã, ¿e duchowy zasiêg Koœcioùa,
jego misji i speùnienia wpada w przestrzeñ Niepokalanego
Poczêcia. Na tym polega maryjnoœã Koœcioùa. To, co pierwotnie maryjne i to, co pierwotnie eklezjalne jednoczy siê w ich
misji to¿samej z misj¹ Chrystusa. Takie te¿ jest êródùo niezwykùej œwiêtoœci Maryi, Najœwiêtszej.
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1.2.2. Úwiêtoœã ofiarowana Koœcioùowi
Úwiêtoœã w istocie jest odwzorowaniem œwiêtoœci Boga, œwiêtoœci Chrystusa, jest uobecnieniem tajemnicy Chrystusa w czùowieku. Úwiêtoœã jest Chrystusem w czùowieku, jest œwiadkiem
Chrystusa, nie tylko przypomina Go, ale uobecnia. Úwiêty wiêc
nie tyle ¿yje razem z Bogiem, co ¿yje Bogiem. Bóg jest jego ¿yciem, jego istnieniem. Bóg w czùowieku jest tym, kim jest œwiêty.
W ten sposób œwiêtoœã wyra¿a istotê Koœcioùa, gdy¿ powoùaniem
Koœcioùa jest jednoœã pomiêdzy Bogiem a czùowiekiem. Samoœwiadomoœã Koœcioùa jest œwiadomoœci¹ obecnoœci Boga w
czùowieku.
Maryja w takiej perspektywie jest peùna ùaski, peùna Bo¿ego ¿ycia, wypeùniona Bogiem tak doskonale, ¿e nie znajduje w
Niej miejsca nic spoza Boga. Maryja nosi w sobie œwiêtoœã w
sposób doskonaùy, niejako maksymalnie mo¿liw¹ do osi¹gniêcia ze strony stworzenia. W Maryi wola Boga nie znajduje
ograniczenia, jest niejako niepowstrzymana.

IV.2. Poœredniczenie Maryi

Wstawiennictwo i poœrednictwo nale¿¹ do klasycznych wyra¿eñ w mariologii, ale nie potrafi¹ one oddaã w peùni maryjnego charakteru wiêzi pomiêdzy czùowiekiem a Bogiem.
Zwùaszcza poœrednictwo sugeruje dziaùanie Maryi w ¿yciu
duchowym niejako od zewn¹trz, gdzie Maryja pojawia siê w
relacji pomiêdzy, jako ktoœ trzeci. Rzecz w tym, ¿e Maryja ze
swej natury jest peùna ùaski, a wiêc przychodzi do czùowieka
niejako z gùêbi ùaski, z gùêbi ¿ycia Bo¿ego, ze swej peùni. Wùa-
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œciwsz¹ wydaje siê, zwùaszcza w naszej refleksji szkaplerznej,
kategoria zjednoczenia i spojrzenie na Maryjê w tej perspektywie. Kategoria jednoœci jest wielowymiarowa, gdy¿ najpierw
odwoùuje siê do jednoœci Maryi z Bogiem w planie Ojca,
zwùaszcza z Duchem Úwiêtym w tajemnicy zwiastowania
i Chrystusem w unii hipostatycznej. Nastêpnie nale¿y zapytaã
o rodzaj zjednoczenia z Koœcioùem (tajemnica œwiêtych obcowania) i jego misjê (odnawianie zjednoczenia). Bo jak stwierdza
Lumen gentium, Koœcióù ustawicznie d¹¿y do zespolenia z powrotem caùej ludzkoœci… z Chrystusem – Gùow¹ w jednoœci Ducha
Jego (KK 13). Kategoria zjednoczenia wydaje siê najgùêbiej tùumaczyã, na jakiej zasadzie Maryja ma dostêp do czùowieka.
Wstawiennictwo œwiêtych ma swe êródùa w jednoœci Koœcioùa (zbawionych i pielgrzymuj¹cych) oraz w Jego misyjnym celu. Koœcióù jak winoroœl sokami ùaski ogarnia przeszùoœã i teraêniejszoœã, to, co odeszùo do Pana i co jeszcze do
Niego zmierza. Úwiêci jak drogowskazy ukazuj¹, jak ùaska
Boga dziaùa w ¿yciu, jak osi¹gaã nadprzyrodzone cele. Koœcióù
jako jednoœã dzieli wspóln¹ miùoœã i odpowiedzialnoœã za
wspólne zbawienie.
Koœcióù gùosi miùoœã Boga, udzielon¹ w Jezusie Chrystusie.
Ta miùoœã rozlewa siê na lud Bo¿y, gdy¿ kochaj¹c Boga kochamy równie¿ i ludzi. Okazuj¹c czeœã Bogu, okazuje siê
czeœã równie¿ œwiêtym, ludziom, którzy do Niego nale¿¹. Tak
wiêc czeœã dla œwiêtych jest czêœci¹ czci Boga. Poniewa¿ celem Koœcioùa jest przekazywanie zbawienia, to równie¿ œwiêci
¿yj¹cy ju¿ w Bogu s¹ nadal wù¹czeni w to zadanie 4.
Chwaù¹ œwiêtych jest peùnienie siê woli Boga, a zbawienie
czùowieka jest Jego wol¹ nieodwoùaln¹. Pomoc ludziom w
zbawianiu siê przynale¿y do chwaùy nieba. Tu ma swe êródùo

4

Por. W. BEINERT, Perspektywy teologiczne pobo¿noœci maryjnej, w:
Czeœã Maryi dzisiaj. Propozycje pastoralne, Warszawa 1992, s. 45-46.
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wstawiennictwo zbawionych za zbawienie Koœcioùa pielgrzymuj¹cych.
Tak wiêc czeœã dla œwiêtych i ich wstawiennictwo wzglêdem
tych, którzy ich czcz¹, zlewa siê w jeden nurt o¿ywiaj¹cy dziaùanie
ùaski sprawiaj¹cej zbawienie. Ten nurt przebiega pomiêdzy stworzeniem a Bogiem, od strony czùowieka ma charakter kultu, natomiast od strony œwiêtych, przybiera okreœlon¹ formê poœrednictwa.
Dlaczego wstawiennictwo Maryi jest skuteczne i wa¿ne dla
czùowieka? Poniewa¿ jest Ona ze wszech miar godna miùoœci
za swe duchowe piêkno niepokalania, za misjê jak¹ obdarzyù
J¹ Bóg, i sw¹ odwagê wiary, a szczególnie za tajemnicê miùuj¹cego serca. Tajemnica dziewiczoœci ogarnia równie¿ nienarusznoœã.
Nienaruszona wiêê z Bogiem, nienaruszona wiara i nienaruszona
nadzieja. Maryja jest boskim wpùywem na czùowieka. To dziêki
Niej to, co duchowe w czùowieku porusza siê, jak poruszyùo siê
wnêtrze œw. El¿biety.
Koœcióù od pocz¹tku wyznaje niezwykù¹ skutecznoœã Maryi
w zbli¿aniu siê do Boga. Wyra¿a to modlitw¹ Pod Twoj¹
obronê… jak i inwokacjami litanijnymi: Wspomo¿enie wiernych i Ucieczko grzeszników. W tê skutecznoœã wpleciona jest
nadzieja zwi¹zana siê ze œwiêtym szkaplerzem. Moc wstawiennicza Maryi rozstrzygnêùa o istnieniu Zakonu, który dziêki temu mo¿e mówiã, ¿e istnieje dziêki Niej; tak¿e wierni Koœcioùa zaproszeni zostali w szkaplerzu do zbawiennej bliskoœci
Maryi. To wstawiennictwo posiada dwa êródùa: miùosierdzie,
które wyzwala siê pod wpùywem tragicznego zagro¿enia.

2.1. Dwa êródùa wstawiennictwa
Czùowiek po grzechu pojawia siê na ziemi jako istnienie
ci¹gle zagro¿one. Zagro¿enie to przybiera najdramatyczniejsz¹
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formê w oddaleniu siê od Boga, w popadniêciu w grzech, zagubieniu. Zagubienie w grzechu jest zamykaniem siebie na
Boga, samotnoœci¹ tragiczn¹. Jednak ka¿dy marnotrawny syn
œwiadomy swej winy i powracaj¹cy do domu Ojca zostaje
okryty najlepsz¹ szat¹, bowiem Pan chce wszystkim okazaã
miùosierdzie (por. Rz 11, 32).
Szkaplerz odwoùuje siê do tej metafory zasùoniêcia, okrycia.
Nietrudno w symbolicznej warstwie doszukaã siê w szkaplerzu funkcji przesùoniêcia. W szkaplerzu czùowiek doznaje
szczególnego rodzaju zasùoniêcia swej przeszùoœci, które pozwala gùêbiej wierzyã w miùosierdzie Pana. Jest to mo¿liwe,
gdy¿ Bóg zwraca siê do czùowieka, ukazuje sw¹ miùosiern¹
twarz, jak mówi Ksiêga Tobiasza: …kiedy nawrócicie siê do
Boga caùym sercem i z caùej duszy, aby postêpowaã przed Nim
w prawdzie, wtedy On zwróci siê do was i ju¿ nigdy nie zakryje
oblicza swego przed wami (Tb 13, 6). Zasùoniêcie szkaplerzem
jednoczeœnie zwraca pogodne oblicze Boga w akcie niewyczerpanego miùosierdzia.
Jak Chrystus staù siê narzêdziem przebùagania (por. Rz 3,
25), podobnie Maryja, wspóùpracuj¹c z Bogiem, w gùêbi miùosierdzia staje siê takim narzêdziem, ofiaruj¹c Ojcu jedynego
Kapùana. Miùosierdzie pozwala dostrzec zupeùnie odmienny
wymiar ¿ycia.
Miùosierdzie wyzwala siê w obliczu dramatu sùaboœci czùowieka. Bóg jest poruszony nêdz¹ czùowieka (por. Jr 31, 20).
Úw. Teresie z Lisieux dane byùo odkryã tajemnicê ludzkiej
sùaboœci jako drogi do Boga. Bóg dlatego, ¿e czùowiek jest
sùaby, ¿e nie potrafi, pomimo wysiùku przekroczyã progu nadziei zjednoczenia, sam przychodzi do niego i przerzuca pomost miùosierdzia. Chrystus bowiem umarù za nas jako za
grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyœmy jeszcze byli bezsilni (Rz 5, 6). Mo¿na powiedzieã, ¿e wùaœnie dlatego, ¿e czùowiek jest sùaby, doznaje Bo¿ych zmiùowañ. Mo¿e on otrzymaã
schronienie, mo¿e byã okryty, by zùo go nie dosiêgùo. Teresa
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widz¹c niezwykù¹ moc wyzwalaj¹c¹ w swej sùaboœci, miùuje
j¹, bo doœwiadcza, jak ona przyci¹ga Pana. Taki stosunek do
sùaboœci pozwala prze¿yã tajemnicê przejœcia Boga, który
wra¿liwy na ten typ otwarcia, napeùnia Sob¹. Wêdruj¹c ze sw¹
sùaboœci¹ na skraj w¹tpienia, Teresa ufnoœci¹ je zwyciê¿a i
jednoczeœnie podbija Boga. Tak rozumiane w¹tpienie jest zawierzeniem Bogu, a nie sobie. Kapitalne stwierdzenie Teresy
na miarê jej genialnoœci: …aby kochaã Jezusa, byã Jego ofiar¹
miùoœci, lepiej byã sùabym, bez pragnieñ ni cnót, gdy¿ wtedy
jest siê bardziej podatnym na dziaùanie tej pochùaniaj¹cej i
przemieniaj¹cej miùoœci (list do Marii). Teresa odziera sùaboœã
z podejrzeñ. Nagoœã duchowa, bycie bez cnót czy zasùug,
umo¿liwia duchowe przyspieszenie, które jest opóêniane przez
nasze, a wiêc zawùaszczone, dobro. Têgi optymizm wobec
nagoœci ustawia zagadnienie w zupeùnie nowym œwietle. Jestem nagi, nieokryty, ale ta nagoœã jest sposobem otwarcia siê
na nieskrêpowane dziaùanie Boga.
W tym samym kluczu pojawia siê Maryja, która widz¹c
sùaboœã opiekuje siê braãmi swego Syna, pielgrzymuj¹cymi
jeszcze i nara¿onymi na trudy i niebezpieczeñstwa, póki nie
zostan¹ doprowadzeni do szczêœliwej ojczyzny (por. KK 62).
Ona te¿ sama najpierw oczekuje z ufnoœci¹ zbawienia (por. KK
55). Maryjny wymiar sùaboœci Teresa przekazuje w ten sposób: Wolê po prostu zgodziã siê z tym, ¿e Wszechmocny uczyniù
wielkie rzeczy w duszy dziecka swojej Boskiej Matki, a najwiêksza to ta, ¿e jej pokazaù jej maùoœã i bezsilnoœã.
Czùowiek wystawiony na caù¹ drapie¿noœã œwiata, szuka
schronienia, przygarniêcia i wierzy, ¿e Bóg chce pokazaã…
przemo¿ne bogactwa Jego ùaski (Ef 2, 7). Przyjmuj¹c szkaplerz na nowo docieraj¹ do niego sùowa Izajasza: Nie bêd¹
wiêcej mówiã o tobie „Porzucona”, a o twej krainie nie powiedz¹ ju¿ „Spustoszona”. Raczej ciê nazw¹ „Moje w niej
upodobanie”, a krainê twoj¹ „Poœlubiona”. Albowiem spodo-
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baùaœ siê Panu… (62, 4). W odzianym w ùaskê Bóg z radoœci¹
rozpoznaje swe piêkno.

2.2. Rola Maryi w zjednoczeniu z Bogiem
Zdanie Chrystusa: Po¿yteczne jest dla was moje odejœcie.
Bo je¿eli nie odejdê, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A je¿eli
odejdê, poœlê Go do was (J 16, 7) uœwiadamia, ¿e duchowo
istotne jest nie tylko Jego przyjœcie, ale i odejœcie. Teologia
odejœcia owocuje Duchem Úwiêtym. Chrystus usuwa siê, by
dzieùo zbawienia mogùo byã kontynuowane. W kontekœcie
maryjnym mo¿emy rozeznaã podobnego typu odejœcie. Po¿yteczne jest takie odejœcie Chrystusa, które pozwala dziaã siê
tajemnicy zbawienia zapoœredniczonej w Maryi. Chrystus niejako usuwa siê, usuwa siê po¿ytecznie dla ¿ycia duchowego,
by wyzwoliùa siê peùnia ùaski w Maryi. Tak, jak Duch Úwiêty
mógù wejœã czytelniej w dzieùo zbawienia, podobnie Maryja
mo¿e czytelniej poœredniczyã. Chrystus-poœrednik przerzuca
jeszcze jeden most, bli¿ej czùowieka, bli¿ej ni¿ bo¿oczùowiecza unia hipostatyczna, wùaœnie Maryjê, która jest jedynie
stworzeniem. Takie poœrednictwo Maryi nie tylko przybli¿a
poœrednictwo Chrystusa, ale czyni je rzeczywistym i owocnym. Z jednej strony, tj. od strony czùowieka Maryja jest wielkim pragnieniem stworzenia, pragnieniem zjednoczenia ludzkoœci z Bogiem, jest wielkim woùaniem i pùaczem jak niegdyœ
Chrystus (Hbr 5, 7), wielk¹ têsknot¹, a z drugiej nosi to zjednoczenie w sobie, pozwala Bogu cieszyã siê w Niej swym
dzieùem. Jest zatem tym, co siê w niej dokonaùo przez Boga.
Natur¹ Maryi jest wprowadzanie we wspólnotê z Bogiem, w
tajemnicê zjednoczenia. Maryja na wzór Chrystusa jest Proro-
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kiem tego zjednoczenia, Kapùanem tego zjednoczenia i jego
Królow¹.
Rol¹ Maryi, któr¹ podejmuje ze szczególn¹ pieczoùowitoœci¹ jest przygotowanie czùowieka na otrzymanie ùaski. Uczy
tej samej otwartoœci, by Duch mógù nieskrêpowanie dziaùaã w
czùowieku, uczy istoty swego fiat, przyjmowania ùaski. Przyjêcie do szkaplerza œwiêtego wyra¿a przyjêcie ze strony Maryi,
jak równie¿ Jej formacjê w przyjmowaniu Ducha Úwiêtego.
Czùowiek zawieraj¹cy przymierze szkaplerzne jest przyjêty
przez Maryjê, a jednoczeœnie uczy siê przyjmowania, otwierania siê na ùaskê. W ten sposób jest Ona poœredniczk¹ ùask. Nie
tyle przychodzi od strony Boga z ùaskami, bo Bóg jest êródùem
ùaski, ale do ùaski przychodzi od strony czùowieka, ucz¹c doskonaùego przyjmowania daru pochodz¹cego od Boga.
Wstawiennictwo wyra¿a siê w osobistym zaanga¿owaniu
Maryi na rzecz stworzenia, przyci¹gaj¹c niejako miùosierdzie
i ùaskawoœã Boga do czùowieka. Tu Maryja przychodzi niejako
od strony Boga do czùowieka. Wstawiennictwo objawia siê
otwieraniem Boga na czùowieka.
Poœrednictwo zaœ mo¿e byã rozumiane jako przyci¹ganie
czùowieka do Boga. Maryja przychodzi od strony czùowieka
do Boga. Bierze w swe serce nasze serce, nasze myœli w swe
myœli i otwiera je na Boga; bierze nasze rêce i d¹¿enia otwieraj¹c je na Bo¿y œwiat i Bo¿y plan. Poœrednictwo polega na
tym, ¿e Maryja promieniuj¹c swym macierzyñstwem, po
pierwsze przybli¿a do Chrystusa, po drugie poci¹ga do Niego,
po trzecie przywoùuje do Niego (por. KK 65), by czùowiek
przylgn¹ù jeszcze bardziej do Poœrednika (por. KK 63). Maryja
w przestrzeni swego niepokalania wi¹¿e Boga z czùowiekiem
i dopeùnia tajemnicy œwiêtych obcowania z Bogiem.
Poœrednictwo œwiêtych ma charakter posùugiwania tajemnicy zbawienia, którego autorem jest Bóg w Chrystusie. Maryja
zajmuje najznamienitsze miejsce poœród œwiêtych. Mo¿na powiedzieã, ¿e logika planu zbawienia, logika odwieczna uœwia-
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damia, ¿e Bóg przychodzi do czùowieka przez Maryjê.
Wszystko to, co wydarza siê pomiêdzy Bogiem a czùowiekiem
dokonuje siê w duchowej przestrzeni Maryi. Ona niejako poœredniczy ùasce, zapoœrednicza Boga. Peùna ùaski bowiem stanowi doskonaùe narzêdzie zbawienia, gdy¿ tam, gdzie siê pojawia, daje to, kim jest, napeùnia ùask¹. Maryja jest zamieszkiwaniem Boga w czùowieku. Sama w sobie przynosi speùnienie
czasu Koœcioùa, najpierw przez doskonaùe oczekiwanie zbawienia, a nastêpnie przez dost¹pienie najwy¿szej chwaùy
wniebowziêcia. Sam Koœcióù rozumie Maryjê jako tê, która
dost¹piùa wznioœlejszego stopnia odkupienia (por. KK 53). Caùa
dla Koœcioùa zamienia siê w doskonaùe oczekiwanie peùni przebóstwienia. Czùowiek wzywany do zbawienia, posùuszny ùasce
jednoczeœnie wchodzi w przestrzeñ Maryi, peùnej ùaski,
i uczestniczy w tym dwukierunkowym przepùywie ùaski.
Powy¿ej byùa mowa o poœrednictwie sprawowanym w tajemnicy jednoœci Koœcioùa. Jest jednak jeszcze jeden wymiar
poœrednictwa, bardzo istotny. Sùowo poœrednictwo nie wydaje
siê byã najszczêœliwsze, gdy¿ sugeruje zewnêtrzn¹ rolê Maryi.
Poœrednictwo nie jest relacj¹ pomiêdzy, Maryja nie staje pomiêdzy Bogiem a czùowiekiem, ale ogarnia czùowieka przed Bogiem
czyni¹c go piêkniejszym Sob¹. Poœrednictwo Maryi pochodzi z
wnêtrza tajemnicy Koœcioùa i niejako z wnêtrza samego czùowieka.
Ma ona bowiem dostêp do niego z tej racji, ze jest matk¹ nowego
stworzenia. Nowe stworzenie jest istot¹ posùugiwania Koœcioùa.
Nowe, oczyszczone, przebóstwione stworzenie wrasta nieustannie
w Boga w przestrzeni jej niepokalania.
Poœrednictwo polega na poœrednictwie przykùadu, o czym
mówi papie¿ Jan Paweù II w encyklice Redemptoris Mater,
akcentuj¹c czynn¹ i wzorcz¹ obecnoœã Maryi w ¿yciu Koœcioùa
(nr 1). To sugestywne okreœlenie pozwala ukazaã caù¹ doniosùoœã odwzorowywania natury Chrystusa przez Maryjê, a tak¿e
odwzorowywania natury Koœcioùa. Ta funkcja mo¿e siê zrealizowaã w kontemplacyjnej œwie¿oœci patrzenia na Maryjê, tak
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istotnego dla Karmelu, co Koœcióù formuùuje jako wznoszenie
oczu ku Maryi (KK 65). Rozmyœlaj¹c o Niej zbo¿nie i przypatruj¹c siê jej w œwietle Sùowa, które staùo siê czùowiekiem, Koœcióù ze czci¹ gùêbiej wnika w najwy¿sz¹ tajemnicê Wcielenia
i coraz bardziej upodabnia siê do swego Oblubieñca (KK 65).
Owo kontemplacyjne wpatrywanie siê formuje ¿ycie, tzn. Maryja zapatrzonym w Siebie pozwala wyra¿aã siê w ich ¿yciu.
Maryja zasiedla istotê czùowieka i prowadzi go swoj¹ dziewicz¹ drog¹, dziewicz¹ równie¿ w tym sensie, ¿e sama przeszùa
ni¹ pierwsza.
Formowanie, nadawanie ksztaùtu duchowego jest mo¿liwe,
gdy¿ Maryja posiada znajomoœã •ródeù, ma szczególne odniesienie do pocz¹tku. Pocz¹tek dany w Maryi jest pocz¹tkiem
drogi nowego Ludu, pocz¹tkiem wskazuj¹cym na nieodwracaln¹ zmianê historii, dopeùniaj¹cej siê w stworzeniu. Dlatego
liturgia nazywa j¹ pocz¹tkiem Koœcioùa (por. MC 11). Sama
bêd¹c uosobieniem œwiêtoœci, dzieli siê ni¹ poœród Koœcioùa.
Jest Ona niejako stró¿em zjednoczenia z Bogiem. Maryi dana
jest obecnoœã w caùej przestrzeni zjednoczenia: w narodzinach
zjednoczenia, w d¹¿eniu do jego peùni i jego zwieñczeniu.
Macierzyñska wola Maryi rodzenia dusz do nieskoñczonoœci wypùywa z jej otwartej kobiecoœci, otwartej na caù¹ nadprzyrodzonoœã. W swej pùodnej kobiecoœci otwiera siê na Ýycie,
które przychodzi od Ojca i nieustannie rodzi tajemnicê Chrystusa
czùowiekowi. Jest rodz¹c¹ zjednoczenie z Bogiem. Jej Niepokalane Poczêcie i fiat dla macierzyñstwa stanowi¹ o absolutnym i niezbywalnym pierwszeñstwie wzglêdem Tego, który jest Miùoœci¹.
Z gùêbi tego pierwszeñstwa mo¿e docieraã do ka¿dego i dziaùaã na
wszystkich, zwùaszcza na tych, którzy Jej zawierzaj¹ swój los i
swe przymierze zjednoczenia z Bogiem5.
5

Por. N. GEAGEA, Maria, Madre e decoro del Carmelo. La pietà mariana dei Carmelitani durante i primi tre secoli della loro storia, Roma
1988, s. 640.

