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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – STYCZEŃ
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

W MOCY BOŻEGO DUCHA
Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok (2017/2018)
przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4).
Drugi rok, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu, jest pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. W ciągu tego roku duszpasterskiego chcemy
się skupić na misji ochrzczonych i bierzmowanych.
Kościół święty jest miejscem poznania Ducha Świętego, ale także naszego
spotkania z Nim, jest bowiem jedną z Osób Trójcy Przenajświętszej, współistotny Ojcu i Synowi, jak mówimy w wyznaniu wiary. Nasza wierność Duchowi
Świętemu winna przejawiać się we wszystkich sferach, w których wchodzimy w kontakt z Duchem Bożym w żywej komunii Kościoła. Potrzeba życia
w łasce uświęcającej, którą otrzymaliśmy w sakramentach Kościoła. Wierność Duchowi Bożemu przejawia się też w słuchaniu słowa Bożego, czytaniu Pisma Świętego, uczestnictwie w Eucharystii oraz trwaniu na modlitwie.
Bycie wiernym Duchowi Świętemu to jednak wymagające zadanie. Musimy być wierni świętej tradycji apostolskiej Kościoła, która obejmuje aspekty
dogmatyczne, moralne, liturgiczne i dyscyplinarne. Musimy żyć tą tradycją w warunkach współczesnego świata. Aby być wiernym Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy od Chrystusa, trzeba być aktywnym i odważnym
w pełnieniu misji niesienia Ewangelii światu.
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W rozdziale 19 Dziejów Apostolskich
zznajdujemy interesujące opowiadanie o tym,
jjak św. Paweł podczas swojej trzeciej wyprawy misyjnej znalazł w Efezie jakichś
p
uczniów. Określenie uczniowie, odnoszou
ne w Dziejach Apostolskich wyłącznie do
n
cchrześcijan, wskazuje na to, że byli oni wyzznawcami Chrystusa. Św. Paweł Apostoł jednak natychmiast zorientował się, że w ich
n
żżyciu był jakiś istotny brak. Dlatego też stawia celne pytanie: Czy otrzymaliście Ducha
w
ŚŚwiętego, gdy przyjęliście wiarę? (Dz 19,1).
Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie,
Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przyP
bbył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni
do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest
przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli
chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty
zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.
Paweł nie oczekuje od nich wykazania się katechizmową wiedzą na temat trzeciej Osoby Trójcy Świętej, lecz pyta o konkretne doświadczenie spotkania z Duchem Świętym, doświadczenie, które się pamięta i które wywiera
w życiu skutki widoczne dla nas samych i dla innych. Odpowiedź jest rozbrajająco szczera i całkowicie potwierdza intuicję Apostoła: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty… Okazuje się, że znają oni tylko chrzest
Janowy, który był znakiem uznania własnych grzechów i pragnienia nawrócenia, ale który nie dawał żadnej mocy, by doświadczyć wyzwolenia i nowego życia. Chrzest nawrócenia odsyłał jedynie do Tego, który miał nadejść po
Janie, a który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem (Mt 3,11).
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Trzeba stwierdzić, że i dzisiaj wielu uczniów Chrystusa przeżywa swoje
chrześcijaństwo w taki sposób jakby było ono zbiorem abstrakcyjnych, teologicznych twierdzeń oraz niewykonalnych dla przeciętnego śmiertelnika
norm etycznych, czyli niczym innym jak pewną zmodyfikowaną formą judaizmu – religii Prawa. Nawet nie słyszeli, że istotą naszej wiary jest osobiste spotkanie z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który
udziela wierzącym weń swojego Ducha, aby mogli doświadczyć Mocy Bożej
przemieniającej ich od wewnątrz i sprawiającej, że życie według Ewangelii
staje się możliwe. Mentalność i system wartości wielu spośród praktykujących katolików nie różni się prawie wcale od stylu życia niewierzących, są
często rozczarowani i sfrustrowani, żyją, jakby Boga nie było, nie są pewni
tego, w co wierzą, w obliczu trudności nie żyją chrześcijańską nadzieją, nie
są zdolni do dawania świadectwa… Możemy poprosić św. Pawła o pomoc
w zdiagnozowaniu naszego własnego stanu duchowego, czyli w znalezieniu
odpowiedzi na pytanie, w jakiej jestem relacji do Ducha Świętego. W swoich listach wskazuje on na istnienie trojakiej postawy względem Chrystusa i Jego Ducha:
1. Człowiek zmysłowy, czyli ktoś, kto w żaden sposób nie otworzył się jeszcze na łaskę Chrystusa i pozostaje obcy dla życia Bożego (Ef 4,18), odmawiając Bogu należnej Mu czci. Nie pojmuje on tego, co jest z Bożego
Ducha, głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać (1 Kor 2,14).
Konsekwencją tego jest znieprawienie umysłu i życie poddane grzechowi, prowadzące do coraz większej degradacji moralnej, co św. Paweł bezlitośnie odsłania w Liście do Rzymian (1,21-32).
2. Człowiek duchowy jest przeciwieństwem zmysłowego. Jego życiem kieruje Chrystus i jest on wyposażony w moc Ducha Świętego. Rozumie on
słowo Boże, akceptuje Boży plan realizujący się w jego życiu. Ci, którzy
żyją według Ducha – mówi św. Paweł – dążą do tego, czego chce Duch,
dają się Jemu prowadzić, On przekonuje ich w sercu, że prawdziwie są
dziećmi Bożymi i uczy ich synowskiej modlitwy do Boga, Jego mocą są
zdolni uśmiercać popędy ciała, czyli własnej podatnej na grzech natury,
doświadczają życia szczęśliwego i obfitego, w wolności i radości (Rz 8,5-17).
Ich życie owocuje miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem (Ga 5,22).