Pobrano ze strony szkaplerz.pl

36

PODSTAWY POBOÝNOÚCI SZKAPLERZNEJ

Maryja pojawia siê w przestrzeni d¹¿enia, sama zawsze
wyprzedzaj¹c czùowieka w d¹¿eniu do Pana, sama bêd¹c pragnieniem nieskoñczonym jednoœci czùowieka z Bogiem, zarazem pragnienie to nieskoñczenie rozniecaj¹c. Poœrednicz¹c w
przestrzeni pragnieñ rozrzuca gùownie duchowych d¹¿eñ, sama spalaj¹c siê w Synu, który przyszedù rzuciã ogieñ na ziemiê i jak¿e bardzo pragn¹ù, ¿eby on ju¿ zapùon¹ù (por. £k 12,
49). Maryja ogarnia ka¿de, nawet najbardziej nieporadne,
zmieszane ze sùaboœci¹ d¹¿enie do zbawienia, zacieniaj¹c je
swym miùuj¹cym sercem.
Maryja pojawia siê równie¿ jako caùkowitoœã i peùnia zjednoczenia. Królowa nowej ziemi, nowego nieba i nowego
czùowieka przychodzi od strony peùni czasu i zaprawia ludzk¹
têsknotê nadprzyrodzonoœci¹. W ten sposób nieustannie zwiastuje nowy czas i pomaga patrzeã na rzeczywistoœã nowymi
oczami. Tu speùnia siê najdobitniej wymiar kontemplacyjny,
który jest nowym czytaniem historii razem z Maryj¹, jej czytaniem w Maryi, doskonaùym zjednoczeniu z Bogiem. W tym co
dokonaùo siê pomiêdzy Bogiem a Maryj¹, mamy zasadnicze
elementy ka¿dej drogi do Pana – to, do czego czùowiek mógùby mieã dostêp. Maryja jest zwornikiem bo¿oczùowieczym,
nieustannym jednoczeniem. Zjednoczenie pomiêdzy ludzkim a
boskim w chrystusowej unii hipostatycznej w Maryi, jest przestrzeni¹ dziejowego jednoczenia Boga z czùowiekiem. Maryja
uosabia wszystko, co najpiêkniejsze w Koœciele, co jest
zwieñczeniem piêkna duchowego, jednoznacznie przebóstwionego. W sobie odsùania drogê Chrystusa do czùowieka i
drogê czùowieka przez Chrystusa w gù¹b tajemnicy Trójcy Úw.
Ona wypeùnia niebo swym piêknem. Do Maryi mo¿na zastosowaã sùowa pieœni z Listu œw. Piotra o zrodzeniu do ¿ywej
nadziei. Ta nadzieja przyjmuje ksztaùt dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego i niewiêdn¹cego, które jest zachowane dla was w niebie (1 P 1, 4). W pewnym sensie stanowi to
prawdê o Maryi. Nadzieja w ¿yciu Maryi nie ograniczaùa siê

Pobrano ze strony szkaplerz.pl

PODSTAWY POBOÝNOÚCI SZKAPLERZNEJ

37

do nadziei zwi¹zanej z wypeùnieniem sùów zwiastuna, ¿e Jej
Syn zasi¹dzie na tronie Dawida (£k 1, 32), ale ogarnia caù¹
historiê czùowieka, tak, jak nadzieja Ojca, który czuwa, by
dzieùo Syna siê dokonaùo. W tym znaczeniu Maryja jest dziedzictwem, w podwójnym sensie: tego, z którego siê wyrasta, i
z tego, do którego siê zmierza. W ten sposób Maryja sprawuje
wùadzê nad histori¹. Maryi dane jest nie tylko rodziã w duchowej
pùodnoœci, Maryi dane jest nie tylko karmiã i przewodziã w duchowym macierzyñstwie; Maryi dane jest œwiêtowaã dziewiczoœã
odnowienia dziejów.
Maryja poœredniczy zbawieniu równie¿ poprzez szkaplerz.
Akt powierzenia siê Maryi w szkaplerzu jest potwierdzeniem
chrzcielnych zaœlubin z Bogiem. Mo¿na by go nazwaã maùym
zjednoczeniem. To zjednoczenie pojawia siê w perspektywie
ostatecznego zjednoczenia z Trójc¹ Úwiêt¹ i ono je caùkowicie
wyjaœnia. Jest ono zjednoczeniem ¿ycia, a wiêc wchodzi w
sam¹ gùêbiê codziennoœci. Tu Maryja codzienna uczy powszedniej wiernoœci. Bliskoœã powszednia ogarnia zwykù¹ krz¹tanin¹, tak jak uwijanie siê Marty wokóù goœciny Chrystusa (por.
£k 10, 38-42). Ogarnia samotnoœã wystawiaj¹c¹ na próbê przeró¿ne gùody czùowiecze, wesele i smutek, œmierã bliskich czy
nawiedzanie œwi¹tyni. Szkaplerz zakreœla duchowoœã codziennoœci, opasuje j¹ niejako „z przodu i z tyùu”, gdy¿ w takiej logice zostaù naùo¿ony, przepasuje caùego czùowieka. Noszony, zarazem niesie ¿ycie ku Maryi, a z Ni¹ wspólnie ku Bogu. Ta
wspólnota drogi jest bardzo istotna. Maryja bowiem uprzedza
niejako ¿ycie duchowe, wyœciela je Sob¹. W szkaplerzu zostaje
doù¹czona maryjna perspektywa prze¿ywania, ¿ycia poœród
trudów i cierpienia, która nieustannie zaprasza w maryjny sposób widzenia swego ¿ycia, drogi wiary i nadziei.
Poœrednictwo Maryi nie jest jednak zgodne z pewnymi wyobra¿eniami: czy to poœrednictwa handlowego, rozjemczego
czy typu adwokackiego, gdzie bywa, i¿ sam poœrednik staje siê
wa¿niejszy od stron, pomiêdzy którymi podejmuje siê roli
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mediacji, podporz¹dkowuj¹c je sobie. W przypadku Maryi
potrzeba mówiã o poœrednictwie pokory, Tej-która-siê-usuwa.
Sama bardziej staje siê czêœci¹ drogi jednoczenia, drogi stworzenia do Pana, bardziej wspomaga sw¹ dyskretn¹ obecnoœci¹,
ni¿ objawia siê jako ktoœ pomiêdzy.
Maryja zachowuje sw¹ drugoplanowoœã, jak podczas wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 3-5). Maryja ingeruje w bardzo charakterystycznym i istotnym momencie, w chwili, gdy
wyczerpaùy siê ludzkie mo¿liwoœci, gdy wyczerpaùo siê to, co
naturalne: wina nie maj¹. Tego typu doœwiadczenie sùaboœci
czùowieka staje siê êródùem spotêgowania energii zbawczych.
Dopiero bowiem u kresu swej zaradnoœci, Bóg mo¿e jaœniej
ogarn¹ã historiê czùowieka, a czùowiek mo¿e szerzej otworzyã
siê dziaùanie czysto nadprzyrodzone. Równie¿ dla myœlenia
teologicznego zbawienna staje siê tego typu intelektualna bezradnoœã. Bowiem sùaboœã czùowieka mo¿e objawiã bezpoœrednioœã wielkich rzeczy Bo¿ych. Taka jest logika zbawienia,
gdy¿ Zbawiciel przychodzi w sytuacji zupeùnej bezradnoœci
czùowieka wobec Boga.
Wreszcie poœrednictwo Maryi jest poœrednictwem podobieñstwa. Maryja jest odpowiedzi¹ Bogu. Dlatego wszystko,
czego dotyka, przemienia w odpowiedê Stwórcy, który czyni
wielkie rzeczy. Odpowiedê ksztaùtuje ¿ycie czùowieka od wewn¹trz, wù¹cza go do odpowiedzi, jakie dali Maryja i Chrystus
w swoim ¿yciu.
Maryja jest równie¿ piêknoœci¹ Boga, peùni¹ jego ùaski. Poœrednictwo duchowego piêkna polega na tym, ¿e staje Ona w
czùowieku, poœród czùowieka, jego ¿ycia i spraw, przyobleczona piêknem, w sùoñce Boga (Ap 12, 1).
Przyodziewaj¹cy siê szkaplerzem szuka nadprzyrodzonoœci
w takiej wùaœnie scenerii. Sùaby, zziêbniêty, wypatruje okrycia
i powierza siê Bogu w Maryi, znaczony Jej podobieñstwem.
Snuj¹c rozwa¿ania odnosz¹ce siê do szkaplerza w wymiarze zjednoczenia, odkrywamy caù¹ panoramê oblubieñczego
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znaczenia tego nabo¿eñstwa. Maryja sama, bêd¹c oblubienic¹
Pana, nosi w sobie owo wielkie zjednoczenie z Bogiem, dokonane najpierw ze strony Boga w Niepokalanym Poczêciu, nastêpnie ze strony Maryi w fiat Wcielenia. Maryja nie tyko wyra¿a doskonaùe zjednoczenie stworzenia z Bogiem, wyra¿a
komuniê Ojca i Syna, jest niejako uosobieniem tej samej miùoœci, któr¹ Ojciec kieruje do Syna, a która wyra¿a siê Duchem
Úwiêtym. Maryja jest tym, co ù¹czy Boga i co ù¹czy Boga
z czùowiekiem. Maryjnoœã – jak biblijna M¹droœã – przenika
gùêbokoœci Boga, zwùaszcza Jego miùoœã i spotkanie z czùowiekiem, z caùym stworzeniem. Jest Ona radoœci¹ Boga rozmiùowanego.
Poniewa¿ wszelka wiêê nawi¹zywana jest w horyzoncie
maryjnym, dlatego równie¿ wiêê szkaplerzna nosi w sobie to
oblubieñcze znamiê. Wi¹¿¹c siê z Maryj¹ w przymierzu szkaplerznym czùowiek dostêpuje uczestnictwa w caùym bogactwie
maryjnych wiêzi, wywodz¹cych z samej istoty Trójcy Úwiêtej.
Nosz¹c w sobie zjednoczenie z Synem, dzieli siê nim, zapraszaj¹c wszystkich do tej oblubieñczej i bùogosùawionej jednoœci.
Oblubieñczy charakter szkaplerza wspóùbrzmi z dorobkiem
szkoùy karmelitañskiej, która maluje niezwykùy krajobraz najwy¿szych form zjednoczenia z Bogiem.
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TEOLOGICZNE PODSTAWY ROZUMIENIA
SZKAPLERZA KARMELITAÑSKIEGO

Znaczenie teologiczne dla wspomnienia Najœwiêtszej Maryi
Panny z Góry Karmel mo¿na znaleêã w poù¹czeniu czci Maryi
i ¿ycia kontemplacyjnego, a raczej, w kontemplowaniu czci
Maryi. Eremici Karmelu odwoùywali siê do wydarzenia z ¿ycia Eliasza, który w maùym obùoku, bêd¹cym zwiastunem
deszczu, widziaù zapowiedê pojawienia siê Matki Zbawiciela
(por. 1 Krl 18, 44). Ona sama, która doœwiadczyùa tak niezwykùej bliskoœci Boga, mo¿e siê dzieliã tym doœwiadczeniem.
St¹d mo¿e byã uwa¿ana za inspiratorkê ¿ycia kontemplacyjnego, czy wrêcz kosztowania obecnoœci Bo¿ej. Maryja sama
osi¹gnêùa niezwykùy stopieñ prze¿ywania obecnoœci Bo¿ej,
zwùaszcza od momentu zwiastowania, a nastêpnie w bytowej
wiêzi z Chrystusem. Dar kontemplacji pozwala rozpoznaã w
Maryi Jej nieogarnione piêkno, a przez to i caùego porz¹dku
zbawienia. Taki dar jest przeznaczony dla ludzi cichych, we-
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wnêtrznie skupionych, zapatrzonych w niebo. Dar ten rozwija
w czùowieku gùêbsze moce kontemplacji6.

V.1. Trynitarne podstawy szkaplerza – przymierze
jednoœci

Trynitarn¹ charakterystykê szkaplerza rozpoczniemy od relacji Maryi do poszczególnych Osób Bo¿ych. Maryja wchodzi
w bliski zwi¹zek z Bogiem Ojcem, gdy¿ On jest inicjatorem
dzieùa zbawienia – Syna obdarza ciaùem, a z mocy Ducha
Úwiêtego staje siê Matk¹ Syna i stanowi Jego najwiêksze podobieñstwo poprzez Niepokalane Poczêcie.
Z Synem ù¹cz¹ J¹ wiêzy krwi, z Ojcem – wiêzy Ducha. W
Duchu jest caùkowicie ulegùa Ojcu i w Duchu wspóùdziaùa w
tajemnicy odkupienia dokonanego przez Syna. Maryja swe
posùannictwo otrzymaùa od Ojca w Duchu Úwiêtym. Czeœã
oddawana w Koœciele formuùuje siê do Ojca przez Chrystusa
w Duchu Úwiêtym. Maryja poœród tych dwóch nurtów staje siê
miejscem spotkania z Trzema Osobami.
Maryja stanowi klucz do rozumienia Boga. W Jej ¿yciu staje siê czytelne, rozjaœnione to, co Stwórca zaplanowaù wobec
czùowieka. Jest wiêc nie tylko kluczem, miejscem teologicznym, miejscem Jego objawienia, ale swego rodzaju wyrazistoœci¹ Nieogarnionego. Doskonale bowiem ujawnia Jego dziaùanie, jest wizerunkiem, zwierciadùem Najwy¿szego, Jego pùodnoœci¹. Powierzaj¹c swe dziewictwo Trójcy Úwiêtej, kreœli zara6

Por. L. SCHEFFCZYK, Wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry
Karmel (16 lipca), w: Czeœã Maryi dzisiaj…, dz. cyt., s. 226-228.
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zem kontur Boga, Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1, 15). Dziêki temu wspóùtworzy Jego widzialn¹
obecnoœã na ziemi.
Zawieraj¹c przymierze szkaplerzne odnawiamy w sobie to
podstawowe przymierze maryjne, które Ona zawarùa w swoim
dziewictwie. Taka perspektywa pozwala przedùu¿yã obecnoœã
Maryi i Jej dzieùo zakorzenione w tajemnicy Trójcy Úwiêtej.
Szkaplerz jako kontur Maryi wspóùtworzy widzialn¹ obecnoœã
Boga poœród ludzi. To dziêki Niej mo¿emy dotrzeã w gù¹b
Trójcy Úwiêtej.
Maryja, której oddajemy czeœã, sama jest najdoskonalszym
kultem Boga, gdy¿ wielbienie Boga jest Jej natur¹ (Magnificat). Maryja wiêc ogniskuje to wszystko, co w czùowieku rodzi siê wzglêdem Boga. Konsekruj¹c siê Maryi wù¹czamy siê
w to doskonaùe odniesienie do Stwórcy, a nasze pragnienia
zostaj¹ wzmocnione nieskoñczonym pragnieniem czci Boga,
którym jest Ona.
Maryja jest doskonaùym i autentycznym odniesieniem do
Boga, dlatego wiêê z Maryj¹ pozwala uzdrowiã kult trynitarny i
nadaã mu wùaœciwy wymiar. Oprócz kultu Maryja uosabia doskonaùy prymat Boga w ¿yciu, tak, ¿e zamienia je w jedno doznanie chwaùy. Uzdrawia go nie tylko poprzez swe wstawiennictwo, swój stosunek do stworzenia, ale poniewa¿ sama sob¹
wnosi czystoœã stworzenia wobec Boga. Szkaplerz mo¿e byã
rozumiany jako okrycie chwaù¹ Maryi, co bezpoœrednio uœwiadamia nam jego doksologalny (doxa – gr. chwaùa) wymiar.
Maryja przywraca w osobistym prze¿ywaniu Boga Jego
wùaœciwy obraz. Zdarzaùo siê, ¿e przeciwstawiano miùosierdzie
Maryi sprawiedliwoœci Boga, dzielono Królestwo Bo¿e na
królestwo sprawiedliwoœci zarezerwowanej dla Chrystusa i
królestwo miùosierdzia Maryi, co faùszowaùo caùy obraz Trójcy
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Úwiêtej i ekonomii zbawienia7. Pojawiaùo siê to czasami w
kaznodziejstwie zwi¹zanym ze szkaplerznym przepowiadaniem dla uzasadnienia znaczenia szkaplerza.
Maryja w tajemnicy zbawienia staje siê najbli¿sz¹ wspóùpracownic¹ Trójcy Úwiêtej. Ze wzglêdu na tê wspóùpracê jest
dopuszczona do tajemnicy jednoœci wewn¹trzboskiej i mo¿e
siê ni¹ dzieliã w tajemnicy wiêzi eklezjalnej, w oparciu o
przepùyw ùaski. Ludzie powoùani do jednoœci z Bogiem, mog¹
dziêki jednoœci z Maryj¹ tê jednoœã bardziej sobie uœwiadomiã
i ni¹ ¿yã. Jednoœã pomiêdzy Maryj¹ a poœwiêconymi jej duszami mo¿e byã odbiciem jednoœci Trójcy Úwiêtej. Szkaplerz,
który odwoùuje siê do duchowej jednoœci w ostatecznej perspektywie odnajduje Trójcê Úwiêt¹ jako fundament ka¿dej jednoœci i
ka¿dej miùoœci, która kieruje siê w sposób zupeùny do drugiego,
powierzaj¹c mu siê caùkowicie, jak to dzieje siê w Trójcy Úw.
pomiêdzy Boskimi osobami.
Czùowiek posiada wewnêtrzn¹ relacjê z Trójc¹ Úwiêt¹ na
zasadzie aktu stworzenia (tzw. zjednoczenie substancjalne), na
zasadzie ùaski (zjednoczenie w chrzcie œw.) oraz mo¿liwoœã
zjednoczenia mistycznego. Uczestnictwo w ¿yciu Trójcy
Úwiêtej jest uczestnictwem ¿ycia, uczestnictwem w ¿yciu natury (stworzenie), w ¿yciu ùaski (dzieùo odkupienia), w wewnêtrznym ¿yciu Boga (uœwiêcenie). Wewnêtrznie zjednoczona Trójca Úwiêta pragnie ogarn¹ã tym zjednoczeniem stworzenie. Szkaplerz wyra¿a to mistyczne pragnienie jednoœci,
wieczystego okrycia Bogiem, zù¹czenia z Nim, jak z Maryj¹ w
przymierzu szkaplerznym.
Maryja w swym powoùaniu w planie zbawienia dostêpuje
tajemnicy rodzenia Syna, wùaœciwego Ojcu w ùonie Trójcy
Úwiêtej. Ojciec niebieski ze swej nieskoñczonej miùoœci rodzi
Sùowo, Syna, który jest odblaskiem Jego chwaùy i odbiciem

7

Por. S.C. NAPIÓRKOWSKI, Matka mojego Pana, Opole 1988, s. 17.
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Jego istoty (Hbr 1, 3) i pierworodnym stworzenia (por. Kol 1,
15). Z tej samej istoty miùoœci wypùywa niepowstrzymana wola rodzenia synów przewidzianych do tej samej chwaùy, na
obraz Syna (por. Rz 8, 29). Przeznaczeni od zaùo¿enia œwiata,
powoùani, usprawiedliwieni, obdarzeni chwaù¹ (por. Rz 8, 30)
uczestnicz¹ przez ùaskê w tym samym rodzeniu w Synu, aby
mogli siê przyoblec w œwiêtoœã. Sama istota czùowieka staje
siê wtedy œwi¹tyni¹, gdzie Bóg dokonuje swych tajemnic. Istota ludzka podniesiona przez Ojca do uczestniczenia w ¿yciu
odwiecznego Sùowa, napeùnia siê Duchem Úwiêtym, miùoœci¹
odwieczn¹. Szkaplerz, przyobleczenie synów niesie w sobie
tajemnicz¹ wolê rodzenia do tej samej chwaùy, wolê dzielenia
siê tym darem. Maryja w tajemnicy macierzyñstwa zostaje
dopuszczona do odwiecznego rodzenia Syna przez Ojca, ofiaruj¹c Go œwiatu. Szkaplerz jako znak przyobleczenia w ùaskê,
przyobleczenia w œwiêtoœã, jest form¹ zjednoczenia z Maryj¹,
które odbija tajemnicê rodzenia i zjednoczenia z Jej Synem, a
ostatecznie z caù¹ Trójc¹ Úw.
Tajemnica Trójcy Úwiêtej w czùowieku wskazuje na fakt
zamieszkiwania. Trójca zamieszkuj¹ca czùowieka czyni z niego swój dom, a w istocie to czùowiek mo¿e zadomowiã siê w
Bogu, w ùonie Trójcy. Ýycie duchowe jest powrotem czùowieka do ùona Boga, gdzie zostaje przyodziany Jego niezwykù¹
chwaù¹, moc¹ i piêknem. Maryja jest miejscem, gdzie tajemnica jednoœci Boga objawia swe historyczne dziaùanie, jest
œwiadkiem i gwarantem tej jednoœci, która wypùywa z wnêtrza
Trójcy, a jednoczeœnie jest zaproszeniem do zjednoczenia, do
zawarcia przymierza.
Przymierze szkaplerzne osadza czùowieka bardziej œwiadomie na drodze uœwiêcenia, jest ono mistycznym zadatkiem
peùni eschatonu, a Trójca Úw. ¿yj¹ca w duszy wprowadza j¹ w
okreœlone uczestnictwo w relacje wewn¹trztrynitarne, gdzie
caù¹ sw¹ gùêbiê objawia wyra¿enie: przyobleczenie.
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V.2. Chrystologia szkaplerza – przyobleczenie w
czùowieczeñstwo Chrystusa
Chrystus nam zapocz¹tkowaù drogê now¹ i ¿yw¹ przez zasùonê, to jest przez ciaùo swoje. Maj¹c zaœ kapùana wielkiego,
który jest nad domem Bo¿ym, przyst¹pmy z sercem prawym, z
wiar¹ peùn¹, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zùa œwiadomego i obmyci na ciele wod¹ czyst¹. Trzymajmy siê niewzruszenie nadziei, któr¹ wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten,
który daje obietnicê (Hbr 10, 19-23). Wczytuj¹c siê w przytoczony fragment, mo¿na wychwyciã gùówne zrêby duchowoœci
szkaplerza. Nowa droga, droga ¿ywa, dana w postaci obietnicy, prze¿ywana jest zacienieniu, osùoniêciu, pod zasùon¹ tajemnicy ciaùa Chrystusa. Droga owa ma sens jedynie wtedy,
gdy poci¹ga za sob¹ duchowe zmaganie o czystoœã. Czystoœã
ta zaœ wzmacnia i oczyszcza nadziejê.
Maryja – Ta, która znalazùa ùaskê u Boga (£k 1, 30), przychodzi jako peùnia czasu, jako czas Chrystusa (por. Ga 4, 4),
Matka wedùug bogactwa ùaski, jako dziewicze rodzenie Syna
Najwy¿szego (por. £k 1, 32). Powi¹zanie Chrystusa z Maryj¹
odnajdujemy w sùowach: weszli do domu i zobaczyli Dzieciê
Jezus z Matk¹ Jego, Maryj¹ (Mt 2, 11). Odnajdywanie Chrystusa nosi w sobie to „brzemiê” maryjne, przywoùuje Jej obecnoœã. Odnajdywanie Chrystusa jest odnajdywaniem domu, wejœciem do niego, zamieszkaniem razem, Maryja bowiem zbudowaùa sobie dom (por. Prz 9, 1). Szukanie, poznawanie, próba
zobaczenia Chrystusa, jest zarazem œwiêtowaniem tajemnicy
Maryi obecnej, Maryi nieusuwalnej. Jest Ona znakiem obecnoœci Syna.
Maryja jest nie tylko Matk¹, ale i uczennic¹ Pana, która
peùni wolê Ojca, który jest w niebie (por. Mt 12, 48-50). Speùnianie woli Ojca tworzy o wiele bli¿sz¹ wiêê z Jezusem ni¿
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pokrewieñstwo krwi. Maryja w swoim niech mi siê stanie nawi¹zuje nowy rodzaj wiêzi, wiêzi, która przywoùuje nowy akt
stworzenia. Sùowa stwórcze: niech siê stanie... (Rdz 1, 3nn)
rozbrzmiewaj¹ w ustach Maryi u pocz¹tku nowego stworzenia,
bêd¹cego pokrewieñstwem ùaski w Jej Synu. Moj¹ matk¹ i
moimi braãmi s¹ ci, którzy sùuchaj¹ sùowa Bo¿ego i wypeùniaj¹
je (£k 8, 21). Wsùuchana w sùowa anioùa potwierdza, ¿e jest
uczennic¹, Matk¹, i ¿e uwierzyùa (por. £k 1, 45).
Maryja jest równie¿ pomocnic¹ Pana: zgoda na ¿ycie Syna, na
bycie matk¹; zgoda na odkupienie, czyli na œmierã Syna; zgoda
na bycie Matk¹ Koœcioùa. Maryja peùna ùaski nie zasùania Chrystusa, ale jest staùym, doskonaùym woùaniem o miejsce dla Niego, nieprzerwanym fiat w ¿yciu stworzenia, zapraszaj¹c Go do
¿ycia ze strony stworzenia. Zwiastuje koniecznoœã Chrystusa
dla czùowieka.
W szkaplerzu doznajemy zjednoczenia z Maryj¹, które jest
odbiciem zjednoczenia Maryi z Synem, a przez to w caùym
dostojeñstwie relacji pomiêdzy Matk¹ a Synem: w byciu Matk¹, uczennic¹, pomocnic¹. Ubogaceni Maryj¹ przemierzamy nasz
los, przyodziani w los Chrystusa. Pomaga Ojcu, by tych, których
od wieków poznaù, tych te¿ przeznaczyù na to, by siê stali na wzór
obrazu Jego Syna, aby On byù pierworodnym miêdzy wielu braãmi
(Rz 8, 29).
W szkaplerzu Maryja przyodziewa nas czùowieczeñstwem
Chrystusa, tym zasadniczym upodobnieniem, które stanowi
klucz wszelkiej duchowej przemiany, bycia alter Christus.
Czùowieczeñstwo Pana, chwaùa Jego jest mostem pomiêdzy
tym, co boskie i ludzkie. Poprzez ni¹ czùowiek d¹¿y do osobowej wiêzi z Bogiem. Od strony czùowieczeñstwa przychodzi
do nas wszelka znajomoœã Boga – znaj¹c bowiem Syna, mamy
dostêp do Ojca.
Poszukuj¹c chrystologicznych aspektów dziêki Ewangelii
Mateusza mo¿emy natrafiã na tekst, który uœwiadamia, ¿e
szkaplerz mo¿e nabraã formy jarzma: Przyjdêcie do Mnie
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wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê. Weêcie moje jarzmo na siebie i uczcie siê ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest sùodkie, a moje
brzemiê lekkie (Mt 11, 28-30). Noszenie na sobie, wyra¿enie
gùêboko ewangeliczne, nabiera szkaplerznego „zabarwienia”,
gdy¿ pojawia siê ono w tej samej perspektywie nie tylko samego noszenia, ale i przemiany serca, bycia takim uczniem
Chrystusa, który przykùada siê do tego, by uczyã siê Chrystusa.
Potwierdza to w caùej rozci¹gùoœci pierwotne rozumienie szkaplerza w tradycji karmelitañskiej, które widziaùo w nim jarzmo
Pana, znak nawrócenia i pokuty.
Chrystusowy wymiar szkaplerza pomaga zrozumieã ikonografia, gdzie Maryja Szkaplerzna pojawia siê zawsze z Dzieci¹tkiem. W Jego majestacie speùnia obietnice szkaplerzne,
które s¹ najgùêbiej zwi¹zane z tajemnic¹ zbawienia, a wiêc
bezpoœredni¹ bliskoœã miùuj¹cego Boga. W Jego te¿ obecnoœci
obietnica szkaplerzna nabiera gwarancji i otrzymuje potwierdzenie.

V.3. Pneumatologia szkaplerza
Dziêki asystencji Ducha Úwiêtego w dziele uœwiêcenia mo¿emy mówiã o duchowoœci szkaplerza, potwierdza on bowiem
nie tylko dzieùo chrztu œwiêtego, ale i wprowadza wymóg
ustawicznego wzrostu. Duchowoœã jest osobistym prze¿yciem
prawdy Objawienia, peùniejszym praktykowaniem ¿ycia chrzeœcijañskiego, a nade wszystko zgod¹, by Duch mógù dziaùaã w
sposób nieskrêpowany. Poddanie Duchowi oznacza formacjê,
poddanie siê procesowi upodobnienia, tak jak dokonaùo siê to w
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¿yciu Maryi. Duch bowiem ma szczególne prawo i moc ksztaùtowaã podobieñstwo do Boga, równie¿ poprzez najbardziej ulegùe stworzenie, jakim jest Maryja. Duchowoœã szkaplerzna nie
oznacza jakiejœ dodatkowej drogi, czy nadzwyczajnych kontaktów z Bogiem, ale wyrastaj¹c¹ z wnêtrza chrztu logikê zbawienia.
Paweù VI w adhortacji Marialis cultus stwierdza, ¿e uœwiêcaj¹ce dziaùanie Ducha Úwiêtego w Dziewicy Nazaretañskiej
jest szczytowym momentem Jego poczynañ w historii zbawienia (MC, 26). Czeœã dla Maryi nie jest niczym innym jak
wielbieniem najpiêkniejszego dzieùa Ducha Úwiêtego, a kult
Jej oddawany ostatecznie kieruje siê ku naszemu Pocieszycielowi. Otaczaj¹c czci¹ Maryjê otaczamy zarazem czci¹ to
ogarniêcie Maryi przez Ducha Úwiêtego.
Duch Úwiêty zaczyna dziaùaã w czùowieku, gdy napotyka
Maryjê, która dzieli siê darem ulegùoœci. Znów mo¿e rozpocz¹ã siê proces wcielania, bo Maryja rodzi w podwójnym znaczeniu: Boga dla czùowieka i czùowieka dla Boga.
Maryja w tajemniczy sposób od pocz¹tku jest zaœlubiona
Duchowi Úwiêtemu w Niepokalanym Poczêciu. Mo¿na powiedzieã, ¿e Maryja, sama Jej istota, zbudowana jest z miùoœci
Ducha Úwiêtego, z piêkna Boga. Obdarzona Jego darami mogùa staã siê mieszkaniem Syna Bo¿ego, posùanego w czùowieku
przez Ojca. To, co najznakomitsze w Duchu, zstêpuje na Maryjê w zwiastowaniu i czyni z Niej rodzenie Boga dla czùowieka. W ten sposób staje siê Matk¹ ùaski. Jednoczeœnie Duch
czyni z Niej sw¹ bosk¹ wùasnoœã. Karmel œwiêtuje tê tajemnicê w specjalnym wspomnieniu Najœwiêtszej Maryi Panny –
Matki ùaski Bo¿ej, w 23. dniu ka¿dego lipca.
Zespolenie, jakie dokonaùo siê pomiêdzy Duchem a Maryj¹
w tajemnicy zwiastowania, jest archetypem (a raczej: architypem) ka¿dej wiêzi pomiêdzy Bogiem i czùowiekiem, zatacza
bowiem pneumatologiczny horyzont odkupienia i pojednania.
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Duch Úwiêty jest tym, który poœredniczy pomiêdzy Bogiem i
czùowiekiem.
Tajemnica Ducha wobec Maryi wyra¿a siê w Jej ogarniêciu: a moc Najwy¿szego osùoni ciê (£k 1, 35). W sposobie, w
jaki Duch osùania Maryjê, mo¿emy odnaleêã wyobra¿enie
sposobu, w jaki Maryja osùania czùowieka szkaplerzem. Szkaplerz wskazuje ze swej natury na tajemnicê zwiastowania i j¹
potwierdza. Doœwiadczaj¹cy Jej opieki jest zaproszony do tych
samych êródeù, z których Maryja czerpie w cieniu Boga. Sk¹pany w ùasce, odnowiony na duchu, uczy siê w Niej drogi Ducha do czùowieka, tylko dlatego, ¿e zostaù w Maryi w szkaplerzu osùoniêty przez Ducha w taki sam sposób jak Ona.
Osùoniêcie, a w istocie ogarniêcie obùokiem, niejako zacienienie, odwoùuje siê do bezpoœredniej obecnoœci Boga w obùoku (hebr. – shekinah), wyznaczaj¹cego drogê ludowi wybranemu i zarazem broni¹cego go przed egipskim nieprzyjacielem.
Szkaplerz obrazuje to podwójne dziaùanie ùaski, która z jednej strony jest wyznaczaniem drogi do nieba, któr¹ jest Maryja, co zawarte jest w obowi¹zku naœladowania Maryi, a z drugiej – osùania przed Niegodziwcem.
Zwi¹zek z Duchem posiada swój wymiar wstawienniczy,
modlitewny. Duch jest êródùem modlitwy, modlitwy niepowstrzymanej, a w Maryi modlitwa jest œwiêtowaniem tego
charyzmatu. Wspóùbrzmi to z caù¹ kontemplacyjn¹ atmosfer¹
Karmelu, który chce ¿yã modlitw¹ Dostojnej Siostry. Wstawiennictwo Maryi mo¿e byã odczytane na tle owego fundamentalnego wstawiennictwa Ducha. Gdy bowiem nie umiemy
siê modliã tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia siê za nami w
bùaganiach, których nie mo¿na wyraziã sùowami. Ten zaœ, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], ¿e przyczynia siê
za œwiêtymi zgodnie z wol¹ Bo¿¹ (Rz 8, 26-27). Maryja, która
jest przywoùywaniem Ducha, zarazem przywoùuje modlitwê;
co wiêcej, Maryja zjednoczona z Duchem, przywoùuje Chry-
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stusa. Woùanie to przybli¿yùo siê do Boga we wniebowziêciu.
Maryja w absolutnej bliskoœci Boga przyci¹ga Ducha do czùowieka, który nie mo¿e nie kochaã i nie zbli¿yã siê do czùowieka
poprzez duchowe piêkno Maryi. Maryja niejako udziela siê
czùowiekowi, w którym woùa Ducha.
W perspektywie Ducha mo¿emy wydobyã z caù¹ donosùoœci¹ moment przybrania. Duchowi zawdziêczamy sùowa œw.
Pawùa: Nie otrzymaliœcie przecie¿ ducha niewoli, by siê znowu
pogr¹¿yã w bojaêni, ale otrzymaliœcie ducha przybrania za
synów, w którym mo¿emy woùaã: „Abba Ojcze!” (Rz 8, 15).
Radoœã przybrania, przygarniêcia, rozlega siê poœród wszystkich zwi¹zanych wêzùem miùoœci do Karmelu. Maryja promieniuje miùoœci¹, która usuwa lêk (por. 1 J 4, 18).
Szkaplerz jest szat¹ Maryi, znakiem obecnoœci Jej ducha, a
wiêc i caùej prawdy, któr¹ Maryja nosi w sobie. Nosz¹cy szkaplerz nosi w sobie to duchowe zadanie Maryi, wplecione gùêboko w sam¹ misjê zbawienia, a bliskoœã opasuj¹ca szkaplerza, przywoùuje bliskoœã Tego, który niesie zbawienie i uœwiêca. Tak, jak przy bramie niebios, Maryja staje u bram czùowieczeñstwa i otwiera je na Ducha Úwiêtego, Ducha Jednocz¹cego.

V.4. Eklezjologia szkaplerza
Lumen gentium stwierdza, ¿e Maryja troszczy o braci swego Syna, póki nie zostan¹ doprowadzeni do szczêœliwej ojczyzny (nr 62). Wyra¿enie to mo¿e byã jednym z kluczy do obrazu Maryi skierowanej do Koœcioùa swego Syna. Matka, która
karmi, przyodziewa, modli siê z Koœcioùem i za niego.
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Pewien fragment z pierwszego Listu œw. Jana Apostoùa rzuca œwiatùo na eklezjalny charakter wiêzi, który mo¿emy odnieœã do Maryi. Je¿eli chodzimy w œwiatùoœci, to wtedy mamy
jedni z drugimi wspóùuczestnictwo lub czytelniej za tùumaczeniem brewiarzowym (nieszpory z pi¹tku IV tygodnia): wtedy
jesteœmy we wspólnocie jedni z drugimi (por. 1 J 1, 7). Úwiatùoœã mo¿na odnieœã do chwaùy Maryi, do jej chwalebnego,
wniebowziêtego „teraz”, z którego to wyprowadzona zostaje
zasada jednoœci. Poniewa¿ jej œwiatùo jest najjaœniejsze w
stworzeniu, bo chodzi w peùni ùaski, duchowa mo¿liwoœã jednoczenia, bycia we wspólnocie jest nieograniczona.
Wspóùuczestnictwo ma charakter bardzo specyficznej wiêzi: przybrania, przybrania za synów (por. Rz 8, 15). Przybranie, przygarniêcie okreœla stosunek Boga do czùowieka, tùumaczy logikê adopcji i zarazem nakreœla drogê wolnoœci. Przybranie wyprowadza poza ciasny kr¹g wùasnych korzyœci i rachunku przyjemnoœci, a osadza w perspektywie wspólnotowej,
daruje ¿ycie poœród innych przybranych. Przybranie pozwala
rozeznaã w czùowieku brata, a w Bogu – Ojca. To znak rozpoznawczy, znak przynale¿noœci do rodziny. Przybrani dopiero w
obecnoœci Boga przygarniaj¹cego mog¹ odczytaã prawdê o
sobie, jedynie i a¿ przybranych. Przybrany uczy siê kryteriów
rodzinnego myœlenia, a wiêc przede wszystkim dobra rodziny,
rozszerzenia jej wpùywów.
Koœcióù ze swej natury misyjny czyni ze szkaplerza formê
posùannictwa. Uœwiadamiaj¹c sobie, ¿e Chrystus zostaù posùany
przez Ojca oraz to, ¿e Duch zostaù posùany przez Syna, z gùêbi
swej troski o Koœcióù, u êródeù misyjnoœci, czùowiek nosz¹cy szkaplerz odkrywa, ¿e jest posùany od êródeù przyjaêni, któr¹ prze¿ywa
z Maryj¹, do czùowieka. Znak zbawienia w œwiecie jakim jest Koœcióù, formuùuje siê podobnie jak szkaplerz, który równie¿ jest
znakiem zbawienia.
Maryja w Koœciele jako Matka rodzi dzieci w wierze, kontynuuj¹c swe macierzyñstwo, razem z urodzonymi w ùasce
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modli siê i zaprawia na trudy codziennoœci, by dziaùo siê zbawienie. Pojawia siê jako Sùu¿ebnica Pañska, i wùaœnie w Koœciele objawia siê jako taka: sùu¿ebna obecnoœã, wstawiaj¹ca
siê za swymi dzieãmi. Rodzenie, karmienie, okrywanie dzieci
jest domen¹ Matki. Uœwiadamia to zwùaszcza szkaplerz, który
jest peùnieniem roli matki.
Maryja reprezentuje wszystko to, co najpiêkniejsze w Koœciele, jest jego duchow¹ esencj¹. Odbija piêkno samego Boga
w tajemnicy peùni ùaski. W sobie nosi chwaùê, która jest u
zwieñczenia historii peùni¹ chwaùy Koœcioùa. Szkaplerz okrywa czùowieka chwaù¹ Maryi, t¹ sam¹, która rozœwietla tajemnicê Ciaùa Mistycznego. Zarazem zobowi¹zuje, by t¹ piêknoœci¹ ¿yã i przyodziewaã ni¹ codziennoœã. Urs von Balthasar
pozostawiù sugestywne okreœlenie: katolik to ten, kto obejmuje
wszystko, niczemu nie pozwalaj¹c zgin¹ã (upaœã)8. Caùe ¿ycie,
wszystkie sprawy winny byã ogarniête piêknoœci¹ Maryi.

4.1. Bractwo jako nowe odczytanie obecnoœci we
wspólnocie
Przyjêcie szkaplerza wi¹¿e siê ze wst¹pieniem do Bractwa
szkaplerznego, czyli wspólnoty, która duchowo prze¿ywa ten
sam charyzmat karmelitañski. Wysuwaj¹ siê zatem dwa wymiary, jeden zwi¹zany z charyzmatem, czyli prze¿ywaniem
szczególnej wiêzi z Bogiem, drugi zwi¹zany ze wspólnot¹,
czyli wejœciem w gùêbok¹ relacjê miêdzyludzk¹. Bractwo staje
siê swoist¹ posùug¹ jednoœci, opart¹ o wspólne prze¿ywanie
drogi do Boga. Uœwiadamia ono, ¿e wiara rodzi siê i pogùêbia
w przestrzeni wspólnego œwiadectwa, ¿e Bóg jest Dobrem
8

H. URS VON BALTHASAR, Cattolico, Milano 1978, s. 31.
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wspólnym, Ojcem naszym. Dziêki takiej wspólnocie czùowiek
mo¿e lepiej rozumieã siebie i sw¹ historiê.
Bractwo, a wiêc braterstwo objawia siê przede wszystkim
w radoœci wspólnego ducha, wspólnych zadañ, komunii troski
oraz wdziêcznoœci, z jak¹ prze¿ywana jest przynale¿noœã do
Karmelu. Úwiadomoœã, ¿e ka¿da wspólnota religijna wypùywa
z tajemnicy Trójcy Úwiêtej, pomaga czùowiekowi szkaplerznego przymierza budowaã poœród ludzi ten sam rodzaj wiêzi –
wiêzi, w której objawia siê Bóg, a wiêc wiêzi opartej o wartoœci nadprzyrodzone, zdolne przekroczyã naturalny charakter
ludzkich relacji. Bo zawsze tam, gdzie ludzie gromadz¹ siê w
imiê Jezusa, On przebywa poœród nich. Bractwo, zwùaszcza
karmelitañskie, gromadzi duch modlitwy: Nie otrzymaliœcie
przecie¿ ducha niewoli, by siê znowu pogr¹¿yã w bojaêni, ale
otrzymaliœcie ducha przybrania za synów, w którym mo¿emy
woùaã: „Abba Ojcze!” (Rz 8, 15). Sformuùowane w Pawùowym liœcie powi¹zanie lêku z niewol¹ i modlitwy z przybraniem za synów pozostaje wyzwaniem, które nakùania do pokonywania lêku i wszelkich innych uczuã, które odbieraj¹
czùowiekowi peùniê uczestnictwa w ¿yciu bliêniego. Bractwo
bowiem oznacza w pewnym sensie podjêcie odpowiedzialnoœci za siostry i braci, z którymi siê wi¹¿ê wiêzami silniejszymi
ni¿ wiêzi krwi.
Bractwo jest zaproszeniem do przyjaêni duchowej, opartej
nie na naturalnej sile sympatii czy antypatii, ale na wspólnocie
charyzmatu, duchowego ideaùu, okreœlonej wra¿liwoœci duchowej i wzajemnej pomocy w osi¹ganiu celów gùównie religijnych. Podstaw¹ tego typu relacji jest bezinteresowna miùoœã, twórcze zapraszanie siê do pogùêbiania relacji z Bogiem i
Koœcioùem.
Bractwo pozostaje zawsze doœwiadczeniem Ducha Úwiêtego dziaùaj¹cego poœród wiernych. To dziaùanie uwidacznia siê
w podejmowanym trudzie jednoœci, pomimo ró¿nic, podziaùów, wieku, mentalnoœci, itd., w gùoszeniu równie¿ swego ro-
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dzaju wiary w czùowieka, zwùaszcza zdolnoœci do miùowania,
co stanowi umocnienie na drogach Koœcioùa. Wspólne przekonanie do miùoœci pojawia siê we wspólnocie prze¿ywanego
charyzmatu i czerpania poprzez modlitwê mocy z wnêtrza
Boga.
Bractwo otwiera wreszcie oczy na rzeczywistoœã Koœcioùa, na
bogactwo Bo¿ych form i dróg, odnajduj¹c siebie poœród innych
charyzmatów, odczytuj¹c swe miejsce poœród wielorakich form
przynale¿noœci do wspólnot konsekrowanych. Umacnia to równie¿
nadziejê na owocn¹ wspóùpracê pomiêdzy osobami konsekrowanymi a zù¹czonym w jednym Duchu laikatem.

4.2. Szkaplerzna odpowiedzialnoœã za Koœcióù
Úwiadomi jesteœmy, ¿e Koœcióù, nasza droga, powinien odbijaã w nas sw¹ prawdziw¹ naturê, tzn. przejawiaã przeznaczenie czùowieka do zbawienia.
Wypowiada siê ona najpierw w przyjêciu bliêniego do serca, w podstawowym otwarciu na niego, a nastêpnie w wielkim
oddaniu przy szukaniu dróg zbawienia, ocalenia dla czùowieka. Przyodziani pragn¹ przyodziewaã, w tej samej logice, co
Maryja, która daruje szatê, bo sama zostaùa okryta. Przyobleczony chce razem z Koœcioùem pielgrzymowaã do niebieskiej
Ojczyzny, odkrywaã z radoœci¹ jego œwiêtoœã i niepokalanie,
rozwa¿aã sùowo Pañskie, miùowaã braci i przyzywaã Ducha
Zacieniaj¹cego, a¿ w peùni nie zostanie zacieniony, przyobleczony piêknem Zmartwychwstaùego.
Úwiadomoœã eklezjalna wi¹¿e siê z powa¿nym liczeniem
siê z nieprzyjacielem ludzkiego zbawienia, którego œw. Paweù
nazywa niegodziwcem (por. 2 Tes 2, 8). Niegodziwiec, ojciec
wszelkiego kùamstwa, wypowiedziaù bezwzglêdn¹ wojnê. W
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ci¹gu bowiem caùej historii ludzkiej toczy siê ciê¿ka walka
przeciwko mocom ciemnoœci (KK 37). Z tego te¿ powodu caùe
¿ycie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia siê
jako walka, i to walka dramatyczna pomiêdzy dobrem i zùem,
miêdzy œwiatùoœci¹ i ciemnoœci¹ (KK 13). Walka ta mo¿e byã
zrozumiana jedynie w duchowej perspektywie, któr¹ ujawniù
Chrystus: Gdybyœcie byli ze œwiata, œwiat by was kochaù jako
swoj¹ wùasnoœã. Ale poniewa¿ nie jesteœcie ze œwiata, bo Ja
was wybraùem, dlatego œwiat was nienawidzi (J 15, 19). Przyobleczenie szkaplerzem w kontekœcie duchowym staje siê êródùem nienawiœci ciemnoœci, gdy¿ czùowiek potwierdza sw¹
przynale¿noœã do Boga. Ta jednoznacznoœã jest przedmiotem
szczególnej nienawiœci. Nienawiœã rozci¹ga siê na caùe ¿ycie i
dotyczy ostatecznego szczêœcia.
Tocz¹ca siê walka ma okreœlony finaù: jesteœcie z Boga i
zwyciê¿yliœcie… poniewa¿ wiêkszy jest Ten, który w was jest,
od tego, który jest w œwiecie (1 J 4, 4). Ale dobro poddane jest
próbie. Próba jest prób¹ radoœci, jak u Chrystusa, który to zamiast radoœci, któr¹ Mu obiecywano, przecierpiaù krzy¿, nie
bacz¹c na jego hañbê, i zasiadù po prawicy Ojca (Hbr 12, 2).
Próba dotyczy naszych spodziewañ siê, krzy¿uje nasze zùudzenia, umacnia dobro. Poddani próbie rozumiemy, ¿e nie liczy
siê robienie jakiegoœ dobra, ale czynienie woli Boga. Próba
dotyka dróg naszych pragnieñ, s¹dów, religijnych wyobra¿eñ,
ucz¹c zawierzenia, oddania siê Bogu, a nie chodzenia szlakami
wùasnej przemyœlnoœci. Próbie zostaje poddane nasze przekonanie do zbawienia, wiernoœã dobru, odpowiedzialnoœã za
piêkno duchowe czùowieka. To w tajemnicy próby miecz boleœci przenika serce, ale wielkoœã polega na pokonywaniu cierpienia tym wiêksz¹ otwartoœci¹ na Krzy¿, który zbawia. Ka¿da
próba jest przebijanie boku, by otworzyã ranê miùoœci.
Úw. Teresa z Awili, kobieta szkaplerza, pisze: Pewnego
dnia podczas modlitwy Bóg pokazaù mi w swego rodzaju wizji
intelektualnej jedn¹ duszê w stanie ùaski Bo¿ej. Widziaùam
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Trójcê Úwiêt¹ towarzysz¹c¹ jej i przez sam ten fakt obdarzaj¹c¹ j¹ siù¹ do wùadania nad caùym œwiatem…
Bóg pokazaù mi tak¿e duszê w stanie grzechu œmiertelnego;
pozbawiona wszelkiej siùy, podobna do kogoœ, kto zostaù zwi¹zany i skrêpowany, z przewi¹zanymi oczami, mimo wysiùków
nie mo¿e ani widzieã, ani chodziã, ani sùyszeã i znajduje siê w
gêstych ciemnoœciach. Byùam tak przejêta litoœci¹ dla dusz znajduj¹cych siê w tym stanie, ¿e wszelkie mo¿liwe katusze wydawaùy mi
siê lekkie, gdyby chodziùo o wyzwolenie jednej z nich…
Úw. Teresa miaùa równie¿ wizjê piekùa. O dziwo, nie wyzwoliùo to w niej przera¿ania i zniechêcenia, ale now¹ siùê
miùoœci. Ta wizja wywoùaùa… ogromny ból z powodu zguby
dusz… wywoùaùa równie¿ gor¹ce pragnienie przyjœcia duszom
z pomoc¹. Wydaje mi siê, ¿e naprawdê, aby uwolniã jedn¹ z
nich z tak straszliwych katuszy, chêtnie znosiùabym tysi¹c razy
œmierã… Nie pojmujê, jak mo¿emy spokojnie ¿yã, kiedy patrzymy na tyle dusz wci¹ganych przez szatana do piekùa.
Miùoœã rodzi potrzebê dêwigania ciê¿arów braci. Szkaplerz
jest noszony tak¿e jako brzemiê, jako odpowiedzialnoœã za
bliêniego. Maryja dziel¹c siê ùask¹ zbawienia, zarazem zaprasza do wspólnego trudzenia siê, by zbawcze dzieùo Syna nie
natrafiaùo na ludzk¹ maùodusznoœã.

V.5. Mariologia szkaplerzna
Szkaplerz odgrywa podwójn¹ rolê: poprzez niego Maryja
zbli¿a siê do czùowieka, jak i równie¿ mo¿e on siê staã – je¿eli
jest gùêboko duchowo prze¿yty – drog¹ do Maryi. W tym
wspólnym zbli¿aniu siê do siebie, jednoczeœnie dany jest
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czùowiekowi osobisty powrót do Boga poprzez Chrystusa, w
którym mamy jedyny przystêp do Boga.
Szkaplerz wnosi ze sob¹ bogactwo bycia z Maryj¹, nie tylko w sensie prze¿ywania Jej obecnoœci i dziaùania w jakimœ
okreœlonym ¿yciu, ale wi¹¿e siê z caù¹ doniosùoœci¹ tego, co
Stary Testament okreœlaù jako chodzenie z Bogiem, co wyra¿a
ulegùoœã, a nawet uznanie za swoje tego, co mieni siê byã boskim, a co póêniej Chrystus wyrazi jaœniej: B¹dêcie jak Ojciec
mój niebieski.
Szkaplerz ogarnia ¿ycie czùowieka i wyra¿a dynamiczny
charakter pójœcia za Maryj¹. Oznacza bowiem wiêê z Jej osob¹, czystoœã ¿ycia, zapomnienie o sobie. Nosz¹cy szkaplerz
jest niejako mariaforos, nosi tê sam¹ wiarê i nadziej¹, miùuje
t¹ sam¹ miùoœci¹. Maryjny wymiar szkaplerza odwoùuje siê
zasadniczo do tej wiêzi osobistej, do objawienia tajemnicy
Maryi w ¿yciu wierz¹cego, do osobistego wybrania i przylgniêcia do Niej. Szkaplerz rodzi nowy typ wiêzi, ró¿ny od
wiêzów rodzinnych. Ta duchowa wiêê (religio) zdolna jest do
nadania ¿yciu szczególnego zabarwienia, ucieleœnia szczególny koloryt ùaski, a w konsekwencji swego rodzaju posùuszeñstwo Maryi. To posùuszeñstwo dotyczy tajemnicy, która poprzez Ducha Úwiêtego objawiùa siê Maryi, a nastêpnie uksztaùtowaùa caùe Jej ¿ycie. Dotyczy zatem wprost tajemnicy, która
dokonaùa siê w Jej osobie. Maryja, która przeszùa drogê wiary,
zaprasza na te same duchowe pastwiska, na których karmiona
byùa przez Ducha, uczy wra¿liwoœci na ten sam gùos, który
dobiega z gùêbi historii zbawienia, znacz¹c nadprzyrodzon¹
obfitoœci¹ tych, którzy potwierdzaj¹ przynale¿noœã do Chrystusa przymierzem z Ni¹ sam¹.
Przymierze z Maryj¹ pozwala lepiej odsùaniaã Jej piêkno.
Z jednej strony jest ono odczytywane niejako od zewn¹trz,
z bezpoœrednioœci ewangelicznego przekazu, ujêtego w swej
codziennoœci palestyñskiej, a z drugiej przychodzi ono od wewn¹trz, na mocy soku winnego krzewu, Chrystusa i Koœcioùa,
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który o¿ywia w tym samym duchu intymnoœã duchow¹. Mo¿na tu sparafrazowaã sùowa Dobrej Nowiny: trwa w Jezusie,
a Jezus trwa w nim (J 6, 56; 1 J 3, 24): kto trwa w Maryi, Maryja trwa w Nim. Dziêki temu w sercu wyciska siê jeszcze
jedno znamiê – znamiê znajomoœci Maryi, które mo¿e byã
porównywane z przemian¹ serca okreœlon¹ u Jeremiasza (por.
Jr 31, 33), znajomoœci, która nie jest niczym innym jak zadatkiem wspólnej miùoœci. W ten sposób ¿yj¹cy w przestrzeni
takiej miùoœci staje siê œwiadkiem, daje œwiadectwo Maryi.
Obrzêd przyjêcia szkaplerza jest obrzêdem przyjêcia Maryi,
na wzór œw. Józefa, któremu anioù powiedziaù, by nie baù siê
wzi¹ã do siebie Maryi (Mt 1, 20). Wzi¹ã do siebie znaczy
wzi¹ã Maryjê, jak to uczyniù œw. Jan Apostoù pod krzy¿em,
który wzi¹ù Maryjê nie tylko za Matkê, ale równie¿ – do siebie
(J 19, 27).
Wziêcie do siebie jest aktem duchowego otwarcia na ducha
Maryi, który jest Duchem Úwiêtym, duchowej goœcinnoœci,
wyra¿aj¹cej mistyczne udostêpnienie siebie, by Ona mogùa
dziaùaã i wcielaã sw¹ miùoœã, oraz duchowego zbratania z Maryj¹, co uœwiadamia siostrzany, rodzinny stosunek do Niej.
Poprzez taki akt Maryja mo¿e ogarn¹ã ¿ycie czùowieka, osadziã je w Sobie, aby czùowiek byù œwiêty w Jej obecnoœci (por.
Ef 1, 4). Czùowiek nosz¹c szkaplerz ¿yje przed Maryj¹, a codziennoœã ogarnia nowy sens, sens zwi¹zany z mentalnoœci¹
kultu; odkrywa bowiem dziêki Maryi jeszcze bardziej, ¿e jest
zbudowany na ksztaùt œwi¹tyni. O¿ywa pragnienie, by wobec
Niej ¿yã jako œwiêty, nieskalany i nienaganny (por. Kol 1, 22).
Szkaplerz przyobleka czùowieka chwaù¹ Maryi. Odwoùuje
siê to do chwaùy Niepokalanego Poczêcia, jak i chwaùy wniebowziêcia, a zwùaszcza do ukoronowania Jej na Królow¹ nieba
i ziemi.
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V.6. Asceza szkaplerza
Asceza polega na stawianiu sobie duchowych wymagañ, by
zapewniã wolnoœã duchowi, który mo¿e ulegaã d¹¿eniom ciaùa, bo jak poucza œw. Paweù: d¹¿noœã ciaùa wroga jest Bogu
(Rz 8, 7). Szkaplerzna wra¿liwoœã ascetyczna mo¿e siê skupiaã wokóù sùów: …przyobleczcie siê w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie siê zbytnio o ciaùo, dogadzaj¹c ¿¹dzom (Rz
13, 14).
W tej szczególnej wiêzi szkaplerznej czùowiek wybiera
drogê kultu, czci, daj¹c swe ciaùo na ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, Bogu
przyjemn¹, jako wyraz rozumnej sùu¿by Bo¿ej (Rz 12, 1). Ciaùo w geœcie przyobleczenia zostaje osùoniête ùask¹. Asceza
odnosi siê gùównie do odnawiania umysùu, nowego, Bo¿ego
patrzenia na œwiat i wydarzenia, patrzenia peùnego nadziei.
Nadzieja wyprowadza nas poza horyzont doczesnoœci i pozwala œwiêtowaã czas speùnienia. Nadzieja jest nadziej¹ zbawienia
i dziêki niej mo¿na potraktowaã, zwùaszcza wszystkie trudne
sprawy, jednocz¹c siê z Chrystusem. Trudne sprawy oznaczaj¹
zasadniczo trud cierpienia. Hart ducha polega na tym, by cierpienie nie tylko dzielnie znosiã, ale nadto nosiã je jak krzy¿
Chrystusa. Mo¿na mówiã o swoistym noszeniu krzy¿a tak, jak
siê nosi szkaplerz – okalaj¹cy barki czùowieka. Duchowoœã
szkaplerza objawia tu dar cnoty cierpliwoœci wobec wszelkich
ucisków, chùost, wiêzieñ, rozruchów (por. 2 Kor 6, 4-5). Przyodziany szkaplerzem dzielnie wychodzi na spotkanie rzeczywistoœci, by Bóg okazaù w nas swe zwyciêstwo, bo we wszystkim tym odnosimy zwyciêstwo dziêki Temu, który nas umiùowaù
(Rz 8, 37). Siù¹ chrzeœcijañskiej ascezy jest miùoœã wypùywaj¹ca z Boskiego serca. W zalecanych praktykach czùonków
Bractw szkaplerznych znajdujemy zobowi¹zanie do nawiedzania koœcioùa oraz uczestniczenia w sakramentach œwiêtych,
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zwùaszcza z okazji œwi¹t Matki Bo¿ej czy w soboty – w dzieñ
maryjny, co pomna¿a siùê dziaùaj¹cej ùaski,.
Asceza jest równie¿ czasem walki. Okryci szkaplerzem
doznajemy okrycia zbroj¹ na polach bitew z nieprzyjacióùmi
naszego zbawienia. Chlubimy siê z ucisku, wiedz¹c, ¿e ucisk
wyrabia wytrwaùoœã, a wytrwaùoœã – wypróbowan¹ cnotê, wypróbowana cnota zaœ – nadziejê. A nadzieja zawieœã nie mo¿e…
(Rz 5, 3-5). Poddana duchowi zmysùowoœã pozwala peùniej ¿yã
miùoœci¹ Boga.
Typowym dziaùaniem ascetycznym s¹: posty, czuwania,
modlitwa. Przyjmuj¹cy szkaplerz zobowi¹zuje siê oddawaã
czeœã Maryi czystoœci¹ ¿ycia, dowolnym wyrzeczeniem oraz
codzienn¹ modlitw¹ (np. Pod Twoj¹ obronê).
Poprzez ascezê ciaùo winno byã wci¹gniête w obszar d¹¿eñ
duchowych, przenikane ùask¹. Zaanga¿owanie ciaùa w dzieùa
Ducha Úwiêtego oznacza postawê gotow¹ do ewangelizacji nie
tylko wùasnego serca, ale i napotykanych ludzi. Solidne wykonywanie swych codziennych obowi¹zków rodzinnych czy zawodowych stanowi punkt wyjœcia dla ka¿dej zdrowej duchowoœci. Wszelkie zajêcia, praca, studiowanie, wychowywanie
dzieci, pogodna staroœã, stanowi¹ czeœã ascezy. Asceza rz¹dzi
siê prawem roztropnoœci, umiarkowania, powœci¹gliwoœci.
Wprowadza smak ¿ycia bùogosùawieñstwami. Wtedy czùowiek
wybiera milczenie, ubóstwo ducha, sprawiedliwoœã, pokój
jako formy ewangelicznego spêdzania ¿ycia na tej ziemi.