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3. Człowiek cielesny stoi niejako pomiędzy dwoma opisanymi powyżej. Jest
to chrześcijanin, człowiek – by użyć potocznego wyrażenia – wierzący
i praktykujący, a jednak ciągle pokonywany w zmaganiu z grzechem, ponieważ w życiu wiary polega na swoich własnych wysiłkach, nie mając
doświadczenia mocy Ducha Świętego. Św. Paweł daje jego niezrównany
opis w 7. rozdziale Listu do Rzymian: Jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu, nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co
chcę, ale to, czego nienawidzę.[…] Nie czynię bowiem dobra, którego chcę,
ale czynię to zło, którego nie chcę (w. 14-15.19). Nieraz jesteśmy bezradni wobec uporczywych, codziennych grzechów i nie bardzo wiemy, co
z nimi zrobić. Czyżby codziennie chodzić do spowiedzi, czy może zrezygnować z walki? Jeśli w świetle słowa Bożego stwierdzamy, że dotąd
usiłowaliśmy żyć po chrześcijańsku bez Ducha Świętego, doznając przy
tym być może wielu porażek i załamań, to ciśnie się nam na usta pytanie: Cóż mamy czynić…? (Dz 2,37).
Podstawowa odpowiedź brzmi: uwier
rzyć,
tzn. przyjąć w osobisty sposób to, że
Bóg w swojej miłości do nas – grzeszniB
kków dał nam swojego Syna, który zwyciężżył grzech i śmierć, i że to On udziela nam
Ducha Świętego, byśmy mogli Jego mocą
D
żżyć w sprawiedliwości i świętości. Nigdy nie
pprzestaniemy potrzebować słyszeć na nowo tego podstawowego orędzia Ewangelii.
w
Następnie słowo Boże zachęca wierząccych: napełniajcie się Duchem (Ef 5,18). Użytta w tym zdaniu forma czasu teraźniejszego
w
wskazuje, że nie chodzi tu o jednorazowy
aakt wiary, np. podczas przystępowania do
ssakramentu bierzmowania, ale o czynność
stale powtarzaną, czy wręcz nieustanną, jak
oddychanie. Stawanie się uczniem Chrystusa jest więc procesem, w którym
kształtuje się w nas Chrystus (Ga 4,19). W procesie tym stale na nowo mamy
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się uczyć, jak wybierać dobre natchnienia Bożego Ducha, a uśmiercać w sobie popędy starego człowieka, które Ducha Świętego zasmucają.
Można mówić o swego rodzaju duchowym oddychaniu. Praktyka ta bardzo pomogła wielu wierzącym wzrastać na co dzień w wierze i owocach
Ducha Świętego. Duchowy „wydech” to wyznanie grzechu i żal doskonały w momencie, gdy Duch Święty nam go uświadomi. Wyznać grzech to:
1. zgodzić się z Bogiem co do swojego grzechu, osądzić rzecz tak jak ją Bóg
osądza, a przy najbliższej okazji wyznać w sakramencie pojednania;
2. uznać, że Bóg już przebaczył ten grzech dzięki śmierci Chrystusa na
krzyżu;
3. nawrócić się, tzn. zmienić swój sposób myślenia, który w tej konkretnej
sprawie doprowadził do obrazy Boga (metanoia).
Duchowy „wdech” to napełnienie sięę
Duchem Świętym, o czym mówi wielokrot-nie św. Paweł. Jezus mówi, że Ojciec niebie-ski da Ducha Świętego tym, którzy Go prosząą
(Łk 11,13), a prosząc możemy mieć pewność,,
żeśmy Go otrzymali (1 J 5,14-15). Mającc
pewność płynącą z wiary, że Duch Świętyy
wspomaga naszą słabość, silni Jego potęgą,,
możemy na nowo zmierzyć się z wyzwania-mi, które przynosi codzienne życie. Ważnee
jest świadome i dobrowolne, płynące z wia-ry i miłości, uznanie naszej zależności od
d
Chrystusa. On jest jedynym Panem wierzą-cych. Bez Niego nic nie możemy uczynićć
(J 15,5). To Jego życie, Jego moc, Jego mą-drość, Jego siła czynią nas mądrymi i silnymi, i umożliwiają nam życie według Jego woli. Pan sam chce żyć swoim
życiem w nas. Dlatego tak często, częściej niż na innych, przychodzić będą
na nas wszelakiego rodzaju karcenia, ćwiczenia i przeciwności, byśmy byli
pokorni, świadomi swej kruchości, byśmy wiedzieli, od kogo pochodzi owa
przeogromna moc w nas działająca.
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Praktyka „duchowego oddychania” przynosi owoce wtedy, gdy czynimy ją stałym elementem życia. Umożliwia nam ćwiczenie się w wierze
w oparciu o słowo Boże, a nie o nasze zmienne uczucia czy nastroje. Takie
postępowanie dzięki działaniu Ducha Św. będzie owocowało wewnętrznym
rozwojem przez poznanie siebie, odkrycie tych sfer życia, w których panuje
jeszcze moje egoistyczne „ja”, przez coraz większe poddanie się prowadzeniu Ducha, a wreszcie przez objawianie się owoców Ducha w życiu moralnym, osobistych charyzmatów w służbie innych oraz zdolność do dawania
świadectwa o Chrystusie.
Charyzmaty są darmowymi darami
D
Ducha
Świętego, których nie można sobie
wysłużyć osobistą świętością czy pobożw
nością. Owoce Ducha Świętego wynikają
n
zzaś ze stanu osobistej świętości człowieka,
zzwiązane są z jego kondycją duchową i zalleżą od stopnia współpracy z Duchem Święttym. Należy modlić się do Ducha Świętego,
aaby w nas zapanował człowiek duchowy
nad człowiekiem cielesnym. Duch Święty
n
jjest pierwszym architektem, inicjuje współppracę z człowiekiem, ale od nas zależy, czy
zzechcemy ją rozpocząć i na nią odpowiedzieć. Duch Święty wyposaża człowieka
d
w możliwości czynienia dobra, a przez to
cczłowiek osiąga wyższy poziom doskonałości. Trzeba uwierzyć w moc Ducha Świętego, modlić się, aby ta moc we mnie
zadziałała, aby On tą mocą mnie wypełnił. Człowiek w mocy Ducha Bożego
to człowiek, który pozwala, by On ukształtował jego świętość.
Obecny program duszpasterski adresowany jest przede wszystkim do
osób ochrzczonych i bierzmowanych, a jego założenia są odpowiedzią na
postulat papieża Franciszka, by uczynić Kościół na wskroś misyjnym. Człowiek wierzący to uczeń i misjonarz. Uczeń słucha i naśladuje, misjonarz jest
świadkiem miłosnej obecności Boga w świecie. Jako osoby obdarowane Duchem Świętym jesteśmy zobowiązani do poszukiwania i odkrywania sposo8