V.7. Mistyka szkaplerza
Mistyczny aspekt szkaplerza odnosi siê przede wszystkim
do maryjnego prze¿ycia tajemnicy chrztu œw. Chrzeœcijanin
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odnajduje swe êródùa w tym sakramencie, odnajduje tam tajemnicê wszczepienia w ¿ycie Boga, w jego te¿ przestrzeni
poddany jest dziaùaniu œmierci. Ta sakramentalna œmierã wyra¿a ci¹gùe umieranie dla grzechu i starego czùowieka, by
prze¿yã coœ z Pawùowej prawdy: choã nadal prowadzê ¿ycie w
ciele, jednak obecne ¿ycie moje jest ¿yciem wiary w Syna Bo¿ego (Ga 2, 20). Maryja poœród swego ziemskiego pielgrzymowania przy boku Syna uczyniùa je ¿yciem wiary, która
umo¿liwia doskonaùe zjednoczenie z Nim (por. 2 Kor 5, 1-10).
Zaœlubionych sobie w szkaplerzu prowadzi t¹ drog¹ mistyczn¹, trudz¹c siê wokóù zjednoczenia tego, co ludzkie i boskie9,
jak to dokonaùo siê doskonale w jej ùonie.
Mistyczny wymiar dotyczy równie¿ osi¹gania boskiej chwaùy. Maryja osi¹gaj¹c na ziemi peùniê ùaski, uczestniczy w caùej
przedziwnej chwale zmartwychwstania i wniebowst¹pienia Syna, które wyra¿aj¹ wewnêtrzn¹ chwaùê Ojca. Okryty szkaplerzem ma w tajemniczy sposób dostêp do tej chwaùy, okrywaj¹c
siê ¿yciem Maryi.
Okrycie ¿yciem Maryi zwraca uwagê na jeszcze jeden nurt
myœlenia. Okrycie odwoùuje siê do tajemnicy ùona Maryi.
Miejsce, gdzie mo¿liwe byùo doskonaùe spotkanie natur boskiej i ludzkie w unii hipostatycznej Chrystusa, stanowi
uprzywilejowan¹ przestrzeñ ka¿dego jednoczenia z Bogiem,
zwùaszcza zjednoczenia mistycznego. Jest ono niejako z natury
maryjne. Okrywaj¹c siê ¿yciem Maryi czùowiek powierza siê
mistyce, zakorzenia w miejscu duchowych narodzin, narodzin
jednoœci z Bogiem. Przyobleczenie w szkaplerz umo¿liwia
spotêgowanie nowej, duchowej formy nadprzyrodzonego dziaùania ofiarowanego w tajemnicy chrztu. Rozwiniêcie nowej
formy dziaùania jest elementem procesu wewnêtrznego prze-

9

GIOVANNA DELLA CROCE, La spiritualità carmelitana, w: Le grandi
Scuole della Spiritualità (red. E. Ancilli), Roma 1984, s. 458.
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obra¿enia. Úcisùe wewnêtrzne zespolenie, bycie w Maryi stanowi podstawê rozumienia szkaplerza.
Szata w mistycznej interpretacji nabiera symbolu sukni mistycznych zaœlubin, któr¹ przywdziewa oblubienica: w szacie
wzorzystej wiod¹ j¹ do króla… (Ps 45, 15). Szata, ksztaùt przyszùego piêkna, zdobi caù¹ ludzkoœã, wybranych Boga. I Miasto
Úwiête - Jeruzalem Nowe ujrzaùem zstêpuj¹ce z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego mê¿a (Ap 21, 2). Nowa szata, znak nowego, mistycznego piêkna.
Istnieje bardzo interesuj¹ca zbie¿noœã pomiêdzy rytuaùem
przyjêcia do szkaplerza (naùo¿enie szat i wpisanie do ksiêgi
szkaplerznej) a tekstem z Apokalipsy. Wiernym z Koœcioùa w
Sardes Pan napisaù, ¿e bêd¹ chodziã ze Mn¹ w bieli, bo s¹
godni. Tak szaty biaùe przywdzieje zwyciêzca, i z ksiêgi ¿ycia
imienia jego nie wyma¿ê. I wyznam imiê jego przed moim Ojcem i Jego anioùami (Ap 3, 4-5). Bezpoœrednio tekst przywoùuje znaczenie szaty chrzcielnej czy szaty œwiêtoœci dla zwyciêzców w duchowym boju, ale równie¿ w metaforyce myœlenia mo¿emy doszukaã siê œwiatùa rozjaœniaj¹cego tajemnicê
szkaplerza. Przywdzianie szkaplerza oznacza odwoùanie siê do
postawy, której wymaga Chrystus, by cieszyã siê z tego, ¿e
imiona s¹ zapisane w niebie (por. £k 10, 20).
Podobny kontekst znajdujemy w przypowieœci o godach
weselnych, gdzie przyodzianie szat¹ wyra¿a przywilej uczestnictwa w uczcie. Byã przyodzianym, znaczy byã zaproszonym; tylko intruz wchodzi bez biaùej szaty godowej i musi
opuœciã salê weseln¹ (por. Mt 22, 1-14). Przypowieœã Chrystusa nasuwa skojarzenie w istocie swej odwoùuj¹ce siê do przymierza szkaplerznego, obwarowanego obietnic¹ zbawienia.
Przyodziany szkaplerzem czuje siê zaproszony, uprzywilejowany, zasiada poœród goœci samego Boga. W przedziwny sposób nastêpuje zmiana ról. Úw. Teresa z Awili z caù¹ moc¹
podkreœla, i¿ ¿ycie duchowe, a zwùaszcza ¿ycie modlitwy,
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winno byã przebywaniem z dostojnym Goœciem. Boski Goœã w
koñcu sam zaprasza w goœcinê, której nie ma koñca.

V.8. Ekumeniczne akcenty w duchowoœci szkaplerza
Karmel z natury jest duchowoœci¹ uprzywilejowan¹, w perspektywie nawet caùego chrzeœcijañstwa. Przez tê górê w Palestynie przetaczaùa siê caùa burzliwa historia Europy i Azji, tu
te¿ utrwalaùy siê ró¿ne wpùywy kulturowe i religijne, bizantyñskie i rzymskie, oraz zwyczaje pierwotnych Koœcioùów. To
niezwykùe uprzywilejowanie pozwala domniemywaã, ¿e duch
Karmelu daje mo¿liwoœã spotkania zarówno miêdzy religiami,
jak i ró¿nych odùamów chrzeœcijañstwa.
Maryjna tradycja karmelitañska jest syntez¹ Wschodu i Zachodu. O ile Maryja dla protestantów pozostaje T¹, która naucza ¿ycia ewangelicznego, i dlatego akcentuj¹ Jej ¿ycie codzienne (Maria docet), tak dla Wschodu Maryja jest wszechobecna w ¿yciu.
Wœród autorów karmelitañskich znajdujemy syntezê, prawdziwie w perspektywie powszechnej, a wiêc odwoùuj¹cej siê
do samej natury Koœcioùa – syntezê dwóch wizji. Pierwszy,
obraz Maryi jako Siostry, osoby ¿ywej, konkretnej, drugi –
obraz Maryi, poprzez któr¹ mo¿na wejœã w gùêbok¹ relacjê z
Bogiem w swoim ¿yciu10. Pierwszy pochodzi z wczesnej tradycji, wynikaj¹cej z tytuùu Zakonu, który karmelici rozumieli
dosùownie Bracia Najœwiêtszej Maryi Panny (XIII w.), drugi

10

S. DE FIORES, Maria presenza viva nel popolo di Dio, Roma 1980, s.
222.
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zwi¹zany z postaciami o. Michaùa od œw. Augustyna i Marii
Petyt (XVII w.).
Bliskoœã Siostry i wzór ¿ycia codziennego jaki daje, staùy
siê êródùem bardzo trzeêwej maryjnoœci, odwoùuj¹cej siê do
osoby, która zaprasza do swojej codziennoœci. Ten szczególny
fenomen wcieliù siê w tradycjê szkaplerza karmelitañskiego,
gdzie ¿ycie staùo siê przywoùywaniem Maryi i przyoblekaniem
Jej piêknem. To, co przybraùo formê oblacji Najœwiêtszej Maryi Pannie w ró¿nych kongregacjach mariañskich, czy œwiêtej
niewoli w szkole francuskiej, w Karmelu staùo siê maryjnym
ksztaùtem ¿ycia. Takie ujêcie w pierwszym rzêdzie sprzeciwia
siê temu wszystkiemu, co sprawia, ¿e religijnoœã jest pasywna,
¿e ogniska rodzinne pozostaj¹ bez konkretnego wpùywu religii,
¿e kobiecoœã zostaùa zafaùszowana, a o której prawda objawia
siê w spotkaniu z codzienn¹ Maryj¹. Z drugiej strony Karmel
zaprasza do Maryi, która dziêki swej historycznej decyzji fiat,
mo¿e uczestniczyã w naszych decyzjach i zmieniaã aktywnie
nasza religijn¹ œwiadomoœã, a co z tym siê wi¹¿e, towarzyszyã
naszej drodze. To mo¿e ofiarowaã ka¿demu szkaplerz.
W samej duchowoœci szkaplerza mo¿emy wydobyã kilka
elementów, pozwalaj¹cych podkreœliã wspólne myœlenie. Mo¿emy odnaleêã w innych wyznaniach podobne symbole okrycia, ochrony, ocalenia.

8.1. Protestancka teologia okrycia
Teologia protestancka bliska jest karmelitañskiemu myœleniu o Maryi, które odnajduje wspólne cechy:
– wyrasta pierwotnie z rozumienia Jej jako Siostry;
– teologia ta równie¿ posiada koncepcjê ùaski opart¹ o
okrycie, przyobleczenie: grzech zostaje zakryty przez
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Boga (trzeba zaznaczyã, ¿e teologia katolicka ma inny
stosunek do grzechu i ùaski, podkreœlamy tu ekumenicznie zbie¿noœã stylu prezentacji;
– podkreœla ona równie¿ przeznaczenie (teoria predestynacji) do zbawienia, ale w inny sposób ni¿ w nauce katolickiej;
– wreszcie protestanci wol¹ mówiã o naœladowaniu Maryi, a nie o Niej samej11.
Szkaplerz ze swej istoty mówi o okryciu ùask¹, o przeznaczeniu do zbawienia tych, którzy go nosz¹ oraz zobowi¹zuje
do naœladowania Maryi.

8.2. Okrycie szat¹ w prawosùawiu
Podobnego typu opiekê Maryi jak w szkaplerzu mamy w
tradycji prawosùawnej. Odnosi siê to przede wszystkim do
omoforionu (omoforu) i maphorium. Omoforion to dùugi, szeroki pas materiaùu, ozdobiony krzy¿em, który nosz¹ biskupi w
czasie nabo¿eñstwa, maphorium to rodzaj szala, okrycia gùowy. Obu tych odzieñ Maryja u¿ywa jako znaków swej opieki,
co ma swe potwierdzenie w pobo¿nym przekazie.
Historia wspomina miasto Carogród, które zostaùo napadniête przez obce wojska w 903 roku. W sytuacji bez wyjœcia,
wierni prosili Maryjê o interwencjê. We Wùachiernickiej cerkwi nad Morzem Czarnym, bùogosùawionemu Andrzejowi
Szalonemu (Jurodiwemu) Maryja ukazuje siê poœród zastêpów
anielskich, proroków i apostoùów, rozpoœcieraj¹c nad prosz¹-

11

M. WALUÚ, Redemptoris Mater o poœrednictwie Maryi w opinii protestantów obszaru niemieckojêzycznego, w: Matka Odkupiciela. Tekst i
komentarze (red. C.S. Napiórkowski), Lublin 1993, s. 255-256.
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cymi o Jej pomoc omoforion na znak tego, ¿e przyjmuje naród
pod sw¹ opiekê i obroni go od nieszczêœcia. Na pami¹tkê tego
wydarzenia ustanowiono 12 paêdziernika œwiêtem Opieki Najœwiêtszej Bogurodzicy Maryi. Opieka – rosyjskie pokrow
oznacza równie¿ osùonê, zasùonê. Wiele cerkwi nosi to wezwanie12.
W tradycji prawosùawnej istnieje jeszcze historia zwi¹zana
z Andrzejem i okryciem zwanym maphorium. Podczas caùonocnego czuwania w Blachernach (tj. Konstantynopol) bùogosùawionemu ukazaùa siê Bogurodzica – Królowa œwiata, zdejmuj¹c z gùowy swój maphorion – szal podobny do bùyskawicy i
bardzo uroczyœcie rozpostarùa go nad swoim ludem13.
Inne cudowne wydarzenie miaùo miejsce piêã wieków póêniej. Latem 1675 roku w czasie wojny z Turkami pod wodz¹
hana Nurredyna podeszli oni do Poczajewskiego klasztoru,
oblegaj¹c przez trzy dni i gro¿¹c caùkowitym jego zniszczeniem. W nocy z 22 na 23 lipca przypuœcili ostateczny szturm.
Przeùo¿ony wspólnoty Józef Dobromirskij wraz z mnichami
wzywaù niebieskiej pomocy. Gdy zaczêto œpiewaã Akatyst objawiùa siê Matka Bo¿a poœród anioùów z obna¿onymi mieczami,
rozpuszczaj¹c bùyszcz¹cy biel¹ omoforion. Na widok niebieskiego wojska ogarn¹ù nieprzyjacióù popùoch – uciekaj¹c tratowali siê i zabijali nawzajem14.
Sam Akatyst zawiera treœci zwi¹zane z szat¹ Maryi. Znany
jest fragment, w którym wierni modl¹ siê: Raduj siê, Radoœci

12

ËÈÌ, Çàêîí áîæèé ×àñìú ïåðâàÿ. Ãëàâíåéøèå ïðàçäíèêu Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ïîñîáèå äëà âîñêðåñíûõ øêîë, Êèåâ1991, s. 86
(tùum. wùasne).
13 S. BU£GAKOW, Úwietlista opieka nad œwiatem, w: Teksty o Matce
Bo¿ej, Prawosùawie, cz. I., Niepokalanów 1991, s. 306.
14 Za: A. ÕÎÉÍÀÖÊÈÉ, Ïàòåðèê ÂîëûíîÏî÷àåâñêèé, Æèòîìèð 1997,
s. 252-255 (tùum. wùasne).
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nasza. Wybaw nas od wszelkiego zùa i okryj nas czcigodnym
swoim omoforionem15.
W dziedzinie teologii prawosùawnej szkaplerz mo¿e odwoùywaã siê do gùêbi teologii ikony. Prawosùawni maj¹ koncepcjê
ikony – uobecnienia tego, kogo przedstawia. Szkaplerz jest
rodzajem ikony, która nie tylko uobecnia, ale dynamizuje ¿ycie, zaprasza do wspóùistnienia, szkaplerz jest nie tylko obecnoœci¹ Maryi w szkaplerzu, ale czêœci¹ naszego ¿ycia, obecnoœci¹ Maryi w naszym ¿yciu.
Ponadto prawosùawni okreœlaj¹ Maryjê jako Pneumatofora
– Nosicielka Ducha Úwiêtego i modl¹ siê do Niej Zbaw nas
(mocny akcent soteriologiczny), do czego bezpoœrednio odwoùuje siê równie¿ szkaplerz.
W liturgii, w czasie ofiarowania darów, doù¹cza siê do
chleba (tzw. Baranka), cz¹stki, z której pierwsza symbolizuje
Maryjê. Do modlitwy: Na czeœã i pami¹tkê bùogosùawionej
Pani naszej, Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi, dla modlitw której przyjmij, Panie, tê ofiarê na Twój niebiañski oùtarz, dodaje siê: Królowa stanêùa po twojej prawicy, w szaty
zùocone odziana i przyozdobiona (Ps 45, 10)16. Liturgia przywoùuje te same skojarzenia, które odnosimy do szaty Maryi.

15

Por. W. TICHOÑSKI, Opieka najœwiêtszej Bogurodzicy (III), homilia,
tùum. Z. Kozùowska, w: Teksty o Matce Bo¿e…, dz. cyt., s. 267.
16 Za: J. S. GAJEK, Liturgiczny charakter kultu Bogurodzicy w Koœciele
Wschodnim, w: Nauczycielka i Matka (red. S. C. Napiórkowski), Lublin
1991, s. 333.
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V.9. Teologalne podstawy szkaplerza
Maryja jest wzniosùym pierwowzorem Koœcioùa w porz¹dku wiary, nadziei i doskonaùego zjednoczenia z Chrystusem
(KK 63), pobudzaj¹c i zachêcaj¹c Koœcióù, by ustawicznie
postêpowaù w wierze, nadziei i miùoœci oraz szukaù we wszystkim woli Boga (por. KK 65)17.

9.1. Wiara
Szkaplerz zakùada wiarê – nie tylko tê, która jest przyjêciem okreœlonych prawd do wierzenia, ale wiarê, która przemienia ¿ycie i czyni je podobne boskiemu. Wiara, bêd¹ca osobowym stosunkiem do Boga i caùej rzeczywistoœci religijnej,
wyra¿a siê ostatecznie w przylgniêciu do Niego, co umo¿liwia
nowe ¿ycie. Wiara wiêc - mimo ¿e rodzi siê ze sùyszenia,
przychodzi niejako od zewn¹trz, to jednak rozœwietla obecnoœã
Boga w czùowieku, w jego wnêtrzu. Ta obecnoœã pojawia siê
jako Ýycie (J 14, 6).
Wiara jest bezpoœrednio zwi¹zana z tajemnic¹ Koœcioùa, ze
wspólnot¹ wiary, wspólnot¹ wierz¹cych. Uœwiadamia to, ¿e
istniej¹ ludzie, którzy ¿yj¹ t¹ sam¹ wiar¹ i tworz¹ zjednoczony
duchowo jeden, œwiêty, powszechny i apostolski organizm,
wzajemnie siê wspieraj¹c we wùasnej przemianie i przemianie
œwiata, do którego s¹ posùani. Wiara jednych ksztaùtuje wiarê
innych sióstr i braci.

17

Teologaln¹ wizjê szkaplerza proponuje WIDER D. U stóp Królowej
Szkaplerza œw. (Nowenna), w: Karmel 2 (1985), s. 11-18.
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Na tle tej wspólnoty pojawia siê Maryja, której poprzez
Niepokalane Poczêcie dane byùo przemierzyã doskonale drogê
wiary, niejako w sposób czysty, czysty pierwotnie. Przyobleczeni w szkaplerz pobudzani s¹ od wewn¹trz tym maryjnym
archetypem wierz¹cego, odtwarzaj¹ w swoim ¿yciu Jej dziaùanie wypùywaj¹ce z wiary i powoùani zostaj¹ do maryjnego
widzenia rzeczywistoœci. Staje siê Ona w ten sposób odniesieniem wszystkich przejawów ¿ycia wiary. Widz¹ w Niej speùnienie tego wszystkiego, do czego powoùany jest czùowiek.
Ýycie wiary pojawia siê przede wszystkim w kontekœcie maryjnego fiat, czyli powierzenia swego losu Bogu w ulegùoœci
rozumu i ufnoœci w nieograniczon¹ Jego moc.
Szkaplerz wypowiada wiarê, jest œwiadczeniem o niej. Duchowe zaanga¿owanie z jakim siê wi¹¿e, wymaga jej pogùêbienia. Úw. El¿bieta rozeznaje duchow¹ wielkoœã Maryi i rozeznaje jej êródùa: bùogosùawiona jesteœ, bo uwierzyùaœ (£k 1,
45). Istotnie, w wierze Maryi, ju¿ przy zwiastowaniu, a ostatecznie u stóp Krzy¿a na Golgocie, otwarùa siê na nowo po
stronie czùowieka owa wewnêtrzna przestrzeñ, w której Przedwieczny Ojciec mo¿e <napeùniã nas wszelkim bùogosùawieñstwem duchowym>: przestrzeñ <Nowego i Wiecznego Przymierza>. Przestrzeñ ta trwa nadal w Koœciele, który jest w
Chrystusie <sakramentem… wewnêtrznego zjednoczenia z
Bogiem i jednoœci caùego rodzaju ludzkiego> (RM 28).
Dziêki postawie wiary Maryja mo¿e siê objawiã w ¿yciu
wierz¹cego i mo¿e zostaã przez niego przyjêta jako czêœã Boskiego objawienia.
Ýycie wiary ze swej natury nara¿one jest na niewiarê, na
w¹tpienie, na bù¹d. Ýycie Maryi w czùowieku jest wiêc i histori¹ ludzkich powrotów do Boga, a szkaplerz nabiera tu wyj¹tkowego symbolu zbroi duchowej, która chroni przed ranami
Niegodziwca. Úw. Piotr w swym pierwszym Liœcie formuùuje
bardzo istotn¹ prawdê: Wy bowiem jesteœcie przez wiarê strze¿eni moc¹ Bo¿¹ dla zbawienia... (1 P 1, 5). Z tekstu wynika, ¿e
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wiara posiada równie¿ rolê asekuracyjn¹, obdarza bogactwem
tego, co wnosi, jednoczeœnie daje moc, by tego skarbu strzec.
Odpowiada to mentalnoœci szkaplerznej, gdzie moment pomocy i opieki Maryi jest istotny, a droga ufnoœci, jak¹ siê Ni¹
darzy, sprawia te same zbawienne skutki.

9.2. Nadzieja
Ýarliwoœã nadziei pozwala przekraczaã dotychczasowy horyzont i oczekiwaã z radoœci¹, pomimo trudu, przyszùego ¿ycia. Oczekiwanie znaczy trwanie na modlitwie, czyli trwanie z
zapalonymi i zasobnymi w oliwê kagankami, ze œwiadomoœci¹, ¿e zbawienie przychodzi poprzez cierpienie sùugi (por. Iz
42, 1-4). Nadzieja jest odpowiedzi¹ na woùanie Boga: Ciesz siê
i raduj… bo ju¿ idê i zamieszkam poœród ciebie – wyrocznia
Pana (Za 5, 14).
Nadzieja Maryi wypùywa z ufnoœci Bogu, który osobiœcie
wzbudza moc zbawcz¹ (por. £k 1, 69), który dotrzymuje
obietnic na wieki (por. £k 1, 55), tak, ¿e dzieùo zbawienia bêdzie siê rozszerzaùo (por. £k 1, 54-55), staj¹c siê niepowstrzymane. Nadzieja najpierw przyjmuje formê nieograniczonego pragnienia Mesjasza, pragnienia, które tak skutecznie
przyci¹ga Boga, a¿ do sceny zwiastowania. Nadzieja osi¹ga tu
niezwykùe napiêcie, gdy¿ speùniaj¹ siê sùowa Natana: Tobie te¿
Pan zapowiedziaù, ¿e ci zbuduje dom (2 Sm 7, 11), dom boski,
dom zjednoczenia, dom zwany Bóg-poœród-nas. Co wiêcej,
taka nadzieja jednoczy z tym planem zbawczym, zwùaszcza
poœród próby i doœwiadczenia (por. 1 P 1, 7) w tajemnicy duszy przenikniêtej mieczem (por. £k 2, 33). Ýywe bowiem jest
sùowo Bo¿e, skuteczne i ostrzejsze ni¿ wszelki miecz obosiecz-
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ny, przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i
szpiku, zdolne os¹dziã pragnienia i myœli serca (Hbr 4, 12).
Nadzieja Maryi pozwala rozró¿niã rodzaj chwaùy ukrytej i
czekaj¹cej. Ta ukryta, gwarant nadziei, przychodzi w Krzy¿u;
w nim Chrystus i ka¿dy zbawiony doznaje bolesnego wyniesienia, a nastêpnie dostêpuje chwaùy. Chwaù¹ czùowieka jest
dojœcie do czùowieka doskonaùego, do miary wielkoœci wedùug
Peùni Chrystusowej (por. Ef 4, 13). Nadzieja jednak po osi¹gniêciu
peùni chwaùy przez Chrystusa nie ulegùa osùabieniu, lecz wzmocnieniu, staùa siê wspóln¹ nadziej¹ Koœcioùa, potwierdzon¹ i jeszcze
raz umocnion¹ we wniebowziêciu Maryi.
Maryja zamyka ludzk¹ nadziejê, tzn. stoi u bram speùnionej
historii. Dziêki temu osùania nasz¹ nadziejê. Nasza nadzieja
jest zakorzeniona w Jej oczekiwaniu. Z wysokoœci nieba Maryja mo¿e patrzeã na caùy horyzont dziejów, bùogosùawi¹c tym,
którzy nie widzieli, ale d¹¿¹ na spotkanie. Nadzieja przechodzi
z pokolenia na pokolenie i staje siê wiernoœci¹ drodze obietnic.
Ýyj¹cy nadziej¹ nie ma czêsto nic poza obietnic¹ i przyszùoœci¹ spowit¹ welonem przypuszczeñ. Wyœpiewuj¹ jednak
pieœñ bùogosùawionych.
Nadzieja jest rodzajem mê¿nego oczekiwania, mê¿nego to
znaczy zdolnego przemierzyã wszystkie dziedziny ¿ycia, dotrzeã w obszary zagarniête przez rozpacz i przywracaã sens
wiecznoœci rozpostartej w codziennoœci. Taka nadzieja jest
blaskiem ¿ycia, odbiciem Ducha przychodz¹cego. Nie ma dla
niej znu¿enia ani wyczerpania, a komukolwiek spojrzy w
oczy, zapala œwiatùa wiecznoœci. Mê¿na jest w tym znaczeniu,
¿e pomimo cierpienia, pomimo zagro¿enia nieistnieniem,
przywraca ùad myœli i serca. Nadzieja jest swego rodzaju œlepym widzeniem, widzeniem tego, czego siê spodziewa, czego
siê nie widzi. Spodziewanie siê nieba, którego siê nie widzi,
mo¿e przybraã bardzo dramatyczny wymiar. Spodziewaã siê
nieba dla kogoœ, dla kogo siê nie widzi szans, to iœcie boskie
myœlenie. Tak uczyniùa œw. Teresa z Lisieux Pranziniemu, tak
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bowiem zbawia nadzieja. Wobec dojmuj¹cego zùa spodziewanie siê nieba jest czêsto heroizmem, ale ten heroizm zasadniczo tworzy historiê. Mieã nadziejê, znaczy ogarn¹ã bo¿ym
zbawieniem to, czego nie da siê przewidzieã.
W nadziejê wpisane jest przedziwnego rodzaju ubóstwo w
postawie religijnej. Oparta jest na bezbronnoœci Boga, Boga
wcielonego, nie maj¹cego prawa do godnych narodzin i rodz¹cego siê w obskurnej stajni, który chyùkiem ucieka do Egiptu
przed zalêknionym o wùadzê despot¹ z Jerozolimy, wreszcie
upokorzony i poni¿ony umiera. Sytuacjê tê dzieli caùkowicie
Maryja. Co wiêcej, obieraj¹c dziewictwo skazuje siê sposób
¿ycia opieczêtowany przekleñstwem bezdzietnoœci. Peùni
funkcje sùu¿ebne u swej krewnej, a ofiaruj¹c Syna w œwi¹tyni
nie mo¿e sobie pozwoliã na wiêcej ni¿ na parê synogarlic.
Mieszka w nieciekawym miasteczku o niechlubnej sùawie
(por. J 1, 46). Bogactwem Maryi staje siê wszechmoc Boga i
otwarcie na speùnienie woli Pana. Ocalenia wyczekuje od samego Stwórcy. Wchodzi w samo centrum ubogich w duchu.
Spodziewa siê bogactwa Królestwa Bo¿ego i otrzymuje je w
caùej peùni w królowaniu nad niebem (por. Mt 5, 3).
Nadzieja szkaplerzna formuùuje siê jako d¹¿enie za o¿ywianym pragnieniem, by posi¹œã to, co szkaplerz oznacza, a
wiêc Maryjê i królestwo jej Syna. Obietnica szkaplerzna ukierunkowuje nas na cel ostateczny, a Maryja bêd¹c ju¿ u kresu
drogi odsùania go przed nami. Nadzieja pozwala przekraczaã
ograniczenia naszego myœlenia, ludzkiej kondycji, kruchoœã
naszego ciaùa i bez pow¹tpiewania d¹¿yã naprzód. Wyrasta
z pewnoœci, ¿e dla Boga nie ma nic niemo¿liwego (£k 1, 37).
Nadzieja czùowieka zwùaszcza w Maryi nosi imiê Boga,
osadzona jest w Koœciele, na fundamencie Apostoùów i proroków (Ef 2, 20), ogarniêta Duchem Niestrudzonym w miùowaniu, dziêki czemu radoœã zbawienia mo¿e byã gùoszona nawet
poœród dramatów i niepowodzeñ. Obietnica szkaplerzna skierowana jest bowiem do czùowieka zagro¿onego, szukaj¹cego
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pomocy, jak to pierwotnie byùo w osobie œw. Szymona Stocka.
Nadzieja przybiera ksztaùt wyczekiwania, wyczekiwania, które
u Maryi jest wyczekiwaniem godziny Syna.
W horyzont nadziei wpisane jest swego rodzaju ubóstwo,
ubóstwo posiadania. Im bardziej nikùa jest miara posiadania,
tym silniejsza nadzieja. W ubogim oczekiwana przyszùoœã
wkracza i dominuje pragnienie. Ewangeliczny ubogi, pozbawiony jakichœ dóbr dobrze rozumie naturê ucisku i niepowodzeñ i wie, ¿e jest bùogosùawiony, a sw¹ siùê do ¿ycia czerpie
z Boga, z woli Pana. Ubogi jak Maryja ufa przede wszystkim
wiernoœci Boga, który pozwala w ubóstwie zobaczyã wielkie
rzeczy, i wybraã je, bo ubogich Pan nasyca. Ubogi pamiêta, ¿e
Chrystus bêd¹c bogaty, dla was staù siê ubogim, aby was swym
ubóstwem ubogaciã (2 Kor 8, 9). Ubogi wreszcie nosi w sobie
przeœwiadczenie, ¿e jest ubogim naczyniem, kruchym, glinianym, gdzie przechowuje niezmierne bogactwo ùaski. Nosz¹cy
szkaplerz prze¿ywa takie ubóstwo otwarte na bogactwo daru.
Widzi skromnoœã znaku szkaplerza, sw¹ zwyczajn¹, czasem
naznaczon¹ cierpieniem codziennoœã i dzielnie przebija siê
oczami nadziei przez warstwy przyziemnoœci. Czùowieka Maryi równie¿ potrafi przeszyã miecz boleœci, aby na jaw wyszùy
zamysùy serc wielu (por. £k 2, 35). Ból ogarnia nawet krañcow¹ bezsilnoœã, bezsilnoœã wiern¹, trwaj¹c¹ pod krzy¿em. Nadzieja dla niego jest staùym wezwaniem do drogi, bo nie ma tu
naszej ojczyzny, nie mo¿na siê tu zadomowiã, a Pan wysyùa
swych posùañców na rogatki ulic i zaprasza niegodnych na
biesiadê do siebie.
W horyzoncie nadziei zostaje te¿ umieszczona œmierã,
o której mówi obietnica szkaplerzna. Úmierã zostaje wù¹czona
w drogê do wieczystego poù¹czenia siê z Bogiem, dlatego jest
osùoniêta przed lêkiem. Pomimo wùasnych cierpieñ, zagro¿enia
œmierci¹, czùowiek gotowy jest do podjêcia cierpienia innych
i wspaniaùomyœlnie poœwiêciã siê.
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Najbardziej wymownym znakiem maryjnej nadziei jest milczenie. Milczenie dyskretne, woùaj¹ce w sercu: Przyjdê, Panie Jezu
(Ap 22, 20); milczenie, w którym pozostaje Ona doskonale otwarta w stronê daru z wysoka (por. Jk 1, 17).
Istnieje w Piœmie œw. tekst, który wi¹¿e przyobleczenie
z nadziej¹. Stwierdza on: przepasawszy biodra waszego umysùu, [b¹dêcie] trzeêwi, miejcie doskonaù¹ nadziejê na ùaskê,
która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa (1 P
1, 13). Szkaplerz jest swego rodzaju przepasaniem umysùu,
wiod¹cym ku stanowczej nadziei.

9.3. Miùoœã
Dziewica sùuchaj¹ca, modl¹ca siê, prorocza, rodz¹ca, ofiaruj¹ca (por. MC 16-20) wychodzi naprzeciw swych braci i
poprzez te postawy wyra¿a miùoœã. Poœwiêcaj¹c siê Maryi
przez szkaplerz jednoczeœnie chcemy siê wù¹czyã w tê sam¹
miùoœã, któr¹ Ona ¿yje i wraz z Ni¹ wznieœã siê do Boga. Poœwiêcaj¹c siebie tej miùoœci, zostajemy wci¹gniêci w nurt miùoœci, który przepùywa przez serce Maryi, czyli miùoœã do Syna
i caùej Trójcy Úwiêtej.
Miùoœã ta obejmuje najpierw œwiat religii, Boga, anioùów,
œwiêtych, przyjacióù w niebie. Pomaga wytworzyã mentalnoœã
przyjacielskiego bycia blisko. W szkaplerzu o wiele ùatwiej
umieœciã Boga w centrum swej miùoœci i odkryã radykalizm
pierwszego przykazania, by miùowaã Boga z caùego serca, ze
wszystkich siù. Wymaga to bowiem oderwania od innych, maùych miùoœci, do których serce czùowieka ùatwo lgnie. W tym jednak kryje siê przyjêcie tajemnicy miùoœci pochodz¹cej wprost od
samego Boga, tajemnicy upodobnienia. Bóg od ka¿dego wymaga,
by kochaã Go ponad wszystko, bardziej ni¿ ojca, matkê, bardziej
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ni¿ syna i córkê (Mt 10, 37). Przyobleczony piêknem uczy siê miùowaã piêkno Boga, promieniuje nim.
Miùoœã Maryi ofiaruje czùowiekowi formê miùowania, miùowania, które najpierw pojawia siê jako forma przygarniêcia,
przyjêcia. Pod¹¿aj¹c w tej logice, wezwaniu do miùoœci, towarzyszy duchowa fascynacja miùoœci¹ Pana. Pierwotna potrzeba
ochrony przeksztaùca siê w postawê sùu¿by, poœwiêcenia siê
Bo¿emu zamysùowi zbawienia. Gdzieœ gùêboko tkwi przeœwiadczenie o darmowoœci przymierza szkaplerznego, w którym odkrywa siê, ¿e Bóg oczekuje bezinteresownej miùoœci i
skierowania ku Niemu caùego ¿ycia. Sposób rozumienia nagoœci, czyli pozostawania bez okrycia miùoœci, wzywa, by tê nagoœã przesùoniã sw¹ dobroci¹, a nawet wiêcej, by gùosiã wobec
takiej nagoœci dobroã Boga.
Miùoœã, która niejednokrotnie natrafia na ludzk¹ uùomnoœã
nie powinna siê poddaã wypùywaj¹cej z tej uùomnoœci maùodusznoœci. Miùoœã wymaga wyrzeczenia, by darowaã wiele, co
siêga niejednokrotnie samych korzeni motywacji i odwoùuje
siê do szerokoœci serca. Ubóstwo miùoœci, brak widzenia potrzeb innych, zasklepienie w sobie nie mo¿e przesùaniaã powoùania do miùoœci, miùoœci ogarniaj¹cej, przyoblekaj¹cej, danej
w szkaplerzu.
Miùoœã chrzeœcijañska przejawia siê w byciu posùusznym.
Jest wiêc form¹ wiernoœci. Szkaplerz jest reakcj¹ miùoœci wobec ludzkiego ubóstwa, jest prób¹ ubogacenia. Jak Chrystus,
który chciaù nas ubogaciã swym ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9),
tak Maryja ubogaca swym piêknem drogê Karmelu. Daje i jest
wierna swej miùoœci. Czùowiek w szkaplerzu nosi odblask tej
miùoœci i przynaglony jest do miùoœci okrywaj¹cej nawet to, co
pozbawione jest piêkna.
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V.10. Teologia obietnicy

Ze szkaplerzem zwi¹zana jest konkretna obietnica, obietnica nieba, wiecznego zbawienia. Obietnica ta dotyczy samego
rdzenia posùugiwania Koœcioùa. Ukazuje wiêc Maryjê, która z
gùêbi Koœcioùa uwielbionego kontynuuje misjê zbawienia na
mocy swego macierzyñstwa. Misja ta nie mo¿e byã przerwana
a¿ do zakoñczenia historii, dopóki liczba wybranych siê nie
wypeùni. Obietnica szkaplerza uwidacznia i potwierdza jednoœã Koœcioùa, eksponuje tajemnicê obcowania œwiêtych i ich
wstawiennictwa, potwierdza caù¹ logikê ekonomii zbawienia.

10.1. Znaczenie obietnicy
Chrzeœcijañstwo jest religi¹ obietnicy w tym znaczeniu, ¿e
niejako rozpoczyna siê od udzielenia obietnicy Abrahamowi
(por. Rdz 12, 13) i karmiona jest obietnic¹ Mesjasza (por. Stare Przymierze), a Nowe Przymierze otwiera siê na przyszù¹
wizjê peùni.
Obietnica nie odwoùuje siê do groêby, lecz jest sùowem wyposa¿onym w moc zwiastowania szczêœliwej przyszùoœci. Jest
œwiêtowaniem dobra, które nadchodzi, przypieczêtowanym
wiernoœci¹ Boga. Rozpoœciera ona pewn¹ wizjê historii, któr¹
obietnica zabarwia nowym znaczeniem. Moc obietnicy staje
siê losem czùowieka, w niej Bóg nabywa szczególnego prawa
do losu czùowieka, nakreœla bowiem nowy stosunek z Bogiem.
W obietnicy Bóg niejako interpretuje osobist¹ historiê, gdy¿
z niej to czyni nowy, a nowy dlatego, ¿e bardziej wyrazisty fundament egzystencji. Staje siê ona punktem odniesienia, rozu-
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mienia siebie i pozyskiwania wydarzeñ w swym ¿yciu. Poprzez
obietnicê Bóg sprawuje w nowy sposób wùadzê nad czùowiekiem, wybiera go, powoùuje do pewnej nowej mo¿liwoœci.
Obietnica rodzi jedne w swym rodzaju oczekiwanie speùnienia, a ¿ycie naznacza wyj¹tkowo siln¹ nadziej¹. Nadzieja
jest odpowiedzi¹ na obietnicê. W obszarze nadziei dochodzi
do gùosu niewspóùmiernoœã œrodków, którymi dysponuje czùowiek do planu Boga zwi¹zanego z przyszùoœci¹. Wydobywa
siê ze szczerozùotych sùów Pana: A oto Ja bêdê z wami (Mt 28,
20). Tego typu sùowa przywracaj¹ zmysù eschatologiczny, pozwalaj¹ odkrywaã sens dziejów, czyni¹ z religijnych zachowañ
nosiciela nadziei.
Obietnica, jak u Abrahama mo¿e byã poddana próbie wiary, zostaje osadzona w ramach ludzkiej sùaboœci, niewiernoœci
mog¹cej jej zagra¿aã. Czêsto dotyka jej ta sùaboœã, by niejako
wbrew niej Bóg mógù okazaã swe nieograniczone panowanie i
miùosierdzie. Obietnica zazwyczaj przekracza horyzont religijnej wyobraêni, zaùamuje j¹, rozdziera, gdy¿ przybiera nieoczekiwane sensy w splotach wydarzeñ. Jest ona wtedy form¹
oczyszczenia. Oczyszcza wizjê przyszùoœci z przypadkowych
odniesieñ, odsùania bowiem z caù¹ siù¹ rdzeñ zmierzania.
Oczyszcza w ten sposób rodzaj obecnoœci na scenie ludzkiej
historii. Teraêniejszoœã zostaje bowiem nasycona doœwiadczeniem
nieobecnoœci. Pustka, która pogùêbia siê w oczekiwaniu, formuje
czyst¹ nadziejê, która jest posiadaniem przez nieposiadania doœwiadczane, jest boskim sposobem posiadania. Nadzieja jednak
jest moc¹, która nie pozwala oddzieliã siê od speùnienia.
Obietnica przede wszystkim przemienia sens przyszùoœci,
zmienia optykê, gdy¿ dziêki niej przyszùoœã wprowadzona jest
do prze¿ywania czasu obecnego. Obietnica rozcina historiê,
zagêszcza czas oddalenia, czùowiek ¿yje obietnic¹, a poprzez
ni¹ dociera do rzeczywistoœci. Jest wiêc zwi¹zana z rodzajem
eschatonu, który zapuszcza korzenie w teraêniejszoœã. Czas
czùowieka zostaje nasycony przyszùoœci¹. Skrócenie optyki cza-
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sowej powoduje, ¿e czùowiek bardziej ¿yje przyszùoœci¹, zakorzenia siê w przyszùoœci.
Obietnica przemienia stosunek do prawdy. Prawda obietnicy objawia, ¿e prawda jako taka nie nale¿y do czùowieka, ale
do Boga i wpatruje siê ju¿ nie w historiê, ale w Boga, który tê
prawdê potrafi zagwarantowaã i ukazaã w peùni. W przestrzeni
obietnicy to Bóg jest jedynym skutecznym, który wypeùnia
pustkê speùnieniem. Imiê Boga ujawnione Izraelowi Jestem,
który jestem (Wj 3, 14) wypowiedziane zostaùo w sposób, jaki
nie doznaje ograniczenia. W tym Imieniu Bóg obiecuj¹c, wyprzedza historiê, ukazuje êródùa mocy pochodz¹ce z przyszùoœci, a jednoczeœnie ujawnia, ¿e ju¿ dziaùa w tej przyszùoœci.
Obietnica Boga siêga i dotyczy zazwyczaj bùogosùawieñstwa, które ostatecznie przybiera formê wiecznego zbawienia.
Tu przebija siê ona we wnêtrze Boga, przyobleka chwaù¹ i jest
œwiêtowaniem przyszùego uwielbienia, wywy¿szenia. Tymczasowoœã, oczekiwanie krystalizuje siê w wiecznoœã.
To zbawienie nabiera nowych znaczeñ w œwietle wniebowst¹pienia Chrystusa. Ýycie czùowieka owiane tajemnic¹ wniebowst¹pienia mo¿e ju¿ w Chrystusie prze¿ywaã sw¹ radoœã speùnienia. W Nim historia ludzka doznaje wyniesienia i ka¿da obietnica
doznaje speùnienia. Stan wniebowst¹pienia, który trwa niezniszczalnie i nieodwoùalnie, stanowi dla obietnicy taki wùaœnie fundament. Nadzieja bowiem speùnienia ka¿dej obietnicy siêga w gù¹b
wniebowst¹pienia. Wniebowst¹pienie jest równie¿ rodzajem rozstania, rozst¹pienia pomiêdzy tym, co ziemskie, a tym, co niebiañskie. A tê wùaœnie przestrzeñ wypeùnia obietnica i nadzieja.
Maryja jest, w najgùêbszym tego sùowa znaczeniu, œwiadkiem wniebowst¹pienia tego, co ludzkie w Chrystusie na podstawie swego przywileju wniebowziêcia. Mo¿e razem z Chrystusem i caùym niebem œwiêtowaã speùnienie ludzkiej historii.
Z tego wùaœnie miejsca wyprowadza now¹ ziemiê i nowe niebo. We wniebowziêciu Maryja rozwija pùaszcz historii i potwierdza nadziejê czùowieka. Nieograniczona perspektywa
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maryjnej obecnoœci w niebie pozwala wyznaczaã sens swoich
obietnic, a one dotycz¹ wùaœnie uczestnictwa w tym samym
rodzaju ¿ycia, którym ¿yje Ona w wiecznym teraz. Z gùêbi
tajemnicy wniebowziêcia staje siê szafark¹ zbawienia.
W sùowach obietnicy szkaplerznej udziela odpowiedzi, która jest zapewnieniem przyjaêni, a nade wszystko obdarowania,
potwierdzeniem zbawczej misji Koœcioùa i swego macierzyñstwa. Maryja przekazuje zbawcz¹ wolê Boga w postaci obietnicy, peùni sùu¿ebn¹ rolê wobec Jego planu.
Szkaplerz przywoùuje najistotniejsze treœci dotycz¹ce Boga
pragn¹cego zbawienia czùowieka, to zbawienie przybli¿a, peùni
swego rodzaju rolê sakramentu, unaocznienia ùaski.

10.2. Zbawienie jako obietnica
By mówiã o zbawieniu, potrzeba sobie uœwiadomiã zagro¿enie, które wynika z realnoœci istnienia zùa i wysiùku szukania
wyzwolenia od niego, a raczej – sposobu zagwarantowania
ocalenia dla caùego czùowieka. Pozytywne myœlenie o zbawieniu wnosi radoœã pojednania i zjednoczenia z Bogiem. Tak
wiêc zbawienie nie tylko uwalnia z niewoli grzechu (por. Kol
1, 14), ale obdarza tajemnic¹ nowego stworzenia (por. 2 Kor 5,
17). Chrystus dokonaù zbawienia caùego czùowieka, caùej ludzkoœci i pozwala, by zbawienie trwaùo w historii jako najwa¿niejszy skutek Jego misji. £ad odkupienia wypeùnia z Chrystusem historiê, a usprawiedliwiony czùowiek ma w Chrystusie
dostêp do ùaski, która jest zbawieniem. Dziêki dzieùu Syna
czùowiek mo¿e powróciã caùy do Ojca w Duchu Úwiêtym. Odnowienia doznaje przede wszystkim przynale¿noœã, czùowiek
bowiem rodzi siê w grzechu pierworodnym, tzn. przynale¿¹c
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do grzechu, mimo innej przynale¿noœci do Boga, przynale¿noœci stwórczej.
Przynale¿noœã do Boga jest wroœniêta w akt stwórczy noszony przez czùowieka, ale ¿yj¹c doœwiadcza on, ¿e coœ go
oddala od Niego, coœ zaprzecza tej przynale¿noœci. To oddalenie dzieje siê w przestrzeni przylegania czùowieka do zùa, w
horyzoncie ludzkiej sùaboœci, która nie jest zdolna wybraã
wy¿szego dobra. St¹d rodzi siê przekonanie o niewystarczalnoœci siùy ludzkiej woli, by uwolniã siê od zùa. W przestrzeñ
aktu stworzenia z woli Boga dociera Jego zbawcza interwencja, w której czùowiek mo¿e odzyskaã pokój caùkowitego
przymierza. Czùowiecza wola zbawienia jest wspomagana zbawcz¹ wol¹ Pana: wybierajcie ¿ycie, abyœcie ¿yli (Pwt 30, 19).
Zbawienie ma podwójne odniesienie. Z jednej strony przychodzi z przeszùoœci - Chrystus zbawiù czùowieka poprzez sw¹
œmierã i zmartwychwstanie. Zbawienie, nadzieja ocalenia,
przychodzi równie¿ z przyszùoœci, niejako sprzed czùowieka i
obwieszcza dzieñ Pana. Swego rodzaju maùa apokalipsa, dzieñ
Pana przychodzi w czas nakùadania szkaplerza. Zasùyszane
sùowa obietnicy mo¿na potwierdziã doœwiadczeniem Zacheuszowym: Dziœ zbawienie staùo siê udziaùem tego domu (£k
19, 9). Zbawcza wola Boga objawia siê w czystej formie: Syn
Czùowieczy przyszedù szukaã i zbawiaã to, co zginêùo (£k 19,
10). To, co zginêùo pragnie ocalenia, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s¹ chwaùy Bo¿ej (Rz 3, 23).
Taka sceneria wywodzi siê nie tylko z ogólnej kondycji duchowej czùowieka, który potrzebuje zbawienia, ale bezpoœrednio zakorzeniona jest w historii, z któr¹ zwi¹zane jest objawienie szkaplerzne. Úw. Szymon Stock, w obliczu zagro¿enia istnienia Zakonu zwraca siê do Maryi, Patronki Karmelu, o uratowanie go. Ta, która pozwoliùa Karmelowi przetrwaã wojnê prawnicz¹
o istnienie, obdarzyùa go darem, który dotyczy nie tylko historii
okreœlonej wspólnoty, ale siêga w samo centrum historii czùowieka. Dar szkaplerza staù siê darem dla caùego Koœcioùa. Jest to swo-

Pobrano ze strony szkaplerz.pl

TEOLOGICZNE PODSTAWY ROZUMIENIA SZKAPLERZA

81

iste zaproszenie do nowego myœlenia, w którym zbawienie, ocalenie czùowieka osi¹ga sw¹ niezwykù¹ gùêbiê.
Za poœrednictwem Maryi dane zostaùo Imiê Chrystusa: I nie
ma w ¿adnym innym zbawienia, gdy¿ nie dano ludziom pod
niebem ¿adnego innego imienia, w którym moglibyœmy byã
zbawieni (Dz 4, 12). Znajomoœã imienia wi¹¿e siê ze znajomoœci¹ osoby, a wzywanie go – z przywoùaniem osoby. W wypowiadaniu Imienia Boga, staje siê On obecny. Wzywanie
Imienia jest gwarancj¹ przyjœcia Boga, który zwraca siê sw¹ istot¹ ku wzywaj¹cemu, co ostatecznie oznacza wù¹czenie we wspóln¹ istotê Bo¿¹, wyra¿on¹ w potrójnym Imieniu: Ojca, Syna, Ducha. W nim bowiem Bóg rozpoznaje Siebie. Taka jest sprawczoœã Jego Imienia. Staje siê On bliski wzywaj¹cemu, Jego
œwiadkiem. W swym imieniu Bóg sprawuje wùadzê nad dziejami,
wù¹cza w tajemnicê Chrystusa, w moc Jego zmartwychwstania i
wniebowst¹pienia. Zbawienie wydaje siê byã szczególnym wù¹czeniem w tajemnicê wniebowst¹pienia, w którym to, co ludzkie
doznaje wyniesienia przed oblicze Boga. Wyra¿a siê w objawieniu siê chwaùy wielkiego Boga (por. Tt 2, 13).
Okrycie szkaplerzem jest zarazem okryciem siê chwaù¹
imienia Maryi. Poprzez Jej imiê ma siê do Niej dostêp i jest siê
wù¹czonym w wielkie historyczne oczekiwanie zbawienia i
jego speùnienie, powszechne wniebowst¹pienie. Maryja, która
przemierzyùa poprzez swe wniebowziêcie drogê do peùni, staje
siê w tej tajemnicy razem z Chrystusem gwarantem zbawienia,
zwieñczeniem powoùania.
Nosz¹c szkaplerz wyznajemy wiarê, i¿ bêdziemy nosicielami tej samej chwaùy, nosicielami tego samego zbawienia, w
tym samym Imieniu.
Zbawienie jako obietnica odwoùuje siê do nadziei. W nadziei ju¿ jesteœmy zbawieni. (…) Je¿eli… nie ogl¹daj¹c, spodziewamy siê czegoœ, to z wytrwaùoœci¹ na to oczekujemy (Rz
8, 24-25). Szkaplerz podkreœla czas Ducha, który daje ¿ycie w
Chrystusie Jezusie (Rz 8, 2). Wnosi charyzmat oczekiwania,
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oczekiwania bliskiego zbawienia (Hbr 6, 9), w szkaplerzu bowiem ze zbawieniem czùowiek niejako siê oswaja, rozeznaje je
jako coœ bliskiego. Oczekiwanie charyzmatyczne zwi¹zane
jest z drugiej strony z kontemplacj¹ przyszùego wieku, zaprawia codziennoœã wiecznoœci¹. Zbawienie jest trudem, wymaga
udoskonalenia przez cierpienie (por. Hbr 2, 10), dlatego wyrasta ono spoœród codziennego zmagania o dobro, dzielnego
trwania przy woli Pana. Nadzieja tak uformowana pozwala
odczytywaã caùe ¿ycie w przestrzeni maryjnej zgody na Boga i
tak orientowaã prze¿ywanie, by cel naszej wiary – zbawienie
dusz (por. 1 P 1, 9), byùo darem oczekiwanym razem z Maryj¹.
Razem z Ni¹ uczymy siê miùoœci prawdy, aby dost¹piã zbawienia (2 Tes 2, 10).
Szkaplerz nie wnosi biernego oczekiwania, bo zgodnie z
charakterystyk¹ maryjn¹ postêpujemy nie wedùug ciaùa, ale
wedùug Ducha (Rz 8, 4). Przyobleczenie w szkaplerz jest jednoczeœnie takim zaproszeniem Ducha, by on w nas zamieszkaù. A to znaczy zbawienie. A je¿eli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesiù z martwych, to Ten, co wskrzesiù
Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do ¿ycia wasze
œmiertelne ciaùa moc¹ mieszkaj¹cego w was swego Ducha (Rz 8,
11). Szkaplerz uczy prze¿ywania daru niezasùu¿onego, ogromu
ùaski, radoœci wybrania. Szkaplerz z obietnic¹ zbawienia pochodzi
nie od was, lecz jest darem Boga (por. Ef 2, 8). Jest swego rodzaju
pieczêci¹ Ducha (por. Ef 1, 13), pieczêci¹ nowego czasu.
Nadzieja szkaplerzna wywodzi siê z obietnicy, ze szczególnego rodzaju wysùuchania, odbijaj¹cego echem to pierwotne,
dziejowe wysùuchanie. Mówi bowiem [Pismo]: W czasie pomyœlnym wysùuchaùem ciebie, w dniu zbawienia przyszedùem ci
z pomoc¹. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzieñ zbawienia (2 Kor 6, 2). Szkaplerz w przedziwny sposób wieœci czas
pomyœlnoœci, pomyœlnoœci w znaczeniu duchowym.
Zbawienie obiecane przez Maryjê posiada jeszcze jeden
wymiar, który mo¿na nazwaã protekcyjnym. Wy bowiem jeste-
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œcie przez wiarê strze¿eni moc¹ Bo¿¹ dla zbawienia (1 P 1, 5).
Szkaplerz, wyrazisty znak naszej wiary, pozwala doœwiadczaã
mocy Boga przynosz¹cej i gruntuj¹cej zbawienie.
Moc Boga wyzwala œwiadomoœã, ¿e zbawienie nie jest rzecz¹ prywatn¹, jedynie osobist¹, ale jest wspólnym dziedzictwem Koœcioùa. Koœcióù nios¹cy zbawienie czùowiekowi jednoczeœnie w swej misyjnoœci wystosowuje zaproszenie do
podejmowania tej wùaœnie misji. Trudziã siê wokóù zbawienia,
byùoby tym najbardziej eklezjalnym wyrazem szkaplerza18.
Dzieliã siê otrzyman¹ obietnic¹, odnawiaã nadziejê zbawienia
poœród codziennoœci, walczyã o ostateczne szczêœcie wieczne
czùowieka – oto zadania, które wypùywaj¹ z samego centrum
szkaplerznego przymierza.
Uczyã siê zbawiaã nie musi odnosiã siê jedynie do ostatecznego przeznaczenia. Istnieje taki sposób podejœcia do drugiego, w którym chce siê go zasadniczo ocaliã, a nie potêpiã.
Wyznacza on coœ w rodzaju maùej perspektywy zbawiania.
Przeciwdziaùanie mechanizmom podejrzeñ, nawykowi oskar¿ania, a odnawianie pragnienia ocalenia drugiego, najpierw we
wùasnym sercu, wùasnych myœlach wyznacza horyzont zadañ,
które wyprowadzaj¹ w kierunku odnowy œwiadomoœci eklezjalnej. Czas szkaplerza jest czasem zobowi¹zañ, czasem powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bli¿ej nas… (Rz
13, 11). Zapewne chodzi o ten sam rodzaj wspóùzawodnictwa,
doprowadzaj¹cy do zbawienia, o którym marzyù œw. Paweù
(por. Rz 11, 14). W tym kontekœcie szkaplerz staje siê niejako
ustami, którymi wyznajemy zbawienie Koœcioùa, dla innych i
dla siebie (por. Rz 10, 10). Wtedy za Pawùem czùowiek szkaplerza mo¿e wyznaã: Bracia, z caùego serca pragnê ich zbawienia i modlê siê za nimi do Boga (Rz 10, 1).