bów dotarcia do tych, którzy osłabli na drodze wiary bądź ją utracili. Celem
jest też pobudzanie do czynnego zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła
oraz odpowiedzialnego uczestnictwa w jego misji. Wiąże się ona z wiernym
wypełnianiem zadań wynikających z powołania i uczestnictwie w dziełach
misyjnych i charytatywnych Kościoła.
Program tegoroczny jest konsekwentnym dopełnieniem części pierwszej; o ile pierwszy rok realizacji nowego programu duszpasterskiego dotyczył
odkrywania darów Ducha Świętego, to w drugim roku realizacji programu
akcent pada na temat misji (zadań) ochrzczonych i bierzmowanych. Pamiętajmy, że kiedy apostołowie wyszli z wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego to poszli pełnić misję i każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma również
misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym. W mocy Ducha
chcemy działać i każdy chrześcijanin ma mieć świadomość misji Kościoła, jaką Kościół ma w świecie, ale także własnej indywidualnej misji jako
chrześcijanin we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we wspólnocie całego społeczeństwa. Chcemy zachęcać, żeby w mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin wychodził i siebie ofiarował drugim, dlatego do realizacji
tego programu zapraszamy wszystkich: wspólnoty kościelne, ruchy, stowarzyszenia, parafie. Nakład ostatniego programu duszpasterskiego wyniósł
12 tys. sztuk, co oznacza, że trafił chyba do wszystkich parafii, wspólnot,
ruchów i stowarzyszeń.
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Treści drugiego roku realizacji Programu duszpasterskiego mają doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym – być może nieznanym jeszcze – świetle. Cele programu duszpasterskiego „W mocy
Bożego Ducha”:
• Ewangelizacyjny – akcentuje różne formy przepowiadania: głoszenie
Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne. Z drugiej strony zauważono pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki
formacyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.
• Inicjacyjny – programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia
osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do
Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.
• Formacyjny – ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób
bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty,
którą kieruje i umacnia Duch Święty.
• Społeczny – ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy
charytatywnej po życie polityczne, a także w ramach służby na rzecz
wspólnoty parafialnej.
Program duszpasterski „W mocy Bożego Ducha” zamyka się w 5 zeszytach tematycznych: teologiczno-pastoralnym, homiletycznym, katechetycznym, liturgicznym i maryjnym. Materiały mają charakter propozycji
do wykorzystania duszpasterskiego. Zeszyt teologiczno-pastoralny zawiera wszystkie teoretyczne założenia programowe. Dotykamy w tym zeszycie
teologii Ducha Świętego. Szczególną uwagę będziemy zwracali na pojęcie
misji apostolatu i wiernych działających w mocy Bożego Ducha.
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To nie jest oczywiste, że we wszystkich parafiach przy okazji przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania zwracamy uwagę
na formację rodziców. Udaje się to nam przy okazji przygotowania dzieci
pierwszokomunijnych, natomiast jest znacznie trudniej, jeżeli chodzi o rodziców kandydatów do bierzmowania. Nie bałbym się tego jako duszpasterz. My też nie proponujemy materiału obciążającego. Jeżeli udałoby się
w każdej polskiej parafii raz na dwa miesiące zaprosić rodziców kandydatów do bierzmowania i z pomocą tych scenariuszy katechez – z jednej strony zaproponować elementy formacyjne, a z drugiej elementy modlitewne,
to myślę, że byłoby dobrze.