18

Por. L. SAGGI, Lo scapolare del carmine oggi, w: RivVS 4-6 (1974)
28, s. 567.
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V.11. Maryja na czyœãcowych drogach czùowieka

Do pewnych prawd z ¿ycia Koœcioùa i tajemnic wiary nie
mamy ¿adnego klucza teologicznego. Szczególn¹ trudnoœã
budz¹ prawdy zwi¹zane z losem czùowieka po œmierci. Jak
zapewnia nas œw. Paweù: ani oko nie widziaùo, ani ucho nie
sùyszaùo, ani serce czùowieka nie zdoùaùo poj¹ã, jak wielkie
rzeczy przygotowaù Bóg tym, którzy Go miùuj¹ (1 Kor 2, 9).
Przygotowane jest to dla tych, którzy umieraj¹ w przyjaêni z
Bogiem. Czùowiek, aby zjednoczyã siê z Bogiem, wymaga
ostatecznego oczyszczenia. Czùowiek bowiem zostanie wypróbowany w ogniu (por. 1 Kor 3, 13). Sam Chrystus mówi o
przyszùym wieku, gdzie mo¿e byã odpuszczony ka¿dy grzech i
bluênierstwo bêd¹ odpuszczone ludziom, ale nie przeciw Duchowi Úwiêtemu (Mt 12, 32). Tajemnica czyœãca wi¹¿e siê z
miùoœci¹ miùosiern¹ Boga. Czùowiek zostaje wyzwolony do
miùoœci, z myœlenia o sobie, by zaj¹ã siê jedynie Bogiem19.
Czyœciec mo¿na nazwaã ostatni¹ ofert¹ Bo¿ej ùaski, która
wypùywa z Jego miùosierdzia20. Podobnie jak w Chrystusie,
w czùowieku pùonie ogieñ Bo¿y, którym jest Duch Úwiêty.
Tzw. „przywilej” szkaplerzny polega na swoistym „przyspieszeniu” oczyszczenia czyœãcowego. Nie mo¿na powiedzieã nic pewnego, co do sposobu oczyszczenia po œmierci.
Tradycja szkaplerzna mówi o tym, ¿e Maryja schodzi do
czyœãca. Stwierdzenie takie budzi sùuszne zastrze¿enia teologiczne. Czy bowiem Maryja jako Niepokalana, Najœwiêtsza,
mo¿e siê ocieraã o miejsca, gdzie obecny jest grzech? Pomija19

ÚW. KATARZYNA GENUEÑSKA, Traktat o czyœãcu, Warszawa 1938,
s. 9-12.
20 A. SKWIERCZYÑSKI, Miùoœã oczyszczaj¹ca. Wspóùczesna interpretacja katolickiej nauki o czyœãcu, Warszawa 1992, s. 81.
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j¹c rozs¹dnym milczeniem ten problem nale¿y zauwa¿yã, ¿e
Koœcióù sw¹ powag¹ zatwierdziù wszystkie tzw. przywileje w
oficjalnych wypowiedziach papie¿y. Mo¿na dla pewnej kultury myœlenia wskazaã na teologiczn¹ logikê, która przybli¿a
nam problem.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e czyœciec jest ¿yciem Koœcioùa,
¿yciem wspólnoty oczyszczaj¹cej siê w drodze do Boga, zmierzaj¹cego do Niego. Maryja zazwyczaj bardzo intensywnie
pojawia siê w przestrzeni owego zmierzania.
Maryja jest Matk¹ Koœcioùa, dodajmy z naciskiem – caùego
Koœcioùa: nie tylko pielgrzymuj¹cego, ale tak¿e Koœcioùa zbawionych jak i Koœcioùa w oczyszczeniu. Jest Matk¹ zawsze i
wszêdzie. Dziewicze Macierzyñstwo rozci¹gaj¹c siê na caùy
Koœcióù – ogarnia równie¿ czyœciec.
Tajemnica Maryi polega na Jej obecnoœci poœród najwa¿niejszych zadañ Koœcioùa. Natur¹ i zadaniem Koœcioùa jest zbawienie czùowieka. W tej logice Maryja pojawia siê wszêdzie tam,
gdzie jest czùowiek i gdzie ¿yje on pragnieniem zbawienia.
Z tego tytuùu, rodz¹c dzieci dla Syna, Maryja wspóùpracuje
w dziele odkupienia, zabiegaj¹c swym wstawiennictwem
o zbawienie czùowieka. Dynamizm zbawczej ùaski dziaùa o
wiele intensywniej w czyœãcu, gdzie napiêcie zbawienia, jego
pragnienie, osi¹ga swój zenit. Mo¿na wiêc domniemywaã, ¿e
dziaùanie Maryi wi¹¿e siê z pewn¹ proporcjonalnoœci¹ do tego
pragnienia. W czyœãcu mo¿e dziaùaã o wiele bardziej skutecznie, gdy¿ pragnienia s¹ o wiele czystsze i bardziej intensywne.
Nastêpnie, czcimy Maryjê jako Matkê Bosk¹ Bolesn¹, która
cierpi nie tylko razem z wùasnym Synem, ale i razem ze
wszystkimi dzieãmi. Poniewa¿ cierpienie czyœãca jest o wiele
bardziej dotkliwe i gùêbsze, nie sposób nie doceniã i pomin¹ã
tego rodzaju dolorystyczn¹ obecnoœã.
Maryja równie¿ jest Matk¹ Miùosierdzia. Asystuj¹c Boskiemu Miùosierdziu, przemierza z nim ludzkie drogi i ogarnia
wszystkich potrzebuj¹cych go. Wewnêtrzna logika miùosier-
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dzia pozwala Maryi ogarniaã wszystkie ludzkie sytuacje, równie¿ te z czyœãca.
Odniesienie Maryi do dusz potrzebuj¹cych jest zawarte w
wezwaniach: Wspomo¿enie wiernych oraz Ucieczko grzesznych. Czyœciec ma prawo do Maryi, do Jej wstawiennictwa,
tym bardziej, ¿e dusze same sobie nie mog¹ ju¿ pomóc.
W koñcu mo¿na mówiã o wspóùdziaùaniu Maryi w duchowym oczyszczeniu. Maryja, która jest wypeùniona czyst¹ miùoœci¹ Boga, dziaùa zgodnie z jej natur¹. Mistycy pouczaj¹ nas,
¿e miùoœã Boga dla czùowieka jest pùomieniem, który jednoczeœnie rozœwietla, rozpala i oczyszcza. Ta sama Miùoœã najpierw powoduje bolesne oczyszczenia duchowe, nastêpnie
rozpùomienia duszê i przemienia w siebie. Nosz¹c w sobie
êródùo Miùoœci, Maryja sama przyczynia siê do oczyszczenia,
odnowienia i umocnienia duchowego, a wiêc przygotowuje do
peùnego zjednoczenia w niebie. Omawiany wymiar mo¿na
odnaleêã w wypowiedzi kard. Suenensa. Pisze on o zale¿noœci
oczyszczaj¹cej od Maryi. Maryja, która jest zawsze oczekuj¹ca, która przygotowuje i otwiera serca, usuwa opór. Jej dziaùanie polega na uwolnieniu nas od tego, co opiera siê dziaùaniu
Bo¿emu: uwalnia nas od nas samych, oczyszcza nas, opró¿nia,
aby uczyniã w nas miejsce dla Chrystusa21. A jest to ostatecznie najwa¿niejsza rola czyœãca.
Na potwierdzenie relacji Maryi z czyœãcem posiadamy
w literaturze duchowej tekst, który œwiadczy o tym, ¿e Jej
opieka nawiedza tak¿e Koœcióù cierpi¹cy. Bù. Faustyna Kowalska wspomina o wizji czyœãca: Ujrzaùam Anioùa Stró¿a, który
mi kazaù pójœã za sob¹. W jednej chwili znalazùam siê w miejscu mglistym, napeùnionym ogniem, a w nim caùe mnóstwo
dusz cierpi¹cych. Te dusze modl¹ siê bardzo gor¹co, ale bez

21

L.-J., SUENENS, Kim jest Ona? Synteza mariologii, Warszawa 1988, s.
108.
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skutku dla siebie, my tylko mo¿emy im przyjœã z pomoc¹.[…] I
zapytaùam siê tych dusz, jakie jest ich najwiêksze cierpienie? I
odpowiedziaùy jednozgodnie, ¿e najwiêksze dla nich cierpienie
to jest têsknota za Bogiem. Widziaùam Matkê Bo¿¹ odwiedzaj¹c¹ dusze w czyœãcu. Dusze nazywaj¹ Maryjê „Gwiazd¹ Morza”. Ona im przynosi ochùodê. Chciaùam wiêcej z nimi porozmawiaã, ale mój Anioù Stró¿ daù mi znak do wyjœcia22.
Tego typu interwencja jest mo¿liwa. Jako Matka Miùosierdzia, Maryja nabywa szczególnego prawa do szafowania Bosk¹ dobroci¹. Szkaplerz zawiera w sobie bardzo konkretne
zapewnienie o miùoœci, która bêd¹c miùoœci¹ Boga, zarazem
rozpala i oczyszcza ducha ludzkiego. Mo¿emy domniemywaã,
¿e œwiêta i dni maryjne szczególnie otwieraj¹ i wyzwalaj¹ êródùa miùosierdzia. Istot¹ przesùania szkaplerznego jest obietnica
zbawienia, co wspóùbrzmi z podstawow¹ funkcj¹ Koœcioùa.
Maryja w tajemnicy szkaplerza nie czyni nic nadzwyczajnego –
naœladuje bowiem swego Syna, który kiedyœ zst¹più do otchùani, by
wyprowadziã z niej ludzi pragn¹cych zbawienia. W tym samym
duchu, Maryja ogarnia wiernych przywilejem sobotnim.
Mimo, ¿e mówimy przede wszystkim o oczyszczeniu poœmiertnym, z teologii wiemy, ¿e mo¿na antycypowaã czyœciec na
ziemi. Ludzka przyszùoœã zakorzeniona jest w teraêniejszoœci, kiedy to formuùuje siê odpowiedê Bogu, która decyduje o ostatecznym stanie po œmierci23. Úw. Jan od Krzy¿a mówi o nocach
oczyszczenia czynnego i biernego, które porównuje do oczyszczenia w czyœãcu, o czym traktuje zwùaszcza w drugiej ksiêdze Nocy
ciemnej. Úwiatùo Bo¿ej miùoœci chc¹c czùowieka oczyœciã zadaje
mu wiele cierpienia, sprawiaj¹c w nim ciemnoœci, strapienie
i przykroœci. Stan ten trwa dopóki ten sam ogieñ miùoœci nie oczy-

22

B£. S. M. FAUSTYNA KOWALSKA, Dzienniczek. Miùosierdzie Bo¿e
w duszy mojej, f. 20, Warszawa 1993, s. 27.
23 Tam¿e, s. 82-85.
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œci i nie uduchowi czùowieka do tego stopnia, i¿ bêdzie mógù bùogo
wejœã w zjednoczenie z tym miùosnym œwiatùem. Nast¹pi to wówczas, gdy dusza pod wpùywem dziaùania Bo¿ego oczyœci siê tak jak
anioùowie… (2 N 12, 4). Ten sam ogieñ Boskiej miùoœci oczyszcza
i rozpùomienia czùowieka, napeùnia go poznaniem i mistyczn¹ miùoœci¹. Pùonie w niej wówczas bez jej wspóùdziaùania ten boski
ogieñ miùoœci tak ¿ywym pùomieniem, i¿ zdaje siê byã ¿ywym
ogniem… (2 N 12, 5). Czùowiek oczyszczony, gotowy do zjednoczenia przechodzi przez œmierã jak przez bramê ¿ycia, niejako
wprost w ramiona Boga. Wi¹¿¹c siê z Maryj¹ poprzez szkaplerz,
czùowiek zarazem wchodzi w tê sam¹ dziedzinê duchowych aspiracji, jakie reprezentuje Karmel. Podzielaj¹c te same pragnienia
œw. Teresy od Jezusa i œw. Jana od Krzy¿a, prowadzony drog¹
Karmelu, jest zaproszony, by dzieliã tê mistyczn¹ miùoœã. Mo¿na
ufaã, ¿e Bóg wprowadza takich ludzi na drogi duchowego oczyszczenia ju¿ tu na ziemi, „zaoszczêdzaj¹c” im w ten sposób dùu¿szego pobytu w czyœãcu i pozwala na ziemi przygotowaã siê lepiej na
to wieczyste spotkanie. Mo¿na powiedzieã, ¿e w ten sposób czùowiek dojrzewa do nieba. To dojrzewanie w duchowoœci szkaplerza
jest istotnie podkreœlane. Takie rozumienie pozwala dostrzec trudy
ziemskiego pielgrzymowania w tym jasnym œwietle koniecznych
oczyszczeñ, których Bóg z miùoœci do czùowieka pozwala doœwiadczaã ju¿ na ziemi.
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NAÚLADOWANIE JAKO ODPOWIED• CZ£OWIEKA
ZAANGAÝOWANEGO

Naœladowanie jest reakcj¹ czùowieka na piêkno, które odkrywa. To piêkno nie musi byã czytelne, ale przyci¹ga, przenika serce nowymi horyzontami duchowego rozwoju. Wchodz¹c
na drogê naœladowania, czyli w jakimœ sensie odtworzenia
piêkna, które stanowi i które prze¿yùa Maryja, duch ludzki
doznaje upodobnienia do Jej ducha.
Gùêbia upodobnienia do Maryi wynika z faktu, ¿e Ona sama jest zapisem zbawienia, zbawczego dziaùania Ducha
w historii, a wiêc rodzajem pamiêci. Maryja jak prorok przekazuje pamiêã o wielkiej dobroci Boga i raduje siê Jego sprawiedliwoœci¹ (por. Ps 145, 7). Pamiêtaj¹c o tym wszystkim, co
Bóg wielkiego uczyniù, dziêki sile swego serca, niesie te dzieùa
razem z histori¹. Z wnêtrza tej pamiêci, która w rzeczy samej
jest pamiêci¹ Boga, pamiêci¹ Chrystusa, wydobywa siê moc
upodobnienia, gdy¿ Maryja mo¿e przemieniã tylko w to, co
sama w sobie nosi.
Id¹c w œlady Maryi czùowiek uczy siê niepokalania i macierzyñstwa. Niepokalania w tym znaczeniu, ¿e poœród prze¿y-
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wania swej sùaboœci, wyznawania grzechów, Maryja uczy go
niepokalania w miùoœci; wsùuchiwania siê w gùos Pana, który
poczyna w czùowieku wolê Boga, co ogniskuje siê w interpretacji sytuacji ¿yciowych, znaków czasu, zwykùych wydarzeñ i
w ¿yciu wedùug ewangelicznych wymagañ; uczy dzielenia siê
radoœci¹ Boga wêdruj¹c do bliskich i obdarzaj¹c ni¹, a¿ do
gùêbin ducha jak u œw. El¿biety; uczy ofiarowania siebie, ofiarowania tego, co siê ma najwartoœciowszego, jak kiedyœ sama
uczyniùa to w œwi¹tyni; uczy staùoœci serca, staùoœci, która wytrzymuje próbê spod Krzy¿a, gdzie staùa; uczy miùowania innych, by byã razem, w wieczerniku dziejów.
Maryja dziaùa w Koœciele: przez Koœcióù w Bogu i przez
Boga w Koœciele. Jej dziaùanie przychodzi niejako z zewn¹trz
i od wewn¹trz. Maryja jako przykùad przychodzi od zewn¹trz
na kartach Ewangelii, gdy wczytuj¹c siê w pozostawione
o Niej sùowa Dobrej Nowiny mo¿emy przybli¿aã siê przez Ni¹
do pierwowzoru, jakim jest Chrystus. Przychodzi od wewn¹trz, gdy odciska w nas duchowy ksztaùt swego miùosnego
istnienia, staj¹c siê w sposób istotny now¹ form¹. Na tym polega ¿ywoœã przykùadu Maryi, tzn. jej sposób miùowania formuje stosunek do Boga, przestrzeñ zjednoczenia. W Maryi
znajdujemy religijnoœã speùnion¹. Forma dana przez Maryjê
stanowi staùoœã duchowego odniesienia.
W upodobnieniu siê do Maryi czùowiek przede wszystkim
zostaje ogarniêty tajemnic¹ Jej wniebowziêcia; wniebowziêcia
doznaje równie¿ caùa jego sùaboœã i niezdolnoœã do dobra. Ýycie nabiera rytmu Maryi, rytmu bicia Jej serca.
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VI.1. Kult Maryi
To, co duchowe, pragnie przepajaã materiê, ucieleœniaã siê,
rzeklibyœmy – wcielaã siê, a materialne szuka przepojenia duchem. Czùowiek religijny pragn¹c oddaã czeœã Bogu, anga¿uje
siù¹ rzeczy swoje ciaùo, wyra¿a swój stosunek do Boga. Wewnêtrzny akt religijny, prze¿ycie, pragnienie uwielbienia,
dziêkczynienia czy proœby uzewnêtrznia siê w zachowaniach,
postawach. Czynnik zewnêtrzny odgrywa istotn¹ rolê zwùaszcza w kulcie, we wspólnym wyra¿aniu wiary w czynnoœciach
liturgicznych.
Co wiêcej, czùowiek sam zbudowany jako obraz Boga ma
potrzebê zewnêtrznych odniesieñ, znaków, symboli, które nios¹ znacz¹cy dla niego ùadunek sacrum, wyra¿aj¹ jego religijny
stosunek do Boga. Zewnêtrzny znak pomaga, przypomina,
pogùêbia ten kontakt, uruchamia duchowy kanaù zawierzenia,
modlitwy, poœwiêcenia. W przedziwny sposób to, co zewnêtrzne sùu¿y uœwiêceniu czùowieka przez Boga. Poœród bogatej symboliki religijnej pojawiaj¹ siê obrazy, figurki, krzy¿e,
medaliki, ró¿añce.
Zewnêtrzne znaki religijne odwoùuj¹ siê do wewnêtrznego
aktu oddania siê Bogu, do duchowej sfery pobo¿noœci. Pobo¿noœã jest najwy¿szym, dobrowolnym darem z siebie, skùadanym w hoùdzie Stwórcy. Otwarcie na takie poœwiêcenie siebie,
uczynienie z samego siebie ofiary dziêkczynnej jest rezultatem
przebytej drogi duchowej, gdzie rozpoznana miùoœã Boga do
czùowieka apeluje do adekwatnej odpowiedzi. Wyra¿a ona w
najgùêbszej postaci miùosny charakter zwi¹zku z Bogiem, obcowania z Nim, wypùywaj¹cego z wiary. Istot¹ pobo¿noœci jest
powierzenie swego ¿ycia, swego istnienia Bogu, oddanie Mu
tego, co do Niego nale¿y.

Pobrano ze strony szkaplerz.pl

92

NAÚLADOWANIE JAKO ODPOWIED• CZ£OWIEKA

Szczególnym przypadkiem pobo¿noœci jest poœwiêcenie
siebie, w przeró¿nej formie. Akty religijnego zobowi¹zania
siê, przyrzeczenia zùo¿onego Bogu, obietnicê ofiarowania siebie zwykùo siê nazywaã konsekracj¹. Pozostanie ona zawsze
obrazem niczym nie obci¹¿onej miùoœci do Stwórcy. Dar mo¿e
dochodziã a¿ do wyù¹cznego oddania siebie w Jego wyù¹czne
wùadanie, mo¿e byã potwierdzony okreœlonym symbolem caùkowitego umiùowania Pana, tej wewnêtrznej potrzeby zjednoczenia siê z Nim. Zawsze pozostanie to poszerzeniem, pogùêbieniem daru otrzymanego w chrzcie œw.
Oddaj¹c czeœã Bogu z miùoœci¹, oddaje siê równie¿ czeœã
Jego dzieùom. S¹ ludzie, w których dzieùo Bo¿e objawia sw¹
szczególn¹ doniosùoœã. Wùaœciwie rozumiany kult œwiêtych
jest wiêc chwaù¹ oddan¹ Bogu24.
Poniewa¿ wol¹ Pana byùo przyjœã do czùowieka przez Maryjê, poniek¹d mo¿na to uznaã za prawo zbawienia, prawo
teologii zstêpuj¹cego Boga do czùowieka. Bóg przychodzi do
czùowieka w Maryi i poprzez Maryjê. Maryja jest drog¹ Boga
do czùowieka. Rozjaœniaj¹c w taki sposób horyzonty prawd
objawionych, odzyskujemy wùaœciw¹ perspektywê dla Maryi.
Staje pomiêdzy Bogiem a czùowiekiem w sensie historiozbawczym: w Maryi spotyka siê historia Boga i czùowieka. Maryja
jest wiêc uprzywilejowanym miejscem spotkania czùowieka i
Boga. Staj¹c bli¿ej Maryi stajemy bli¿ej Pana. Wielbi¹c bardziej Maryjê, jednoczeœnie poszerzamy chwaùê Boga. Konsekracja Maryi mo¿e mieã jedynie to znaczenie: zbli¿yã siê do
Boga, konsekrowaã siê Jemu, a tak¿e – uczyniã swój dar piêkniejszym o piêkno Maryi.
Na tle tych perspektyw nale¿y osadziã szkaplerz œwiêty.
Wyra¿a on wolê oddania siê Maryi, powierzenie Jej swego
24

W. BEINERT, Perspektywy teologiczne…, art. cyt., s. 45-46. Por. S.
BUDZIK, Maryja w tajemnicy Chrystusa i Koœcioùa, Tarnów 1993, s.
135-136.
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¿ycia, bezinteresownego poœwiêcenia siê. Noszony szkaplerz
jest znakiem tej szczególnej maryjnej konsekracji.
Maryja zasùuguje na czeœã dlatego, ¿e jest magnalia Dei,
wielkim dzieùem Boga, poniewa¿ zostaùa stworzona i wybrana
dla przyobleczenia Syna Bo¿ego ciaùem. Czcimy w Maryi
piêkno i moc Boga, który J¹ szczególnie umiùowaù ze wzglêdu
na piêkno jakie w Niej odnajduje, piêkno swej boskoœci. Ka¿dy kult sw¹ dojrzaùoœã odnajduje w Duchu i prawdzie (por. J 4,
23). Kult Maryi rozeznaje w Niej Ducha Úwiêtego i Prawdê,
któr¹ jest dla czùowieka Jej Syn. Aby czeœã oddawana Maryi
byùa wùaœciwa, zgodna z nauk¹ Koœcioùa, musi odpowiadaã
pewnym kryteriom. Zwraca na to uwagê Sobór Watykañski II
mówi¹c, ¿e zgoùa wyj¹tkowy kult Maryi obejmuje cztery elementy (KK 66), co odnajdujemy w caùej peùni w nabo¿eñstwie
szkaplerznym:
- czeœã (cultus venerationis);
- miùoœã (cultus dilectionis);
- naœladowanie (cultus imitationis);
- wzywanie (cultus invocationis).
Szkaplerz przywdziewa siê ku czci Maryi, wyra¿a on szczególn¹ miùoœã do Niej nie tylko poprzez przynale¿noœã do Zakonu Jej poœwiêconemu, ale tak¿e poprzez codzienne prze¿ywanie Jej obecnoœci i dziaùania w ¿yciu. Wyra¿a œciœle zobowi¹zanie do naœladowania, zwùaszcza Jej czystoœci, szerzenie
Jej czci i wreszcie w codziennej modlitwie pozwala wzywaã
Jej imienia.
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VI.2. Maryja jako wzór pobo¿noœci
Maryja, bêd¹c wzorem dla caùego Koœcioùa w oddawaniu
czci Bogu, jest rzeczywiœcie „nauczycielk¹ pobo¿noœci” (pietatis magistra), tak¿e dla poszczególnych chrzeœcijan. Wczeœnie
zaczêli oni spogl¹daã na Ni¹, by, jak Ona, ze swego wùasnego
¿ycia uczyniã kult nale¿ny Bogu, a z samej czci zadanie swego
¿ycia. Ju¿ dawno, w IV wieku, œw. Ambro¿y przemawiaj¹c do
wiernych pragn¹ù, by w ka¿dym z nich byù duch Maryi dla wysùawiania Boga, by uwielbiaù Boga; <aby w ka¿dym byù duch,
by radowaù siê w Bogu>. Jednak¿e Maryja jest przede wszystkim wzorem tego kultu, przez który ¿ycie ka¿dego staje siê
ofiar¹ skùadan¹ Bogu (MC 21).
Maryja pozostaje wzorem czùowieka skierowanego na Boga. Dotyczy to zwùaszcza czasu wielkich idei, które staj¹ siê
zwykùymi utopiami, gdy nie maj¹ ¿adnego odniesienia do ¿ycia. Wzór, lub bardziej dynamicznie, odwzorowanie Maryi
siêga gùêboko w to¿samoœã czùowieka, ksztaùtuje j¹. Odwzorowanie jest niczym innym jak osi¹ganiem duchowego podobieñstwa, uczestniczeniem w tej samej chwale. To odwzorowanie jest zarazem podobieñstwem eklezjalnym, chwaù¹ Ciaùa
Chrystusa. Maryja tùumaczy, wyjaœnia w swoim ¿yciu Koœcióù.