Katechizm Kościoła Katolickiego
Duch i Kościół w czasach ostatecznych
KKK 747 Duch Święty, którego Chrystus – Głowa Ciała – wylewa na swoje
członki, buduje, ożywia i uświęca Kościół, będący sakramentem komunii Trójcy Świętej i ludzi.
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KKK 731 W dzień Pięćdziesiątnicy (po upływie siedmiu tygodni paschalnych) Pascha Chrystusa wypełnia się przez wylanie Ducha Świętego, który zostaje objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska: Chrystus, Pan, ze
swojej Pełni wylewa obficie Ducha (por. Dz 2, 33).
KKK 732 W tym dniu zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. Od tego dnia
zapowiedziane przez Chrystusa Królestwo zostaje otwarte dla tych, którzy
w Niego wierzą; w pokorze ciała i w wierze uczestniczą oni już w komunii
Trójcy Świętej. Przez swoje przyjście, które ciągle trwa, Duch Święty pozwala
światu wejść w „czasy ostateczne”, w czas Kościoła, Królestwo już odziedziczone, ale jeszcze nie spełnione: Widzieliśmy prawdziwe Światło, otrzymaliśmy Ducha niebieskiego, znaleźliśmy prawdziwą wiarę: wielbimy niepodzielną
Trójcę, ponieważ nas zbawiła (Liturgia bizantyjska, Troparion z Nieszporów
Pięćdziesiątnicy; wprowadzony do liturgii eucharystycznej po Komunii).

Duch Święty – Dar Boży
KKK 733 „Bóg jest miłością” (1 J 4,8.16) i miłość jest pierwszym darem, zawierającym wszystkie inne. Ta miłość „rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).
KKK 734 Ponieważ umarliśmy lub przynajmniej zostaliśmy zranieni z powodu grzechu, dlatego pierwszym skutkiem daru miłości jest odpuszczenie naszych grzechów. Jedność w Duchu Świętym (2 Kor 13,13) przywraca
ochrzczonym w Kościele utracone przez grzech podobieństwo Boże.
KKK 735 Duch Święty udziela wówczas „zadatku”, czyli „pierwocin” naszego dziedzictwa (por. Rz 8,23; 2 Kor 1,21); jest nim samo życie Trójcy Świętej, zdolność miłowania, jak On nas umiłował (por. 1 J 4,11-12). Ta miłość
(opisana w 1 Kor 13) jest zasadą nowego życia w Chrystusie, które stało się
możliwe, ponieważ otrzymaliśmy „Jego moc” (Dz 1,8), moc Ducha Świętego.
KKK 736 Dzięki tej mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, który
zaszczepił nas na prawdziwym Krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23). „Duch jest
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naszym życiem”; im bardziej wyrzekamy się siebie (por. Mt 16,24-26), tym
bardziej „stosujemy się do Ducha” (Ga 5,25): Jeśli jesteśmy w komunii z Duchem Świętym, to On daje nam powrót do raju, otwiera nam bramy nieba
i czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi. Dzięki Niemu możemy z ufnością
nazywać Boga naszym Ojcem. On daje nam uczestnictwo w łasce Chrystusa
i sprawia, że stajemy się synami światłości. On również jest zadatkiem przyszłej chwały (Św. Bazyli Wielki).

Duch Święty i Kościół
KKK 737 Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele,
Ciele Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. To wspólne posłanie włącza już
idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym: Duch
przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje im zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa
i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstania. Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili „obfity
owoc” (J 15,5.8.16).
KKK 738 W ten sposób posłanie Kościoła nie dodaje niczego do posłania
Chrystusa i Ducha Świętego, ale jest jego sakramentem. Całą swoją istotą
i we wszystkich swoich członkach Kościół jest posłany, aby głosić i świadczyć,
aktualizować i upowszechniać misterium komunii Trójcy Świętej (będzie to
treścią następnego artykułu): Wszyscy, którzy otrzymaliśmy jednego i tego
samego Ducha, to znaczy Ducha Świętego, jesteśmy zespoleni między sobą
i z Bogiem. Chociaż brani pojedynczo jesteśmy liczni, a Chrystus sprawia,
że Duch Ojca i Jego Duch zamieszkuje w każdym z nas, to jednak ten jedyny i niepodzielny Duch prowadzi do jedności tych, którzy różnią się między sobą… i sprawia że wszyscy okazują się jedno w Nim. Jak moc świętego
człowieczeństwa Chrystusa sprawia, że wszyscy, w których jest ona obecna,
tworzą jedno ciało, myślę, że w ten sam sposób Duch Boży, który mieszka
we wszystkich, jeden i niepodzielny, prowadzi wszystkich do duchowej jedności (św. Cyryl Aleksandryjski).
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KKK 739 Ponieważ Duch Święty jest namaszczeniem Chrystusa, Chrystus –
Głowa Ciała – rozlewa Go na swoje członki, aby je karmić, uzdrawiać, ustalać
ich wzajemne funkcje, ożywiać, posyłać, by dawały świadectwo, włączać je do
swojej ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały świat. Przez
sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom swego Ciała Ducha Świętego i Uświęciciela (to będzie przedmiotem części drugiej Katechizmu).
KKK 740 „Wielkie dzieła Boże”, ofiarowane wierzącym w sakramentach Kościoła, przynoszą swoje owoce w nowym życiu, w Chrystusie, według Ducha (to będzie przedmiotem części trzeciej Katechizmu).
KKK 741 „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Duch Święty, Sprawca dzieł
Bożych, jest Nauczycielem modlitwy (to będzie przedmiotem części czwartej Katechizmu).

Dary Ducha Świętego
W Iz 11,2 wymieniane są dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej.
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Charyzmaty
W Nowym Testamencie oraz w późniejszej Tradycji (por. 1 Kor 12) wyróżniono następujące dary, tak zwane charyzmaty: słowo mądrości, słowo
poznania, wiary, prorokowania (czyli przekazywania Słowa Bożego), języków (dar mówienia obcymi językami – tzw. glosolalia), tłumaczenia języków,
uzdrawiania, czynienia cudów, rozpoznawania duchów. Są to dary manifestujące się jako nadprzyrodzone.
W Ef 4,7-16 są natomiast wymienione dary objawiające się w posługach:
apostolstwa, proroctwa, ewangelistów, pasterstwa.
Owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22-23). Nie jest to lista zamknięta; tradycyjnie przyjmuje się również inne cnoty (będące rozwinięciem
cech wymienionych w tekście biblijnym), na przykład: wspaniałomyślność,
łaskawość, skromność, czystość. Wszystkie owoce Ducha Świętego zawierają się w jednym – w miłości.
Bez Ducha Świętego…
Bóg jest daleko,
Chrystus pozostaje w przeszłości,
Ewangelia jest martwą literą,
Kościół jest tylko organizacją,
władza – dominacją,
misja – propagandą,
liturgia – niczym innym jak tylko wspomnieniem,
życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika.
W Duchu Świętym…
Bóg jest blisko,
zmartwychwstały Chrystus jest tu i teraz,
Ewangelia jest mądrością i mocą życia,
Kościół jest żywym Ciałem, odbijającym życie Trójcy Św.,
władza – posługą jednania,
15

misja – Pięćdziesiątnicą,
liturgia – pamiątką, uobecnieniem i zapowiedzią,
życie chrześcijańskie – przebóstwiane w relacjach synostwa
i braterstwa.
(wypowiedź Ignacego IV Hazima, patriarchy Antiochii
na spotkaniu ekumenicznym w Uppsali w 1985 r.).

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jak wygląda moja (mojej wspólnoty) relacja do Ducha Świętego?
2. Co znaczy „duchowe oddychanie”, „człowiek duchowy”, „moc Bożego
Ducha”, „misja chrześcijanina”, „charyzmaty i owoce Ducha Świętego”?
3. Co możemy więcej zrobić (ja, moja rodzina, moja wspólnota, parafia),
by żyć i działać w mocy Ducha Świętego?
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MIESIĄC II – LUTY
Szczepan T. Praśkiewicz OCD

DUCHOWOŚĆ MARYJNA (10)

Duchowość maryjna:
jej stosowność i znaczenie
Objawienie nowotestamentalne przyjmuje jedyną duchowość chrześcijańską,
tj. tę, która wymaga życia według Ducha, skoncentrowanego na Chrystusie,
w Jego Kościele i poprzez liturgię, stanowiącą szczyt wszelkiej jego działalności (SC 10). Wyklucza się zatem jakąkolwiek formę marianizmu, rozumianego jako przysłonienie kultu oraz wiary i oddania się Chrystusowi, czy
zastępowanie Ducha Świętego osobą Maryi.
Jednocześnie Nowy Testament – jak to widzieliśmy – zawiera przykłady i ofiaruje podstawy koniecznej relacji z Maryją z Nazaretu, które, pomimo nieskończonych dyskusji posoborowych, nazywamy duchowością
maryjną. Zobaczmy to zagadnienie nieco dokładniej.

1. Dyskusje i wkład współczesnych teologów
Jeden z autorów stwierdza, że po Soborze Watykańskim II zauważa się
wśród teologów większe zainteresowanie duchowością maryjną w wielu
krajach. Teologami, którzy wypowiedzieli się za używaniem terminu duchowość maryjna, byli przede wszystkim (w nawiasie podaję rok ich wypowiedzi): Hans Urs von Balthasar (1965), Pedro de Alcantara (1968), Valentino
Macca (1971), Enrique Llamas-Martinez (1972), Société Française d’études
mariales (1972), Anton Ziegenaus (1984), Stefano De Fiores, Jesús Castellano Cervera (1988), Celestyn St. Napiórkowski, Angelo Amato (1992), Juan
Esquerda Bifet (1994).
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(bo zmarł na 2 dni przed otrzymaniem purpury z rąk Jana Pawła II), który stwierdza, że duchowość maryjna, wzięta w swoim dogłębnym sensie jest
duchowością eklezjalną i poprzedza wszelkie zróżnicowanie poszczególnych
charyzmatów, gdyż jako „duchowość duchowości” zobowiązuje każdego
chrześcijanina do uznania zbawczej roli Maryi w historii zbawienia i stanowi
świadomą zachętę do kształtowania na Jej wzór własnego życia. Duchowość
ta nie jest czymś opcjonalnym dla chrześcijaństwa, ale jest ona zakorzeniona w samej istocie duchowości Kościoła i powinna być czymś stałym w życiu chrześcijanina otwartego na działanie Ducha Świętego.
Interweniuje następnie Pedro de Alcantara, według którego Sobór wypracował bazę do stworzenia nowej duchowości maryjnej, harmonizując obydwa przeciwstawne sobie nurty, tj. minimalizm i maksymalizm, co powinno
prowadzić chrześcijan do naśladowania Maryi w Jej postawie przyjęcia daru
Bożego, słuchania słowa i pokory. Zabiera potem głos Enrique Llamas-Martinez, twierdząc, że duchowość maryjna jest środkiem ułatwiającym życie
autentyczną duchowością chrześcijańską, trynitarną i eklezjalną. Jeden z jego współbraci zakonnych – karmelitów bosych, Valentino Macca, podkreśla
z kolei macierzyński wpływ Maryi, określonej przez Sobór także jako „Matka w porządku łaski” (LG 61), i stwierdza, że kładzie to rys maryjny także na łaskę chrztu świętego i na kolejne etapy życia duchowego chrześcijan.
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Równocześnie francuska Société d’études mariales podejmuje dyskusję
nad stosownością używania terminu duchowość maryjna i wypowiada się
pozytywnie, skoro duchowość ta oznacza postawę chrześcijańską zgodną
z postawą bezgranicznej dyspozycyjności Maryi do współpracy z Bogiem
w realizacji odwiecznego planu zbawienia. Cenny jest głos zabrany przez
Antona Ziegenausa, który stwierdza odważnie, że duchowość maryjna jest
podstawową formą egzystencji chrześcijańskiej i nie może być ona umiejscawiana na tym samym poziomie co niektóre duchowości partykularne, które odwołują się do świętych fundatorów (jak np. duchowość benedyktyńska,
franciszkańska, ignacjańska, karmelitańska, itd.). Duchowości te należą do
obszaru osobistej decyzji chrześcijanina, podczas gdy duchowość maryjna
wpisana jest w egzystencję człowieka wierzącego ipso facto.
Najbardziej jednak wpływowymi teologami, którzy włączając się w nurt
encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater, rozpowszechnili używanie terminu duchowość maryjna we współczesnej teologii i go zdefiniowali, są w Europie: S. De Fiores, J. Esquerda Bifet, J. Castellano i A. Amato, a w Polsce:
St. C. Napiórkowski, A. Sikorski i J.W. Gogola.
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2. Stosowność określenia duchowość maryjna
usankcjonowana przez encyklikę Redemptoris Mater
Pod koniec encykliki Redemptoris Mater znajdujemy zaproszenie św. Jana
Pawła II do pogłębiania tego, co Sobór Watykański II powiedział o Matce
Chrystusa. Ojciec Święty zechciał nawet sprecyzować konkretne ukierunkowanie tej pogłębionej refleksji: „Chodzi zaś tutaj nie tylko o samą naukę
wiary, ale o życie z wiary – w tym wypadku więc o autentyczną duchowość
maryjną w świetle całej Tradycji, a w szczególności o taką duchowość, do jakiej w Lumen Gentium (nr 66-67) wzywa nas Sobór” (RM 48).
Ta wypowiedź Ojca Świętego stanowi
p
przedmiot
dogłębnej analizy o. J. Castellano
((…) Stwierdza, że duchowość Maryi, wpissana w różne tytuły, jakimi określa Ją enccyklika, tworzą postawy samej Najświętszej
Dziewicy zauważone w Jej życiu. Zatem
D
pprzejście od „duchowości Maryi do duchowości maryjnej Kościoła jest logiczną konw
ssekwencją”. A dla encykliki, a więc dla Ojca
ŚŚwiętego – konkluduje Castellano – ducchowość ta nie polega na dewocjonizmie
cczy czczym sentymentalizmie, ale winna
bbyć otwartością na tajemnicę Chrystusa,
wewnętrznym upodabnianiem się do Niew
ggo i w Nim utożsamianiem się z misją Kośścioła, na wzór i z pomocą Maryi. Mariolog
J. Esquerda Bifet napisał wprost, że „wyrażenie duchowość maryjna znalazło prawo obywatelstwa w Kościele dzięki encyklice Redemptoris Mater”.
Najbardziej znanym propagatorem i wykładowcą duchowości maryjnej
od lat sześćdziesiątych jest monfortianin, o. Stefano De Fiores. (…) Deklaruje
on prawo obywatelstwa i zasadność terminu duchowość maryjna w teologii,
ale przestrzega równocześnie przed pewnym ryzykiem, które może nastąpić, jeśli odejdzie się od właściwej jego interpretacji.
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Pewne doprecyzowanie dotyczące terminu spiritualitas marialis ofiaruje
nam salezjanin, abp A. Amato. Wychodząc od słów Jana Pawła II z Redemptoris Mater (nr 48), i po przeprowadzeniu dogłębnej refleksji historyczno-teologicznej, autor konkluduje: „Autentyczna duchowość maryjna może
ożywić Kościół i w świat. Wychowani przez Maryję, chrześcijanie w swoim życiu stają się autentycznymi kartami Ewangelii. Jak Maryja, rozważają
w swym sercu słowa i czyny Jezusa, aby następnie je przeżywać i realizować w życiu osobistym i eklezjalnym. Właśnie dlatego styl maryjny nie jest
duchową alienacją, lecz najwyższą realizacją chrześcijańskiej egzystencji”.