VI.3. Konsekracja szkaplerzna
Postaã Jana Pawùa II, który z konsekracji Maryi w szkaplerzu uczyniù drogê swego ¿ycia, stanowi najbardziej przekonywuj¹cy, w sensie teoretycznym i praktycznym, dowód ¿ycia
eklezjalnego, jak ofiarowanie siebie Najœwiêtszej mo¿e staã
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siê bardzo powa¿nym sposobem wzmocnienia powoùania. Papieskie Totus tuus staùo siê sùu¿b¹ Koœcioùowi w najdobitniejszym sensie tego sùowa. W czasie pobytu na jednej z parafii
p.w. Matki Bo¿ej Szkaplerznej papie¿ powiedziaù mùodzie¿y
(15 stycznia 1989 roku): Chciaùbym wyznaã coœ osobistego.
Znajdujê siê w parafii poœwiêconej Dziewicy Karmelu. Muszê
wyznaã, ¿e w mùodym wieku, kiedy byùem taki jak wy, Ona mi
bardzo pomogùa. Nie mógùbym powiedzieã dokùadnie w jakiej
mierze, ale myœlê, ¿e w mierze ogromnej. Pomogùa mi odnaleêã ùaskê mego wieku, moje powoùanie… chciaùbym o tym
zaœwiadczyã, bo mo¿e to byã po¿yteczne dla ka¿dego z was,
mùodych… Jest to bardzo szczególny wymiar bogactw duchowych Dziewicy, Matki Chrystusa, poniewa¿ Jej misja karmelitañska, która bierze pocz¹tek na Górze Karmel, w Ziemi Úwiêtej, jest zwi¹zana z szat¹. Ta szata nazywa siê œwiêtym Szkaplerzem. Miaùem wielkie nabo¿eñstwo do Szkaplerza karmelitañskiego w latach mej mùodoœci. To piêkne, ¿e gorliwa matka
troszczy siê równie¿ o odzienie… Oto Dziewica Karmelu, Matka Úwiêtego Szkaplerza mówi nam o swej macierzyñskiej trosce, o swym zatroskaniu o nasze przyodzianie. Przyodzianiu w
sensie duchowym, przyodzianiu ùask¹ Boga i wspomaganiu
nas w noszeniu tej szaty zawsze biaùej…
Dotyka to rdzenia konsekracji szkaplerznej. Konsekracja
oznacza niejako oficjalne uznanie absolutnego panowania Boga nad stworzeniem, zwùaszcza nad ¿yciem ludzkim. Potwierdza i odnawia œwiadomoœã sakramentaln¹, szczególnie
chrzcieln¹, œwiadomoœã obietnic i zobowi¹zañ. Ofiarowanie
siebie w ofierze Bogu jest wpisane w doskonaù¹ ofiarê Chrystusa, który byù posùuszny a¿ do œmierci (Flp 2, 8). Tajemnica
ofiary Chrystusa, Jego œmierci i zmartwychwstania stanowi
podstawê sakramentu chrztu œw., co staje siê êródùem wszelkiej konsekracji.
Konsekracja w sensie œcisùym odnosi siê jedynie do osób, a
nie do rzeczy (rzeczy siê poœwiêca), i najpeùniej swe znaczenie
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przejawia w konsekracji zakonnej czy kapùañskiej, przeznaczaj¹c caùe ¿ycie i caù¹ osobê czùowieka na sùu¿bê Bogu. Jest
ona zwi¹zana z publicznym ¿yciem Koœcioùa, okreœlona prawem kanonicznym i wyra¿a siê w uroczystych ceremoniach.
Istniej¹ równie¿ inne formy poœwiêcenia siê, osobiste lub
wspólnotowe, powodowane chêci¹ wyra¿enia czci Bogu, i
stanowi¹ podkreœlenie duchowego charakteru ¿ycia. Nie poci¹gaj¹ jednak zasadniczych zmian w ¿yciu, wzmacniaj¹ natomiast drogê powoùania, nadaj¹c jej okreœlony rys. Wœród
nich najpopularniejsz¹ form¹ jest poœwiêcenie siê Maryi w
liturgicznym czy osobistym akcie.
Maryjn¹ konsekracjê mo¿na wytùumaczyã na dwa sposoby.
Pierwszy, wychodz¹c od Przymierza (Starego w Nowe), gdzie
Maryjê mo¿na rozumieã jako arkê Nowego Przymierza, która
nosiùa w swoim wnêtrzu Boga i sama byùa wypeùniona przymierzem Boga z ludêmi (Emmanuel) i równie¿ nim ¿yùa, czyni¹c wszystko, cokolwiek powiedziaù jej Syn (por. J 2, 5).
Drugi, to wyjœcie od chrztu, widz¹c konsekracjê Maryi jako
doskonaùe odnowienie zobowi¹zañ chrztu œw., jak chce Sobór
Watykañski II (KK 44), co jednoczy nas z potrójn¹ funkcj¹
Chrystusa i pozwala wpùywaã Duchowi Úwiêtemu na nasze
¿ycie (por. 2 Kor 1, 21; 1 J 2, 20.27)25.
Ofiarowanie siê Maryi natrafia na parê trudnoœci. Jak mo¿na siê Jej ofiarowaã, skoro ka¿de ofiarowanie siê zarezerwowane jest jedynie dla Boga? Po drugie, skoro konsekracja,
poœwiêcenie siê z natury jest oddzieleniem, jak to pogodziã z
dynamiczn¹ obecnoœci¹ w œwiecie?
Ostateczne poœwiêcenie siê, konsekracja Bogu nie wyklucza innych konsekracji, poœrednictwa konsekracyjnego. Mo¿na stwierdziã, i¿ raczej ich wymaga. Potwierdza to z moc¹ sam

25

Por. S. DE FIORES, Maria presenza viva nel popolo di Dio, Roma
1980, s. 369-370.
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Chrystus, który na Krzy¿u powierza œw. Janowi sw¹ Matkê.
Konsekracja bowiem jest równie¿ wziêciem odpowiedzialnoœci za Maryjê, jest wziêciem Jej do siebie. Z zasadniczej logiki
ekonomii zbawienia wynika, ¿e Bóg przychodzi do czùowieka
przez Maryjê. Z tego wynika, ¿e czùowiek szukaj¹cy Boga
zwracaj¹c siê do Maryi, zarazem wchodzi w tê pierwotn¹ logikê zbawienia. Znajduje bowiem bramê zbawienia. Znaczy to,
¿e konsekruj¹c siê Maryi, odnajduje formê konsekracji w czystej formie.
Konsekracja Maryi, doskonaùemu stworzeniu Bo¿emu, ma
sens z dwóch powodów. Po pierwsze jest pod¹¿aniem t¹ sam¹
drog¹ doskonaùego fiat Maryi, po drugie odwzorowuje postawê Syna, który uznaje J¹ za Matkê tego, co ludzkie, który w
Maryi wciela siê, czerpie z Niej doskonaùe czùowieczeñstwo.
Konsekruj¹cy siê Maryi pragnie mieã udziaù w tym doskonale
uksztaùtowanym czùowieczeñstwie. Konsekracja Maryi ma
pomóc osi¹gn¹ã peùniê wùasnego powoùania.
Konsekracja sama w sobie z caù¹ doniosùoœci¹ potwierdza,
¿e czùowiek pragnie byã ogarniêty uœwiêcaj¹cym dzieùem Pana, uczestniczyã w peùni ùaski, w Jego œwiêtoœci. Maryja jest
bezpoœrednim wcieleniem takiej wùaœnie peùni. Powierzaj¹c Jej
sw¹ drogê do œwiêtoœci, czùowiek umieszcza siê w absolutnie
najkorzystniejszym dla osi¹gniêcia tego celu nurcie. Konsekracja Maryi wzmacnia caùkowite odniesienie do Boga, osadza
w Nim. Z drugiej strony naœladowanie Maryi wyra¿a siê równie¿ w naœladowaniu Jej konsekracji, Jej caùkowitej dyspozycyjnoœci wobec Boga. Dziêki temu nasze wstêpowanie do Boga powierzane jest Tej, która nie zna bùêdu. W konsekracji
Maryja ogarnia nasz wysiùek, nasz¹ modlitwê i nadziejê, odciska w tym swe piêtno, niejako pieczêtuj¹c Duchem nasze d¹¿enia. Poœwiêcaj¹c siê Maryi czùowiek nie tylko nie odbiera
niczego Bogu, ale wù¹cza siê œwiadomie w sam¹ istotê historii
zbawienia.
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Druga w¹tpliwoœã powstaje, gdy fakt konsekracji wydaje
siê wchodziã w konflikt z powszednimi obowi¹zkami naszego
powoùania. Czy mo¿na w peùni nale¿eã do Maryi i ¿yã normalnie w œwiecie? Konsekracja jest wiêzi¹ duchowej zale¿noœci, poddania siê Jej, a zwiastuje przede wszystkim Jej codzienne ¿ycie w Palestynie. Wùaœnie to staùo siê gùównym
przedmiotem konsekracji dokonanej przez Maryjê. Konsekrowaùa sw¹ codziennoœã. To znaczy ofiarowaã Bogu wùasne ¿ycie naœladuj¹c Maryjê. A wiêc nie chodzi o krótkie odwiedziny
w koœciele czy okazjonalne modlitwy, ale o caù¹ siùê serca,
myœli i r¹k zanurzonych w powszednioœã Boga. Chodzi o – jak
go nazywa œw. Paweù – kult duchowy (Rz 12, 1) niesiony przez
codziennoœã. W konsekracji zatem mówimy o przeznaczeniu,
które wszak nie jest izolacj¹, ale d¹¿eniem. Wyra¿a siê ono nie
tylko w przynale¿noœci, ale i w podjêciu misji, przeznaczenie
jest bowiem zmierzaniem. By osi¹gn¹ã Boga muszê przemierzyã œwiat Jego spraw, drogê usùan¹ poœród bliênich. Nie ma
konsekracji bez drugiego czùowieka, gdy¿ ofiarowany staje siê
przede wszystkim posùanym.
Konsekracja nie jest jakimœ aktem tragicznego wydziedziczenia, ale szans¹ prze¿ycia przyjaêni z Maryj¹, która wypeùnia caù¹ osobê doskonaùoœci¹ swego ¿ycia, kieruj¹c je ku temu
samemu przeznaczeniu. Maryja bowiem powierza czùowiekowi swój skarb i zaprasza do intymnej, duchowej relacji, otwieraj¹c jednoczeœnie i przede wszystkim na przyjaêñ z Bogiem.
Dziêki temu ludzka fragmentarycznoœã i rozproszenie doznaj¹
zanurzenia, osùoniêcia peùni¹ Niepokalanej. Przyjaêñ w duchowoœci Karmelu posiada sw¹ dùug¹ historiê, wypùywa bowiem z samych êródeù, z dzieù œw. Teresy od Jezusa, która
zaleca przyjaêñ nie tylko siostrom, ale caù¹ dziedzinê spotkania z Panem okreœla jako przyjacielskie obcowanie z Bogiem.
Konsekracja nie tylko jest powierzeniem siebie Bogu, ale
i caùemu Koœcioùowi. Jest oddaniem ¿ycia, równie¿ tak, jak
mówi o tym œw. Jan: my tak¿e winniœmy oddawaã ¿ycie za

Pobrano ze strony szkaplerz.pl

NAÚLADOWANIE JAKO ODPOWIED• CZ£OWIEKA

99

braci (1 J 3, 16). Konsekracja czerpie z tej pierwszej doskonaùej ofiary Chrystusa, który oddaù ¿ycie za czùowieka i wù¹cza
siê w ofiarê Maryi. Ofiara Maryi polega na tym, ¿e stale daje
¿ycie. Konsekracyjne odniesienie do drugiego jest sposobem
duchowego dojrzewania dlatego, ¿e odpowiada to wymogom
darowania siebie. W takim darowaniu, ofiaruj¹c siebie czùowiek na nowo ma dostêp do siebie, bierze niejako siebie
w posiadanie.

3.1. Konsekracja Maryi
Konsekracja Maryi odwoùuje siê przede wszystkim do
szczególnego dziaùania Ducha Úwiêtego, który w ogarniaj¹c J¹
swym obùokiem dokonuje zaœlubin w zwiastowaniu. Maryjne
fiat ogarnia nie tylko dzieje narodu wybranego z jego oczekiwaniem na Mesjasza, ale jest konsekracj¹ dziejów wszystkich
przymierzy zawartych przez Boga z czùowiekiem, caùych dziejów czùowieka. W swym fiat Maryja staje siê przybytkiem Boga, dziêki któremu lud mo¿e wyruszyã w drogê (por. Wj 40,
35), ark¹ przymierza, która napotkanych napeùnia Duchem
Úwiêtym (por. £k 1, 39-56), nosi w sobie zbawcz¹ obecnoœã,
która wypeùnia Koœcióù. Konsekracja Maryi jest mesjañskim
macierzyñstwem, a stanowi ono jedn¹ z podstaw obecnoœci
Boga poœród ludzi.
Konsekracjê Maryi wyra¿aj¹ sùowa: niech mi siê stanie wedùug sùowa twego (£k 1, 38), a oznaczaj¹ zupeùn¹ dyspozycyjnoœã wobec tajemniczego planu Boga, planu królewskiego, Jej
zupeùn¹ ufnoœã. Ta konsekracja zostaje potwierdzona w œwi¹tyni, podczas ofiarowania Syna, gdzie Maryja powierza nie
tylko to kim jest, ale i to, co otrzymaùa od Boga. Konsekracja
taka przywraca pierwotny porz¹dek, zgodnie z którym wszyst-
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ko nale¿y i powraca do Boga. W dwanaœcie lat póêniej logikê
tego poœwiêcenia odkrywa Chrystus mówi¹c o swej powinnoœci bycia w tym, co nale¿y do Jego Ojca (por. £k 2, 49).
Konsekracja Maryi ma charakter mediacyjny, tzn. poœredniczy pomiêdzy planem Ojca i dzieùem Syna a czùowiekiem.
Sytuacja w Kanie Galilejskiej obrazuje wybitnie, jak Maryja
obecna poœród ludu wskazuje na Syna: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5). Tego typu konsekracja doznaje
peùni w powierzeniu ludu przez Jezusa umieraj¹cego na krzy¿u
(por. J 19, 25-27), a w wieczerniku staje siê posùug¹ gromadzenia (por. Dz 1, 14).
Konsekracja Maryi dokonuje siê i potwierdza w przestrzeni
Jej dziewiczoœci, Jej niepokalania. Ofiaruj¹c Duchowi sw¹
dziewiczoœã dla macierzyñstwa nie tylko j¹ zachowuje, ale w
ofierze zostaje ona ostatecznie przypieczêtowana. W sw¹ wolnoœã fiat wpisuje caùe swe ¿ycie. Dziêki temu w konsekracji
Maryi dokonaùo siê zwieñczenie ¿ycia czùowieczego, historii
ludzkoœci zaproszonej do jednoœci z Bogiem. W konsekracji
Maryi mo¿e czùowiek siê czuã zaproszony do podobnej relacji
z Chrystusem, odnaleêã porz¹dek zbawienia, pod¹¿yã drog¹
zaofiarowania Bogu swego ¿ycia prze¿ywaj¹c w wierze radoœã
ostatecznych zaœlubin i speùnienia wùasnej historii.

3.2. Teologiczna treœã konsekracji Bogu w Maryi
Gdzieœ gùêboko w czùowieku drzemie pierwotne przekonanie, i¿ aby zbli¿yã siê do Boga, wejœã w œwiêt¹ przestrzeñ spotkania, potrzeba swego rodzaju wù¹czenia w to, co œwiête.
Najbardziej jednoznacznym gestem i zachowaniem byùo poœwiêcenie siebie: oddaã siê Bogu na wùasnoœã, oddaã swe ¿ycie Bogu ¿yj¹cemu.
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Teologicznie ujêcie jakiejkolwiek konsekracji musi z natury rzeczy odwoùywaã siê do konsekracji chrzcielnej, do tajemnicy bezpoœredniego odniesienia do Boga. przynale¿noœci do
Niego. Tu znajduje siê równie¿ êródùo konsekracji maryjnej.
Maryja w konsekracji ogarnia i potwierdza duchow¹ wiêê z
Bogiem, wzmacnia to, co stanowi Jej niepowtarzalny skarb,
miùoœã do Syna, miùoœã, która rozœwietlona i rozpalona zostaje
ogniem Ducha Zstêpuj¹cego.
Szkaplerz jest zaproszeniem Maryi do swego ¿ycia, by Ona
w nim dokonaùa dzieùa Boga, ponownego wcielenia Chrystusa.
Przyobleczenie szkaplerzem jest okryciem, zakorzenieniem w
dobru, powierzeniem siê Maryi. Tego typu powierzenie nie
mo¿e siê ograniczaã do jakiegoœ marginalnego traktowania Jej
osoby, ale jest osadzeniem w samym centrum najwa¿niejszych
spraw. Czùowiek ¿yj¹cy dla Maryi w zasiêgu promieniowania
szkaplerza upodabnia siê do Niej samej. Podobieñstwo myœli,
pragnieñ, uczuã rozwija siê w optyce gùêbokiej ufnoœci. Zaprosiã Maryjê do swego myœlenia, rozbroiã razem z Ni¹ w sposób
nadprzyrodzony swe lêki, wnikn¹ã w tajemnicê cierpienia –
znaczy rodzaj mistycznego zroœniêcia. Gùêbia nabo¿eñstwa
zobowi¹zuje nie tylko oddania siê pod Jej obronê, ale zaprasza
do wydania siebie. Wydanie siebie jest konsekracj¹: ofiaruj¹c
bowiem siebie, czùowiek doznaje gùêbokiej formy wolnoœci.
Sam rdzeñ ofiarowania siebie Bogu wypùywa z odkrycia
natury aktu stworzenia oraz natury religii. W akcie stworzenia
zawarta jest wewn¹trzbytowa przynale¿noœã do Boga, a w ¿yciu religijnym czùowiek odkrywa, ¿e nieuchronnie zbli¿a siê
do Stwórcy. Ofiarowanie siebie jest peùn¹ ofiar¹ skùadan¹ Bogu w przestrzeni powierzonej wolnoœci i ogarnia caùoœciowo
stosunek do Boga. Jest to zarazem akt zamkniêcia historii, akt
przyspieszenia dziejów, gdzie w czùowieku konsekrowanym
wszystko powraca do Pana. Sam czùowiek staje siê pojednaniem z Bogiem, a z gùêbi konsekracji wydobywa siê Bóg przebaczenia, jednocz¹cy stworzenie ze Sob¹. Konsekracja zawsze
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ma charakter zaœlubin stworzenia ze Stwórc¹, a Bóg staje siê
losem ofiaruj¹cego siebie. Ofiarnoœã tego typu cementuje ¿ywotn¹ wspólnotê z Bogiem.
Konsekracja odwoùuje siê do tej doskonaùej ofiary, zùo¿onej
przez Chrystusa. Jednak porz¹dek tu zostaje odwrócony. Ofiara Boga (Syna dla Ojca w Duchu Úwiêtym) jest ofiar¹ Boga –
Bogu, a zùo¿one zostaùo to, co Bóg otrzymaù od Maryi, czyli
ciaùo. Taka ofiara, skùadana ze strony Boga za czùowieka –
najwy¿sza konsekracja – staùa siê wyrazem sùu¿by zbawieniu.
Byùa to ofiara posùuszeñstwa a¿ do œmierci. Ofiara wiêc jest
ofiar¹ niejako bardziej za czùowieka, ni¿ dla Boga, albo lepiej
jest doskonaùym uwielbieniem Boga Ojca w oddaniu siebie za
ludzkoœã. Ofiara Chrystusa powoùuje do ¿ycia nowego czùowieka i nowy lud Bo¿y. Jest wiêc zarazem nowym aktem
stwórczym, zakoñczeniem historii. W Chrystusie wszystko
powraca do Ojca, przeùamuje bowiem to, co oddziela Boga od
czùowieka, wrogoœã (por. Ef 2, 14). Dlatego pojawia siê na
oùtarzu jako Baranek zabity, symbol bezbronnoœci. Ofiara nie
koñczy siê i staje siê ¿yciem Koœcioùa, Ciaùa Chrystusowego,
w którym ¿ywi On ludzi samym sob¹. Nieustannie ¿ywieni
przez Boga, staj¹ siê pamiêci¹ Jego miùoœci, a pokarm eucharystyczny nieustannie odnawia tê miùoœã. Natura konsekracji
osi¹ga wiêc sw¹ peùn¹ kontynuacjê w Eucharystii. Eucharystia
bêd¹c poœwiêceniem daru dziêkczynnego, gdzie Chrystus
uobecniony ùamie siebie w postaci chleba, jest uczt¹ speùnion¹
w Królestwie Bo¿ym (por. £k 22, 16). Dziêki temu przyjmuj¹cy Go potwierdzaj¹, ¿e s¹ jego ciaùem.
Konsekracja jest œmierci¹, jest klêsk¹ Krzy¿a, ale w bramach tej œmierci konsekrowany odczytuje ukryt¹ chwaùê.
Konsekracja jest wyrazem caùkowitej zale¿noœci od Boga,
wykracza daleko poza zùudzenie wùasnej samodzielnoœci, a w ten
sposób odzyskana wolnoœã, pozwala z wielk¹ swobod¹ iœã za
Chrystusem i caùoœciowo zaanga¿owaã siê po stronie drugiego
czùowieka.
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Bóg naszej wiary przybli¿a siê do czùowieka poprzez sùowa
obietnicy; w nich objawia swe zainteresowanie, miùoœã przekraczaj¹c¹ grzech oraz wolê, by mówiã z nim jak z przyjacielem. Chce nie tylko jego powrotu z grzechu, ale pragnie zwi¹zaã siê z nim. Chce, aby byù Jego wùasnoœci¹. Na tylu¿ miejscach przypomina to ludowi wybranemu, bo pragnie zachowania tego przymierza. Czyni z nich dla siebie lud œwiêty, królestwo kapùanów (por. Wj 19,3-6). Przymierze w swej strukturze
jest wiêc pochodzenia boskiego. Dziêki niemu lud uœwiadamia
sobie kim jest, rozeznaje drogê, mo¿e siê odnowiã i stawaã siê
coraz bardziej ludem, a nie mas¹ przypadkowych ludzi. Najsilniej jednak rozpoznaje, ¿e jest wybrany. Uczy siê œwiêtoœci
Boga, który prowadzi ich poprzez walkê do ziemi wybranej,
ziemi Obiecanej. Uczy szczególnie tego, co znaczy nale¿eã do
Pana. Dochowanie przymierza polega na wiernoœci sùowom,
które On im przekazaù. Wiara Izraelitów rodziùa siê i potwierdzaùa w sùuchaniu. W nim lud odkrywaù ci¹gle na nowo sens
obietnicy i sens swego posùuszeñstwa, a odnowione serca wyœpiewywaùy coraz to inn¹ pieœñ. Duch ludu odsùaniaù siê coraz
mocniej jako duch Pana.
Tajemnica przymierza siêga gùêbiej. Jahwe wybieraù po to,
by zostaã wybranym, i uczyniù ich swoim ludem po to, by oni
tym bardziej uczynili Go swoim Bogiem. Uczyù ich boskiej
wzajemnoœci i pragn¹ù, by wzorowali siê na Jego doskonaùoœci.
Wychowywaù ich do darowania siebie, a sam w koñcu daruje
siê jako Syn w Chrystusie. Wiêê pomiêdzy Bogiem a ludêmi w
unii hipostatycznej Chrystusa osi¹ga sw¹ peùniê. Odwiecznym
pragnieniem Boga Stwórcy byùo powi¹zanie z czùowiekiem, powi¹zanie utracone w grzechu. Taka jest natura boskiego przymierza. Wiêê ta ma wzajemnie przenikaã i przemieniaã Boga
w czùowieka i czùowieka w Boga. Nieprawdopodobna moc wiêzi.
Natury konsekracji nie da siê wyjaœniã do koñca. W swej
najgùêbszej treœci jest oddaniem siê na wùasnoœã Bogu. £¹cz¹c
siê œciœle, w sposób niemal ontologiczny ze Úwiêtym, czùo-
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wiek oddziela siê zarazem od œwiata rzeczy i osób, i pozwala
siê posi¹œã Bogu w peùni. W ten sposób wprowadza w sw¹
czùowiecz¹ strukturê nowy, œwiêty porz¹dek, a mo¿e jeszcze
dobitniej – przyporz¹dkowanie Úwiêtemu. Zostaje uznany za
niego dlatego, ¿e nale¿y do Boga, jest Jego wùasnoœci¹. Bóg w
swych oczach uznaje czùowieka za swego. Jest to poszerzenie
wùasnoœci Boga, ¿e to, co wolne chce byã, dziêki tej wolnoœci,
boskie, zastrze¿one dla Niego. Najwy¿szy wyciska pieczêã na
swej wùasnoœci, przyoblekaj¹c j¹ w now¹ godnoœã.
Poniewa¿ czùowiek jest przeznaczony dla Boga, jest zwrócony twarz¹, Bóg staje siê jego drog¹, losem, przeznaczeniem.
W konsekracji wszystko, sùowa i dziaùanie, zostaje naznaczone
t¹ œwiêtoœci¹. Czùowiek uczy siê Jego dziaùania i myœlenia i w
ten sposób konsekracja staje siê posùuszeñstwem. Jedynym
„sposobem realizacji” jest posùuszeñstwo projektowi Bo¿emu.
Dziêki temu Bóg mo¿e dziaùaã w stworzeniu w sposób nieskrêpowany, nieograniczony i dokonywaã swego boskiego
dzieùa. Ofiarowany zarazem konsekruje tê cz¹stkê stworzenia,
któr¹ jest sam i potwierdza to odwieczne TAK dla Boga, które
najpeùniej dokonaùo siê w Chrystusie. Ýyje ju¿ nie dla siebie,
ale dla Koœcioùa, dla zbawiania. Dziêki miùoœci konsekrowanej
staje siê on zbawcz¹ rêk¹ Pana siêgaj¹c¹ w historiê czùowieka i
dotykaj¹c¹ jego czasu, który przeksztaùca siê w czas zbawiania. Jest to jakby wejœciem, przekroczeniem progu Bo¿ego
œwiata, wprowadzeniem przez Niego do swego domu, do swego królestwa, gdy¿ ofiaruj¹cy swe ¿ycie dla Pana, staje siê
czêœci¹ Jego dziedzictwa, czêœci¹ Jego obietnicy.
Konsekracja zawsze wi¹¿e siê z jakimœ pozostawieniem.
Nie mo¿na tego tùumaczyã jedynie utrat¹ tego, co siê ma – jest
utrat¹ tego, kim siê jest. Osoba sama w sobie jest utracona dla
siebie, wewnêtrznie wydziedziczona, pozbawiona prawa do
siebie, bowiem powierzaj¹c siê jako czùowiek traci, zatraca siê
jako czùowiek, podobnie jak Chrystus powierzaj¹c siê czùowiekowi, zatraca siê jako Bóg (Wcielenie-Eucharystia). Mo¿-
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na powiedzieã, ¿e takie ofiarowanie siê jest utrat¹ prawa do
wùasnego istnienia, a pozwala istnieã jedynie dla Boga. Nie
nale¿ymy ju¿ bowiem do siebie. Je¿eli ofiarowania ma byã
prawdziwe, powinno byã bezwarunkowe. Ofiaruj¹c siê Bogu
zgadzam siê, ¿e tracê prawo do mojej wolnoœci, umysùu, ciaùa,
przyszùoœci, przeszùoœci, szczêœcia i nieszczêœcia, gdy¿ chcê,
by rozporz¹dzaù tym Bóg. Ten ryzykowny akt (czêsto myœlenie o ryzyku religijnym ma swe êródùa w egoizmie, który nie
chce nic straciã) jest zarazem kultem, uwielbieniem Pana, poniewa¿ ciaùo konsekrowanego staje siê przestrzeni¹ Boga, w
której dopeùnia siê ofiarowanie czùowieka.
W tajemnicy caùkowitego ofiarowania siê Bóg poœlubia
stworzenie, zawi¹zuje i wypeùnia swe Przymierze, dlatego nosi
ono w sobie naturê i cel dziejów. Niesie ogromne napiêcie
eschatologiczne – to, co ma byã, ju¿ jest. Konsekracja jest
wiêc odwzorowaniem, odbiciem woli Stworzyciela, w niej
objawia siê On sam, a ofiarowany staje siê znakiem i gwarantem speùnieñ. W jakiœ przedziwny sposób nosi w sobie Bo¿e
tajemnice, Bo¿e znaczenia, Bo¿e interpretacje, Bo¿e miùosierdzie, nie dlatego, ¿eby coœ wiêcej rozumiaù, ale dlatego, ¿e
temu poœwiêciù ¿ycie i temu zaufaù. Konsekracja jest miejscem, gdzie zagêszcza siê chwaùa Boga.
Oddaj¹c siê zupeùnie Maryi prze¿ywamy nasze zasadnicze poœwiêcenie siê Bogu darowane na chrzcie œw. Niejako gùêbiej
wchodzimy w tajemnicê Chrystusa. Jest to oddanie typu synowskiego.
Ofiarowanie to dokonuje siê dla Matki Koœcioùa, wobec
Niego i dla Niego. To dziêki ofiarowaniu siê Jej mo¿emy lepiej rozumieã, ¿e Ona sama mo¿e najdoskonalszym wzorcem
wiary i miùoœci (KK 53), a sam i razem z Ni¹ stanowi Koœcióù.
Przyoblekaj¹c siê szkaplerzem przyoblekamy siê pokor¹ Maryi, Jej miùoœci¹, a zwùaszcza Jej wiernoœci¹. Ofiaruj¹c siê razem z Ni¹ rozci¹gamy szatê zbawienia na wszystkie pokolenia, jak to wypowiada w swym Magnificat.