W podobnym kluczu o duchowości maryjnej wypowiada się na naszym
gruncie polskim bardzo zasłużony dla ogólnoświatowej mariologii o. St.
C. Napiórkowski. Czyni to w swych rozlicznych publikacjach, ale najbardziej
syntetycznie jego myśl wydaje nam się być przedłożona w artykule podpisanym wraz z ks. Adamem Sikorskim MIC, pt. Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej w wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski dziele
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Teologia duchowości katolickiej (Lublin 1993). Po przywołaniu 48 numeru
encykliki Redemptoris Mater, autorzy cennego artykułu precyzują: „Przez
duchowość maryjną rozumie się na ogół jakieś szczególne skoncentrowanie się na Maryi, życie myślą o Niej, oddanie się Jej, zaufanie Jej opiece i tak
dalej. (…) Okazuje się jednak, iż może istnieć i istnieje inaczej rozumiana
duchowość maryjna czy po prostu maryjność. Można i należy mówić o duchowości maryjnej wtedy, gdy chrześcijanin stara się kształtować swoją duchowość w oparciu o duchowość Maryi, kiedy swoją drogę wytycza według
drogi Maryi, własne myślenie ustawia zgodnie z myśleniem Maryi, swoje odniesienie do Ojca, Słowa Wcielonego oraz Bożego Ducha upodabnia
do odniesień stwierdzanych i podziwianych u Maryi. Duchowość maryjna
w tym drugim znaczeniu to po prostu duchowość Maryi, którą usiłujemy
sobie przyswoić. Chodzi więc o duchowość na wzór Maryi. Obok pobożności do Maryi staje pobożność na wzór Maryi, czy jak Maryja”.
Tak rozumiana duchowość maryjna jest oczywiście o wiele bardziej zobowiązująca, dlatego też może być ona mniej atrakcyjna. Ale o taką duchowość zabiegał i własnym życiem o niej świadczył Jan Paweł II.
Maryjnej duchowości Kościoła w takim ujęciu poświęcił też stosowne
miejsce w swej książce pt. Teologia komunii z Bogiem o. Jerzy W. Gogola,
założyciel Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie. Pisze on,
że typowymi postawami duchowości maryjnej Kościoła są kontemplacja
i naśladowanie Maryi, komunia z Nią, zaangażowanie w to, co Najświętsza
Dziewica wyśpiewała w Magnificat (tj. uwielbienie Boga, wyznanie Jego miłosierdzia, zaangażowanie społeczne w pomoc ubogim i praktyka miłości),
współpraca w dziele ewangelizacji i transparencja, czyli ukazywanie światu Jezusa bez przysłaniania Go. (…) U podstaw życia duchowego człowieka
znajduje się łaska, i Maryja „pełna łaski” jest nie tylko wzorem właściwej postawy chrześcijanina wobec Boga, ale także broni go przed postawami Jemu
przeciwnymi. Nadto fundamentem budowania autentycznej więzi człowieka z Bogiem jest wiara, a zatem Maryja, „błogosławiona, która uwierzyła”,
uczy człowieka nieustannego odniesienia do Boga w jego pielgrzymowaniu
do ostatecznej komunii z Nim w wieczności.
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3. Czym jest autentyczna duchowość maryjna
W świetle nauki Kościoła i refleksji teologicznej, autentyczna duchowość maryjna to przede wszystkim: zaakceptowanie i włączenie się w realizowanie
planu Bożego, całościowe przyjęcie misterium Chrystusa oraz droga do właściwego rozumienia Kościoła.
a) Zaakceptowanie i włączenie się w realizowanie planu Bożego, który
przedstawia osobę Dziewicy Maryi i Jej rolę odegraną w ekonomii zbawienia,
jako jedną z wartości chrześcijańskich. Ona bowiem, wybrana dobrowolnie przez Boga Ojca (Łk 1,28), aby dokonać w Niej dzieła Wcielenia swego
Syna za sprawą Ducha Świętego (Łk 1,35), jawi się jako jedyna spośród ludu Nowego Przymierza, jako zasługująca na szczególną cześć i uwielbienie
przez wszystkie wieki: „oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,48).
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Kościół zatem nie może nie nazywać błogosławioną tej pokornej Służebnicy Pańskiej, wezwanej przez Boga, aby dać światu Zbawiciela i zainicjować nową erę wiary w Boga i wierności Jego Przymierzu. W rzeczywistości
Kościół nie tylko celebrował przez wieki wielkie dzieła Boże zrealizowane
w Maryi i przez Maryję, ale także wypracował cały szereg form pobożności
maryjnej, odpowiadających coraz głębszemu doświadczeniu Jej macierzyńskiej i wstawienniczej roli, i idącej z nim w parze refleksji teologicznej. Odrzucenie tej pobożności, którą nazywamy duchowością maryjną, byłoby
niewiernością wobec Bożego planu i zerwaniem z Tradycją Kościoła.
b) Całościowe przyjęcie misterium Chrystusa. Maryja zostaje odkryta
przez pierwotną wspólnotę chrześcijańską jako odpowiedź na pytanie o początki Chrystusa. Jest Ona postrzegana jako Ta, która współpracuje z Bogiem w dziele Wcielenia Jego Syna. Gdy jednak sam Syn Boży przychodzi na
świat i zostaje jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi (1 Tm 2,5),
Jej rola staje się coraz bardziej pokorna. „Jej pośrednictwo – naucza Jan Paweł II – łączy się z Jej macierzyństwem, posiada macierzyński charakter,
który je wyróżnia od pośrednictwa innych istot stworzonych, które na różny sposób, ale zawsze podporządkowany, uczestniczą w jedynym pośrednictwie Chrystusa. Pośrednictwo Maryi jest także pośrednictwem przez
uczestnictwo” (RM 39).
Taka rola Maryi jest wyjątkowa, ale zakłada całościowe przyjęcie tajemnicy Jezusa: jeśli bowiem żadne „stworzenie nie może być nigdy stawiane
na równi z Nim, Słowem Wcielonym, to równocześnie jedyne Jego pośrednictwo nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałania,
„pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle” (RM 39). Dlatego też Ojcowie Soborowi napisali: „Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby
oni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela” (LG 62).
c) Droga do właściwego rozumienia Kościoła. Skoro Maryja jest Pierwowzorem Kościoła w wymiarze mistycznym i duchowym, Jej kontemplowanie i naśladowanie, które implikuje duchowość maryjna, jest dla Kościoła
czymś oczywistym i koniecznym. Wpatrując się w Maryję, Kościół uświadamia sobie swoją dziewiczą misję i powołanie do macierzyństwa, do życia
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służby braciom, do dziękczynienia, do profetycznego odczytywania historii, do przyjmowania tajemnicy Krzyża.
W podsumowaniu możemy w syntetycznym skrócie stwierdzić, że duchowość maryjna jest autentyczną postawą chrześcijańską, która idzie w parze z postawą Maryi i zgodnie z objawieniem Nowego Testamentu oraz
doświadczeniem Kościoła odwołuje się do Niej jako do wzoru życia w ustawicznej wierności natchnieniom Ducha Świętego. Jak powiedział Jan Paweł
II do młodzieży, duchowość maryjna jest duchowością przylgnięcia do Słowa Bożego, duchowością intymnej zażyłości z Jezusem, duchowością poświęcenia czy też ukrytej i nieocenionej służby.
Duchowość maryjna jest zatem nie tylko środkiem do osiągnięcia komunii z Bogiem, ale także komunii z bliźnimi. Jest ona duchowością audite et
facite, tj. duchowością słuchania Jezusa i czynienia tego, czego On pragnie,
zgodnie ze słowami wypowiedzianymi przez Maryję w Kanie Galilejskiej:
„Zróbcie (facite) wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). A jak już mówiliśmy, Paweł VI zestawił te słowa z głosem samego Boga Ojca, dającym się
słyszeć w chwili Przemienienia na górze Tabor: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie (audite)” (Mt 17,5). Co więcej, wydaje nam się, że możemy tu przywołać też wymowny gest samego Jezusa, który zostawił przecież
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jako testament swoim uczniom słowa „to czyńcie (facite) na moją pamiątkę” (Łk 22,19).
W tym sensie św. Ambroży już w IV wieku życzył chrześcijanom: „niech
w każdym z was będzie dusza Maryi, aby wielbić Pana, niech w każdym z was
będzie Jej duch, aby radować się w Bogu”. Słowa te moglibyśmy uzupełnić:
niech każdy pozna i żyje autentyczną duchowością maryjną, aby być autentycznym wyznawcą Jej Syna, Jezusa Chrystusa i postępować za Nim z Nią i tak
jak Ona, Jego Matka i „pierwsza i najdoskonalsza uczennica” (MC 35). Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Mamy żyć duchowością Maryi czy duchowością maryjną? Jak to rozumiemy?
2. Czym jest duchowość maryjna w codzienności?
3. Jak duchowość maryjna realizuje się w komunii z bliźnimi?
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MIESIĄC III – MARZEC
Iwona Janiak