Pobrano ze strony szkaplerz.pl

106

NAÚLADOWANIE JAKO ODPOWIED• CZ£OWIEKA

3.2.1. Etapy
Konsekracja w swej wewnêtrznej logice zakùada najpierw
odkrycie znaczenia Maryi we wùasnym ¿yciu, wychwycenia
Jej dziaùania poœród codziennych, szarych spraw, tej przedziwnej skutecznoœci, która dyskretnie rysuje liniê naszego
¿ycia. Nie musi to byã olœnienie, ale coœ, co przybiera formê
swoistej oczywistoœci.
Odkryta dyskretna obecnoœã Maryi, wspóùuczestniczki
pielgrzymiej drogi, wzbudza chêã przynale¿noœci do Niej.
Owemu odkryciu mo¿e towarzyszyã woùanie na skraju ludzkiej biedy, duchowa bezradnoœã, wewnêtrzna niemoc, albo te¿
urzeczenie Jej piêknem.
Przyjêcie Maryi, jak czytamy w Biblii, wziêcie Jej do siebie,
to ju¿ droga ucznia i oznacza uczestniczenie w Jej sprawach. Chodzi o zupeùnie now¹ obecnoœã Maryi w ¿yciu, obecnoœã wybran¹,
potwierdzon¹ duchow¹ goœcinnoœci¹.
Konsekracja dopeùnia siê, gdy rodzi siê potrzeba caùkowitoœci. Caùkowitoœã przynale¿y do sùownictwa miùosnego. Miùuj¹cy prze¿ywa naturalnie caùkowitoœã daru i caùkowitoœã oddania, co nie przeczy innej caùkowitoœci, odnosz¹cej siê do
Boga, jak caùkowitoœã jednych miùuj¹cych siê nie narusza caùkowitoœci oddania innych. Taki caùkowity dar z siebie wyra¿a
dojrzewaj¹c¹ miùoœã.
Konsekracja ze wzglêdu na swój duchowy radykalizm ma
posmak rzeczy ostatecznych, zupeùnych, speùnionych, definitywnych. Dlatego konsekracj¹ karmi siê miùoœã Koœcioùa, ona
j¹ ¿ywi i o¿ywia. Konsekrowaã siê Maryi oznacza poœwiêciã
siê tej samej miùoœci, tej samej trosce, któr¹ ¿yje Maryja.
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3.2.2. Troska o kontynuacjê misji zbawczej Koœcioùa
Koœcióù stawia sobie cele nadprzyrodzone. Umiejêtnoœã
rozró¿niania rzeczywistoœci doczesnej, ogarniaj¹cej cele naturalne, od nadprzyrodzonej, która wprowadza boski, wieczysty
punkt widzenia, stanowi podstawê zasadniczej orientacji ¿ycia.
Stworzenie powoùane do ¿ycia w darowanym istnieniu powraca do Boga œwiadomie w historii czùowieka i poprzez czùowieka. Jest on niejako odpowiedzialny za powrót stworzenia do
Boga w przestrzeni wolnoœci, która mu zostaùa powierzona.
Chrystus ucz¹c zasad nowego ¿ycia, ¿ycia w Bogu, pozostawia nauczanie, Dobr¹ Nowinê i siebie samego w sakramentach, jako testament. Pozostawaã z zasiêgu Dobrej Nowiny
znaczy wierzyã bez zastrze¿eñ, ¿e ka¿dy czùowiek jest powoùany do zbawienia, ¿e to ostateczne przeznaczenie jest rdzeniem aktu stworzenia. Ýyã konsekracj¹ znaczy wiêc ¿ywiã
pragnienie, by ka¿dy czùowiek byù w zasiêgu tego zbawienia.
Na pierwszym planie pojawia siê wypracowywanie mentalnoœci zbawiania, które rozpoczyna siê od osobistej pracy nad zbawianiem, ocalaniem czùowieka najpierw w swoim sercu, myœlach,
sùowach czy zachowaniu. W przestrzeni takiej mentalnoœci pragnie
siê ocaliã konkretnego czùowieka w sobie, wobec innych, a nawet
wobec Boga, jak to czyniù Abraham, spieraj¹c siê z Bogiem o Sodomê (por. Rdz 18, 22-33).
Wspóùpraca nad zbawianiem œwiata polega na pokonywaniu w sobie skùonnoœci do potêpiania, do odmawiania zbawienia, skùonnoœci do oskar¿ania. Ocalenie czùowieka, ocalenie go
za ka¿d¹ cenê, wyznacza miarê miùoœci Chrystusowej, który
oddaje swe ¿ycie za tych, którzy s¹ godni potêpienia, za
grzeszników. Chrzeœcijanin doszukuj¹cy siê gùêbi duchowej
pragnie uczestniczyã w tej niezwykùej misji, a nawet gotowy
jest oddaã swe ¿ycie za ocalenie czùowieka na wiecznoœã.
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3.2.3. Uczestnictwo w macierzyñstwie duchowym
Maryi
Maryi pod krzy¿em powierzona zostaùa trudna adopcja –
staùa siê Matk¹ Koœcioùa, Matk¹ ludzi trudz¹cych ze sw¹ sùaboœci¹, Matk¹ grzeszników. Rodz¹ca Bogu dzieci pomaga im
tego Boga odnaleêã, do Niego siê przybli¿yã, peùniej Nim ¿yã.
Miùoœã miùosierna ogarnia caùego czùowieka, caù¹ jego skomplikowan¹ historiê. Konsekrowaã siê Maryi znaczy odnaleêã
racje, by miùoœã kierowaã do wszystkich ludzi, szczególnie
tych najbardziej zagro¿onych, ocaliã ich, wyrwaã z mocy zùa.
Na tym polega macierzyñska misja Niepokalanej.
Maryjê, która staùa pod krzy¿em, Chrystus wprowadza w
tajemnicê macierzyñstwa ukrzy¿owanego, tzn. ogarniaj¹c¹
tajemnicê grzechu, tajemnicê upokorzenia Boga przez haniebn¹ œmierã. Chrystus, który sam bêd¹c bez grzechu, wzi¹ù na
siebie ludzki grzech. Kontynuowanie misji macierzyñskiej
odbywa siê w cieniu Krzy¿a, w cieniu wolnoœci czùowieka
nara¿onej na zdradê, która przychodzi tak¿e od jego wnêtrza,
wnêtrza ska¿onego grzechem. W cieniu wolnoœci, która potrafi
Boga wykluczyã z ludzkiego ¿ycia, konsekracja jest swego
rodzaju trwaniem, jest wiernoœci¹, wiernoœci¹ misji Maryi,
nawet wtedy, gdy osobista reputacja mo¿e doznaã uszczerbku.

3.2.4. Karmelitañskie akcenty konsekracji maryjnej
Karmelitañskie rozumienie konsekracji dla Maryi wywodzi
siê z koncepcji sùu¿by (servitio) i zwi¹zane jest z duchow¹
atmosfer¹, która towarzyszyùa budowie na górze Karmel w
Palestynie koœcióùka dedykowanego Matce Boskiej. Sùu¿ba
znaczyùa caùkowite oddanie siê do dyspozycji siêgaj¹ce, jak siê
wydaje, o wiele dalej ni¿ sankcja profesji zakonnej. Konsekra-
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cja tego typu polegaùa na zùo¿eniu „w rêce” Maryi swego poœwiêcenia siê Bogu i staùej pamiêci o Niej. Towarzyszyùy jej
sùowa wydziedziczenie, powierzenie, caùkowita przynale¿noœã,
caùkowite przekazanie, caùkowita ofiara, itp. Oddawaùo to ducha caùkowitoœci aktu, w którym czùowiek z serdeczn¹ ulegùoœci¹ wyra¿aù miùosn¹ niewolê, niewolê wieczyst¹. Przynale¿noœã do Maryi byùa tak absolutna, ¿e dotyczyùa równie¿ osobistych zasùug.
Tak rozumiana konsekracja nie stanowiùa jakiegoœ nowego,
odrêbnego ¿ycia duchowego, ale nowy sposób ¿ycia w Bogu.
Konsekracja rodzi siê z bliskoœci, z odkrycia Boga bliskiego,
miùuj¹cego. Konsekracja Maryi dotyczy równie¿ Jej bliskoœci
– bliskoœci, która niesie zbawienie i mówi nam, ¿e jest Ona
Bram¹ niebios, Bram¹ wieczystej Ojczyzny.
Wynika st¹d, ¿e nabo¿eñstwo szkaplerzne nie jest jakimœ
marginalnym, peryferyjnym rozumieniem religijnoœci, ale
wnika w samo centrum bycia chrzeœcijaninem, odwoùuj¹c siê
do zasadniczego przesùania Koœcioùa o zbawieniu, przyoblekaj¹c siê w duchowe piêkno ùaski, a tak¿e odwoùuje siê do gùêbokich aspiracji ludzkich – prze¿ycia prawdziwej przyjaêni.

VI.4. Maryjna struktura szkaplerza
Przyobleczenie piêknem Maryi w szkaplerzu wymaga odpowiedzi, jaki jest konkretny ksztaùt tego odwzorowania. Jakie
wartoœci eksponuje naœladowanie Maryi?
Czystoœã to jakby pierwotna tkanina szkaplerzna. Szukaj¹c
zrozumienia dla gùêbi czystoœci odwoùaã siê nale¿y do Niepokalania. Czystoœã istotowa Maryi jest wyznacznikiem uczestniczenia w rzeczach œwiêtych, rodzajem dostêpu do czystoœci
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istotowej samego Boga. O tajemnicy czystoœci Maryi mo¿emy
powiedzieã to samo, co na temat Bo¿ej M¹droœci. Jest ona
przeczystym wypùywem chwaùy Wszechmocnego, odblaskiem
wieczystej œwiatùoœci, zwierciadùem bez skazy dziaùania Boga,
dlatego nic ska¿onego do niej nie przylgnie… a M¹droœci zùo
nie przemo¿e (Mdr 7, 25-26.30). Czystoœã taka odnosi siê z
jednej strony do czystoœci od grzechu, z drugiej jest sposobem
czystego dziaùania Bo¿ego. Dziaùanie to ma szczególn¹ postaã:
przez pokolenia zstêpuj¹c w dusze œwiête, wzbudza przyjacióù
Bo¿ych i proroków (Mdr 7, 27). Karmel nosi w swej duchowoœci te dwie wartoœci bardzo wyraziœcie: charyzmat prorocki
czerpi¹c od Eliasza, a przyjaêñ z Bogiem z tradycji terezjañskiej. Szkaplerz karmelitañski odwoùuje siê do maryjnej czystoœci, do przestrzeni niepokalania. Chce ¿yã w cieniu tej
przemo¿nej czystoœci, ucz¹c siê tego samego rodzaju dziaùania, bêd¹cego doskonaùym zjednoczeniem z wol¹ Pana.
Wiara jeszcze mocniejsza ni¿ wiara Abrahama wbrew nadziei opasaùa i opieczêtowaùa ¿ycie Maryi. Maryja otrzymaùa
sùowa Gabriela, ¿e Jej Syn bêdzie królem, ¿e Pan da Mu tron
Jego praojca, Dawida (£k 1, 32), ¿e bêdzie panowaù nad domem Jakuba. To wszystko, co Maryja wyniosùa ze zwiastowania. I patrzy na swego Syna w tej perspektywie. Jednak, gdy
Chrystus rozpoczyna publiczn¹ dziaùalnoœã, wszelkie zewnêtrzne okolicznoœci wskazuj¹ na klêskê tej misji. Jezus nie
uzyskuje poparcia wùadz religijnych, co wiêcej, zostaje napiêtnowany, odrzucony, wreszcie skazany na œmierã w imieniu
Jahwe przez Sanhedryn. Ýycie Chrystusa wskazuje na caùkowit¹ klêskê objawienia otrzymanego w zwiastowaniu. Maryja
caù¹ oczywistoœã tragedii Syna musi pokonaã wiar¹, wiar¹,
która w ¿aden sposób nie mo¿e siê karmiã faktami historycznymi. Caù¹ siùê czerpie z mocy wiary, ¿e sùowa Gabriela siê
speùni¹. I tê siùê wiary musi przeciwstawiã historycznej klêsce
Syna, który umiera w poni¿eniu. Jedynym znakiem dla Maryi
s¹ sùowa umieszczone na tabliczce zawieraj¹cej wyrok: król
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¿ydowski. Maryja wierz¹c posùañcowi Boga do koñca, do koñca ufa, ¿e Syn speùnia sw¹ królewsk¹ rolê. Jest to swoiste apogeum wiary. W tak¹ heroiczn¹ sceneriê zaprasza nas Maryja w
szkaplerzu. Okrycie szkaplerzem znaczy okrycie w caùej rozci¹gùoœci dziedziny ¿ycia wiar¹, która przerasta historiê wùaœnie
w taki sposób. Szkaplerz wyzwala postawê wiary, która ksztaùtuje historiê i rozpoœciera nad ni¹ wùadzê nadprzyrodzon¹ wypùywaj¹c¹ z gùêbi tego nadprzyrodzonego poznania.
Modlitwa Maryi jest modlitw¹ podziwu. Wielkie rzeczy siê
nie tylko dziej¹, ale s¹ ogarniane wdziêczn¹ œwiadomoœci¹. Te
wielkie rzeczy to równie¿ ból maùego zwiastowania w sùowach
Symeona o mieczu przeszywaj¹cym serce. Modlitwa wyrastaj¹ca z przebitego, krwawi¹cego bólem serca, jest zwyciêstwem
nad naturalnym rozumieniem ludzkiego ¿ycia, zwyciêstwem
nad horyzontem zacieœnionym do rachunku wi¹zanego cierpieniem. Modlitwa Maryi odwa¿nie staje w samym centrum
zbawczego strumienia ùaski i zachowuje w sercu tê przepùywaj¹c¹ miùoœã dla braci. Szkaplerz siù¹ rzeczy wù¹cza w zasiêg
promieniowania duchowoœci Karmelu, duchowoœci odwoùuj¹cej siê wprost do najpiêkniejszych postaw kontemplatywnych.
W oczach kontemplatyka œwiat i drugi czùowiek jest odczytywany poprzez wiarê i miùoœã. Ta wiara i miùoœã przepùywa
przez serce, czasem je rani¹c, ale jedynie po to, by miùoœã byùa
jeszcze wiêksza.
Pokora Maryi jest rodzajem zwyciêstwa, bo Pan… zdobi
pokornych zwyciêstwem (Ps 149, 4). Pokora gùosi zwyciêstwo
Boga. O jakiego rodzaju zwyciêstwo chodzi? Odpowiedê pada
w Magnificat. Bóg, który pokornych wywy¿sza, wejrzaù na
uni¿enie Sùu¿ebnicy (£k 1, 48.52). By dostaã siê w obrêb Bo¿ego spojrzenia, potrzeba wybraã uni¿enie. Taki wybór przeciwstawia siê wszelkim naturalnym d¹¿eniom i marzeniom o
wielkoœci czùowieka, wszelkiej mentalnoœci tego œwiata. Wybraã swe uni¿enie znaczy œwiadomie stan¹ã po stronie pogardzanych, przegranych, skazanych na nieistnienie, sùowem wy-
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braã gorycz drogi Krzy¿a. Uni¿ony znaczy odrzucony, spychany na margines, wystawiony na ataki i cierpienie, zmuszany do ucieczek. Uni¿ony znaczy swe ¿ycie zgod¹ na to, ¿e
Bóg nasyca jego ¿ycie zbawienn¹ gorycz¹. Uni¿ony musi w
koñcu skonfrontowaã siê z caù¹ pogard¹ i nienawiœci¹ ludzi,
którzy przychodz¹ pod krzy¿ syciã siê zwyciêstwem. Uni¿onego Bóg wywy¿sza w tym samym miejscu, gdzie ponosi on
po ludzku klêskê, poza miastem, na miejscu straceñ. Úw. Piotr
zachêca: upokórzcie siê wiêc pod mocn¹ rêk¹ Boga, aby was
wywy¿szyù w stosownej chwili (1 P 5, 5-6). Znajomoœã stosownej chwili, gdy Pan ujmuje siê za swoim sùug¹ umacnia postawê
pokory od wewn¹trz.
Úw. Teresa z Awili mówi nam o pokorze coœ wiêcej. Nie
odnosi jej jedynie do Boga, czy do drugiego czùowieka, ale
nade wszystko odczytuje j¹ w stosunku do siebie: pokora to
prawda. Rzetelny stosunek do siebie, istoty wypùywaj¹cej z
gùêbi. Z wielk¹ usilnoœci¹ starajmy siê, byœmy zawsze chodziùy
w prawdzie, radzi swym siostrom (TW 6, 10.6). Prawda istotna o czùowieku przypomina o grzesznoœci, o sprzeciwianiu siê
Bo¿emu ùadowi. Brak pokory jest rozbojem, kwestionowaniem
Pana, uzurpacj¹. Prawda duchowa polega na realnoœci oddawania tego, co nale¿y do Boga. Pycha jest rodzajem przywùaszczenia.

VI.5. Skutki przyjêcia szkaplerza
Wchodz¹c z zasiêg promieniowania przymierza szkaplerznego czùowiek potwierdza sw¹ wiarê otrzyman¹ na chrzcie,
uznaje pierwszeñstwo Boga w swoim ¿yciu, pragnie œwiadomie pod¹¿aã drog¹, któr¹ sw¹ wiar¹ nakreœliùa Maryja. Pomi-
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mo, i¿ uùomnoœã czùowieka nie zostaje zniesiona i pamiêta on
o ustawicznym zagro¿eniu ze strony zùa czy grzechu, szkaplerz stanowi afirmacjê i wolê ci¹gùego rodzenia siê dla ùaski.
Przymierze to nadaje ¿yciu szczególny koloryt wynikaj¹cy
z obecnoœci Maryi i wspóùpracy z Ni¹ w dziele zbawienia. Pozwala uzyskaã wiêkszy dostêp do tajemnic Maryi, do Jej ¿ycia i
do tego, co ofiarowaùa jako Matka: do narodzin Chrystusa.
Szkaplerz wyraêniej sytuuje czùowieka w przestrzeni przeznaczenia Maryi, pozwala ju¿ teraz, co prawda w nadziei, cieszyã siê tajemnic¹ Niepokalania, oraz peùni¹ wyniesienia
przed Boga. W maùej historii ludzkiej mo¿e odwzorowaã siê
ponaddziejowe, apokaliptyczne zwyciêstwo Niewiasty.
Wydobywa to, co u zwieñczenia dziejów, w eschatologii
wszczepione zostaùo w nadziei nadprzyrodzonej jako ostateczne zwyciêstwo Boga nad zùem. Szkaplerz chroni jak zbroja
przed atakiem wewnêtrznych wrogów.
Szkaplerz osadza w krêgu promieniowania duchowoœci
karmelitañskiej, tej niezwykùej spuœcizny, w zasiêgu modlitw i
ofiar córek i braci Karmelu, rozsianych po caùym œwiecie. Liturgia przyjêcia mówi o udziale w dobrach duchowych. Ofiaruje to jakby now¹ przestrzeñ ¿ycia, wù¹czaj¹c w tej samej logice
– jak chrzest – w cz¹stkê Koœcioùa, z któr¹ czùowiek siê na nowo uto¿samia i wybiera jako charyzmatyczn¹ drogê ¿ycia.
Dzieje siê to na zasadzie charyzmatycznego dopowiedzenia,
czyni¹c bardziej czyteln¹ i umacniaj¹c wiêê z caùym Koœcioùem.
W rycie szkaplerznym mo¿na poczuã siê wezwanym na nowo
do dojrzaùoœci eklezjalnej i prze¿ycia duchowego dzieciêctwa.
Szkaplerz pozostaje zawsze zobowi¹zaniem do nieustannego
nawracania swego ¿ycia do bliskoœci Boga, do takiej bezpoœrednioœci, jak¹ prze¿yùa Maryja. Nie ma to innego znaczenia
poza obowi¹zkiem i wysiùkiem stawania siê chrzeœcijaninem,
wyznawaniem ¿yciem miùoœci, sùowem professio christiana.
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KARMELITAÑSKI INSTYTUT
DUCHOWOÚCI
zaprasza wszystkich œwieckich,
szukaj¹cych gùêbi religijnej,
a zwùaszcza osoby konsekrowane na

wykùady z duchowoœci
Karmelitañski Instytut Duchowoœci dziaùa przy Wy¿szym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie od 1991 roku
i wspóùpracuje z Papiesk¹ Akademi¹ Teologiczn¹. Prowadzi nastêpuj¹ce rodzaje dziaùalnoœci:
- zajêcia z zakresu duchowoœci ogólnej i szczegóùowej;
- wykùady monograficzne z zakresu formacji osób konsekrowanych (od 1994 roku);
- tygodnie duchowoœci.
A. Dwuletnie Studium Duchowoœci
Studium Duchowoœci proponuje dwuletni cykl wykùadów dla
sùuchaczy z matur¹, obejmuj¹cy nastêpuj¹ce przedmioty:
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Teologia ¿ycia duchowego (4 semestry)
Duchowoœã biblijna (1 semestr)
Duchowoœã liturgiczna (1 semestr)
Duchowoœã patrystyczna (1 semestr)
Historia duchowoœci chrzeœcijañskiej (1 semestr)
Duchowoœã karmelitañska (2 semestry)
Teologia modlitwy (1 semestr)
Duchowoœã maryjna (1 semestr)
Kierownictwo duchowe (1 semestr)
Duchowoœã laikatu (1 semestr)
Duch Úwiêty w ¿yciu duchowym (1 semestr)
Duchowoœã zakonna (1 semestr)
WARUNKI PRZYJÆCIA:
1. Podanie.
2. Ýyciorys.
3. Zezwolenie wùaœciwego przeùo¿onego
(w przypadku osób zakonnych).
4. Kopia œwiadectwa dojrzaùoœci lub dyplomu
ukoñczenia studiów wy¿szych.
5. Trzy fotografie.
6. Rozmowa kwalifikacyjna.

Wykùady z duchowoœci odbywaj¹ siê w pi¹tki, zgodnie z ustalonym
wczeœniej harmonogramem, w godzinach od godz. 1700 do 2020
(4 godziny lekcyjne).
Zapisy dokonywane s¹ co roku do paêdziernika.
Istnieje mo¿liwoœã uczestnictwa na zasadzie wolnych sùuchaczy.

B. Formacja do ¿ycia konsekrowanego
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Drugi rodzaj dziaùalnoœci KID to wykùady z zakresu formacji do ¿ycia
konsekrowanego. Odbywaj¹ siê one w drugim semestrze, w soboty, w godzinach od godz. 15oo do 1820 (4 godziny lekcyjne), zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w tego rodzaju zajêciach nie musz¹ byã formalnymi sùuchaczami Instytutu. Wystarczy, ¿e zgùosz¹
swój udziaù telefonicznie lub pisemnie do poùowy lutego.
Wykùadany materiaù ukazuje siê systematycznie drukiem.
Dotychczas wydano cztery tomy w serii: „Formacja zakonna”, do
nabycia m.in. w sekretariacie Instytutu. Ewentualne zamówienia
prosimy kierowaã na adres sekretariatu KID.

ADRES:
Karmelitañski Instytut Duchowoœci
ul. Rakowicka 18
30-960 Kraków
tel. (012) 421 40 44
fax (012) 421-48-95
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