ZARYS HISTORII
SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO (5)
2.2. Mariologia szkaplerzna
Matka Najświętsza jest Postacią szczególną w Bożej ekonomii zbawienia ludzkości. Wymownym dowodem tego jest fakt zapowiedzi Jej jako daru na początku Księgi Rodzaju, po grzechu Adama i Ewy: „Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie a Niewiastę. Pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej: ono
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). Grzech pierwszych
rodziców nie był jedynie zwykłym przekroczeniem prawa i zaciągał za sobą
dramatyczne w skutkach konsekwencje. Człowiek utracił łaskę uświęcającą,
która była wpisana w jego życie od samego początku stworzenia.
Pierwotnie panująca harmonia, w jakiej żyli prarodzice, została zniszczona. Człowiek przestał panować nad sobą, swoimi pożądaniami. Utracił
przyjaźń z Bogiem, w której żył. Stwórca jednak nie zostawił go samego i zapowiedział wybawienie. Przytoczony powyżej fragment natchniona Tradycja
interpretuje jako zapowiedź Maryi – nowej Ewy, której potomstwo pokona
szatana i skutki jego działań. Matka Najświętsza została przygotowana do
tego dzieła, jako Niepokalanie Poczęta. Prawdę tą wyniósł do rangi dogmatu papież Pius IX w bulli Ineffabilis Deus, która została ogłoszona 8 grudnia
1854 r. Konstytucja Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium stwierdza, że
poprzez wydanie na świat Chrystusa – Pana i Zbawiciela ludzkości – „została
wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa i słusznie doznaje od
Kościoła szczególnej czci”. Za sprawą Ducha Świętego począł się w Jej łonie
Chrystus przez fiat, które wypowiedziała w odpowiedzi na plan Boży wobec
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N Kościół podkreśla, że Maryja jest
Niej.
Arką, Świątynią Nowego Przymierza,
A
ggdyż w Niej zamieszkał Bóg.
Najświętsza Pani została powołana
Matką wszystkich ochrzczonych. Fakt
M
tten stał się testamentem Chrystusa
umierającego na krzyżu. Jej rodziu
ccielstwo względem ludzi jest rozumiane jako duchowe. Stanowi ono
m
ccenny dar miłości Boga do człowieka a także istotę powołania Maw
rryi. Do celu tego została wybrana już
w wieczności. Można określić Ją jako
Współpracownicę Stwórcy. Według
W
oo. Mariana Zawady, duchowe macierzyństwo Maryi stanowi przedłużenie
Bożego. Chrystus narodził się już w ludziach, lecz musi wzrastać i rozwijać
się, aż osiągnie swą pełnię.
Jednymi z najważniejszych działań Maryi względem nas jest Jej nieustanne
wstawiennictwo i pośrednictwo. Prawda ta stanowi ważny element w duchowości szkaplerznej. Niektóre grupy protestanckie widzą w tym zaprzeczenie
jedynego pośrednictwa Chrystusa. Temu twierdzeniu przeczy zdanie Soboru Watykańskiego II wyrażone w Lumen Gentium, które podkreśla iż macierzyńska rola Maryi względem ludzi oraz elementy związanej z nią misji,
jakimi są wstawiennictwo i pośrednictwo, wypływają z woli Bożej oraz nadmiaru zasług Chrystusa. Są całkowicie zależne od Jezusa i na Nim się opierają. Poprzez pośrednictwo i wstawiennictwo Maryi umacnia się łączność
wiernych ze Zbawicielem (KK 33).
W perspektywie życia z Matką Bożą, szkaplerz pełni rolę podwójną. Poprzez niego Maryja zbliża się do człowieka, a także on sam może stać się drogą do Jej poznania. O. Zieliński nazywa go znakiem, który ukazuje przejście
od „nieuświadomionego związku”, wyrażającego się w tym, iż człowiek nie
podejmuje starań, mających na celu rozwój relacji z Nią i przechodzi wobec tego z obojętnością pomimo faktu Jej współodkupieńczej roli w dziele
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zbawienia. Ta postawa ulega zmianie w chwili przyjęcia szkaplerza. Przyjęcie szkaplerza niesie za sobą bogactwo bycia z Maryją nie tylko w kontekście przeżywania Jej obecności. Przez szkaplerz człowiek wybiera pójście za
Maryją, czyli więź z Jej osobą, czystość życia a także zapomnienie o sobie.
Głębię oddania się Maryi przez szkaplerz wyraża wiara w troskę Maryi i Jej
całkowitym zaufaniu. Św. Paweł w Liście do Kolosan ostrzega: „Nie okłamujcie siebie nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami” (Kol 3,9). Ten dawny człowiek to osoba zmysłowa, przywiązana do
rzeczy materialnych, przemijających, pogrążona w słabościach i niepotrafiąca wyjść z nich samodzielnie. Maryja przychodzi ze szkaplerzem, przez który zostaje on przemieniony w człowieka nowego, okrytego łaską Bożą. Dar
ten stanowi ochronę przed niebezpieczeństwami, zsyłanymi przez szatana.
O. Marian Zawada w książce Charyzmat karmelitański wyróżnia trzy nurty refleksji teologicznych związanych ze szkaplerzem i szczegółowo je opisuje. Pierwszym z nich jest wymiar inkarnacyjny, którym nazywa duchowe
przyobleczenie Chrystusem. Autor, pisząc o nim przywołuje fragmenty z Hbr
10,20 oraz Ga 3,27. Stwierdza, że ciało Jezusa jest jak szata, która „okrywa
Wielką Otchłań Chrystusowego Bóstwa” (Ps 104,6). Zaznacza, że „okrycie staje się udziałem nie tylko unii hiposta-tycznej samego Chrystusa ale rozciągaa
się tajemniczo na cały Kościół. Ciałoo
jest bowiem tym co łączy […]. Dzię-ki ciału możemy nie tylko jednoczyćć
się ale i przynosić owoc. To przedziw-ne owocowanie ciała staje się podsta-wą, by szukać wątków macierzyńskichh
Maryi jako najbardziej skutecznegoo
w historii owocowania – posłudzee
Wcieleniu, który w tajemniczy spo-sób staje się posługą wcielenia”. We-dług autora owa przynależność do
o
Chrystusa to uczestnictwo w Kościele..
W Maryi przez fiat zapoczątkowa-ły się wszelkie zbawcze misteria. Takk
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jak biologiczne ciało Chrystusa wzrastało w łonie Matki przez dziewięć
miesięcy, tak wierni wzrastają w Chrystusie. Szkaplerz potwierdza macierzyńską funkcję Maryi. Przyodzianie się nim jest bramą do życia w duchu
maryjnym. O. Marian stwierdza również, że szkaplerz to symbol Maryjnego ciała, w którym dokonują się zaślubiny z Bogiem. Jest Jej „ciałem” obok
innych przymierzy, poświęceń czy zawierzeń, które dokonują się w odniesieniu do Jej osoby i za Jej pośrednictwem. Szkaplerz jest oczywiście ciałem
Maryi w wymiarze mistycznym, wyrażającym się w pełni łask otrzymanych
dzięki niemu. Zjednoczenie, jakie występuje w nim między Maryją a człowiekiem, stanowi odbicie Jej relacji z Synem.

Szkaplerz może także przybierać formę jarzma na podobieństwo tego,
o którym pisze św. Mateusz w Ewangelii: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo
na siebie i uczcie się ode mnie bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje
brzemię lekkie” (Mt 11,28-30). Tradycja karmelitańska dostrzegła we wspomnianym jarzmie znak nawrócenia i pokuty. Drugi wymiar refleksji teologicznej dotyczącej szkaplerza karmelitańskiego to obietnica zbawienia (wymiar
soteriologiczny). Innym zaś jest refleksja związana z przywilejem sobotnim
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(oczyszczający, puryfikacyjny). Znaczenie tego ostatniego zostało przedstawione w poprzednim rozdziale.
O. Dominik Wider we wstępie do artykułu Obecność Dziewicy Maryi
w życiu Karmelu przytacza słowa św. Jana Pawła II, które skierował niegdyś
do członków rodziny karmelitańskiej. Papież przypomniał, że Matka Boża
nie jest dla nich tylko i wyłącznie wzorem do naśladowania. Karmel jest związany więzami braterskimi z Maryją, która zawsze się nim opiekuje. Odziani
szkaplerzem nie powinni zapominać o tym, że zawsze mogą mieć do niej bezgraniczne zaufanie. To stwierdzenie posłużyło autorowi wspomnianego artykułu jako motto w podjętych przez niego rozważaniach. Kościół podkreśla,
że Maryja całym swym życiem jest w sposób szczególny związana z tajemnicą Chrystusa, a przez Niego również z każdym człowiekiem. Bóg wybrał
Ją na Matkę swego Jedynego Syna już na początku dziejów ludzkości, choć
Jego plan uzależniony był od Jej decyzji wypowiedzianej w pełnej wolności.
Papież Jan Paweł II w Liście Apostolskim Providentialis gratiae eventus,
wydanym z okazji 750-lecia szkaplerza, pisze, że człowiek, który podejmuje
rozważania dotyczące różnych chwil z życia Maryi, zauważa, iż wszystko to,
co czyniła przepełnione było troską o drugą osobę. Jest Ona dla nas wzorem
w podążaniu za Chrystusem oraz współuczestniczy w dziele zbawienia, dokonanym na Golgocie. Papież przypomina także fragment z Dz 1,14, w którym Maryja przebywa na modlitwie z uczniami swego Syna, oczekującymi
na przyjście Parakleta. Żadne Jej działanie nie było pozbawione konkretnego
celu. Zawsze nastawiało się na dobro człowieka. Nawet po wniebowstąpieniu
nie przestaje zabiegać o to, czego przykładem jest dar szkaplerza.
Nie byłoby kontemplowania tajemnic cichego, ukrytego Jej życia w Nazarecie, gdyby nie Wcielenie Chrystusa. Jej fiat zapoczątkowało dzieło zbawienia przez nadanie Synowi Bożemu człowieczeństwa. Nie zaistniałby Kościół
bez Maryi, która duchowo zrodziła go stojąc pod krzyżem na Kalwarii. O. Jerzy Zieliński w artykule pt. Szkaplerz karmelitański drogą do jedności z Jezusem przez Maryję przytacza fragment z Księgi Przysłów 8,22-30. Natchniona
Tradycja widzi w tym fragmencie Maryję jak Mądrość Bożą. Tekst ten bardzo dobrze oddaje wiarę w duchowe macierzyństwo Maryi.
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Z kkolei
l i o. Wid
Wider we wspomnianym
i
wcześniej
ś i j artykule
k l stwierdza,
i d że
z „Bożego i duchowego macierzyństwa Maryi wynika Jej potrójna obecność”,
którą można dostrzec w Kościele: macierzyńska, wstawiennicza oraz wzorcza. Następnie krótko opisuje każdą z nich w oparciu o nauczanie Magisterium. Pisząc o macierzyńskiej obecności Maryi w Kościele, stwierdza, iż jest
ona nierozerwalnie związana z macierzyństwem Bożym, przez które zaistniał fakt Odkupienia całej ludzkości. Powołuje się na stwierdzenie papieża Piusa XII z encykliki Mistici Corporis mówiące o tym, że początek dzieła
założenia Kościoła przez Zbawiciela miał miejsce już w momencie Wcielenia. Śmierć na Krzyżu stanowiła „przypieczętowanie” jego narodzin jako
społeczności osób zbawionych, a w chwili Zesłania Ducha Świętego Kościół
rozpoczął swoją misję jako wspólnota widzialna. Rzeczą godną podkreślenia
jest fakt, iż Maryja była obecna we wszystkich tych wydarzeniach. Jej obecność wstawiennicza widoczna jest na przykładzie wesela w Kanie Galilejskiej, gdy z pełną troski prośbą o pomoc zwraca się do Syna. Jak wtedy, tak
i teraz dostrzega to wszystko czego wspólnota jak i każdy jej członek z osobna potrzebuje i wstawia się za nim u Boga. O. Wider, pisząc o pośrednictwie Maryi, które jest Jej powołaniem, cytuje słowa z Katechizmu Kościoła
Katolickiego: „Kościół modli się wraz z Maryją Matką i modli się do Maryi
Matki. Jej wstawiennictwo w Kanie Galilejskiej potwierdza Jej rolę pośredniczą między Jezusem a nami i to we wszystkich potrzebach”.
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Pisząc o wzorczej obecności Maryi w Kościele, o. Dominik Wider stwierdza, że wpatruje się on w swoją Matkę jako wzór, z którego musi się uczyć
wiary, otwartości na słowo Boże i przyjmowania go każdego dnia, życia nim,
zaufania i całkowitego zawierzenia Bogu, wielbienia, ofiarowania oraz pełnienia Jego woli. Jeśli człowiek zachowuje inną postawę, nie pozwala Jej na
prowadzenie nas do Chrystusa.
Karmelici od samego początku swej historii starali się naśladować Maryję. Mimo faktu, iż taki przepis nie został zapisany w najstarszej regule, czuli, iż jest to ich obowiązek. Średniowieczny karmelita, o. John Baconthorpe
napisał Komentarz do Reguły, w którym pokazał podobieństwo życia Maryi
oraz karmelity. Przykładem dobrze ukazującym przywiązanie karmelitów
do Matki jest fakt, iż często w obrazach tudzież rzeźbach karmelitańskich
przedstawiana jest Ona w brązowym habicie rodziny zakonu. Korzenie tej
tradycji sięgają głębokiego przeświadczenia, towarzyszącego im przez wieki, mówiącego o tym, że habit Karmelu jest strojem Maryi. Czerpiąc z niego św. Teresa od Jezusa stwierdza, iż jeśli tak jest, to karmelici powinni tak
jak Ona opierać swe życie na modlitwie kontemplacji oraz pokorze. Naśladowanie Maryi jest najczęstszym tematem mariologicznym podejmowanym
w dziełach karmelitańskich. Jej przymioty i działanie, tj. orędownictwo i pośrednictwo, są na drugim miejscu.
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O. Jerzy Zieliński pisze, że Maryja jest osobą, która najpełniej zna Chrystusa. Poznawanie Zbawiciela leży u podstaw powołania każdego chrześcijanina. Maryja jest najlepszą Nauczycielką realizacji tego powołania. Powinna
stanowić dla wiernych największy wzór wiary, która (jak stwierdza św. Jan
od Krzyża) jest jedynym środkiem dającym możliwość zjednoczenia z Bogiem, przyjęcia Chrystusa, zawierzenia Jemu całego siebie. To wolna i zależna od człowieka decyzja pójścia za Nim.
Oddanie się Maryi leży u podstaw dążenia do świętości. Taka maryjność była widoczna w życiu wszystkich świętych Karmelu. Przykładem jest
tu osoba św. Teresy od Jezusa, która po śmierci matki obiera Maryję jako
swą Matkę i oddaje się Jej całkowicie na prowadzenie. Opisując swoją przeszłość w Księdze życia, przytacza wspomnienie tego wydarzenia. Święta była wówczas w wieku 12 lat. Gdy jej mama zmarła, Teresa poszła do kościoła
i ze łzami błagała Maryję, by od tej chwili była jej Matką. Prośba ta była pełna prostoty oraz zaufania. W dalszych latach swego życia czuła obecność Maryi blisko niej oraz Jej wstawiennictwo.
To samo uczynił Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II. Sam
szkaplerz jest świadectwem takiego zawierzenia, gdyż – jak zostało wcześniej
stwierdzone – jest owocem wielu modlitw i zawierzenia Maryi całego zakonu przez św. Szymona Stock. Motyw oddania się Jej wielokrotnie uwieczniała sztuka karmelitańska w obrazach, gdzie przedstawiano Królową Karmelu
w płaszczu, okrywającym karmelitów oraz karmelitanki. W ten sposób próbowali zobrazować przekonanie, iż zawsze i wszędzie czuwa Ona nad zakonem, troszcząc się i nieustannie wstawiając się za nimi u Boga.
Szkaplerz stanowi znak zbawienia oraz przymierza z Bogiem. Chrystus
Pan umarł na Krzyżu za człowieka. Pismo Święte w wielu miejscach podkreśla,
że źródłem misji zbawienia była miłość Boża względem świata. To człowiek
jednak dokonuje wyboru tego, czy rzeczywiście pragnie skorzystać z tego
największego daru Trójcy Świętej czy też odrzuci go z wolnej woli. Chrystus
pozostawia nam możliwość wyboru, choć pragnie by to zbawienie stało się
udziałem każdego. Warto przytoczyć w tym momencie stwierdzenie o. Widera o tym, że szkaplerz jest pomocą Maryi, udzieloną w konkretnym czasie i sytuacji, która ma pomóc mu osiągnąć zbawienie, jeśli będzie starał się
żyć w zgodzie z Ewangelią i odprawiał wszelkie naznaczone mu praktyki.
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Ojcowie karmelitańscy zaznaczają w swych publikacjach, że szkaplerz
jest życiem w Bogu, na wzór Maryi. Dawid Ulman w artykule pt. Modlitwa
w Rodzinie Szkaplerznej, nazywając Matkę Najświętszą Teoforą, Chrystoforą oraz Pneumatoforą, stwierdza, że osoby, które oddały się Jej, wprowadza
w przeżywanie tajemnic Trójcy Świętej całym sercem. W Maryi Bóg objawia
swe tajemnice. Nie ma takiego miejsca, gdzie człowiek intymniej może doświadczyć bliskości Boga i przeżywać Jego tajemnice niż w Maryi. W Jej życiu Bóg objawia swą chwałę i moc, Syn obdarza zbawieniem, a Duch Święty
uzdalnia go do owocnego, pełnego miłości przeżywania życia z Trójcą Świętą.

W zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską Obrzędzie błogosławieństwa
i nałożenia szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel zapisane są
słowa, które św. Teresa wkłada w usta Maryi: „Przynoszę Ci szkaplerz jako
rękojmię mojej opieki i miłości, jako znak tajemnicy, która ma się w Tobie
dokonać. Przychodzę dopełnić w tobie przyobleczenia w Jezusa Chrystusa
(Ga 3,27), w głębi otchłani z Ojcem i Duchem miłości, abyś była zakorzeniona w Tym (Kol 2,7), który jest królewską drogą”. Maryja jest najdoskonalszym wzorem przebóstwienia i włącza w nie ludzi, którzy są Jej oddani. Uczy
Ona oddawania Bogu chwały mimo naszych niedoskonałości.
Podsumowując, należy stwierdzić, że szkaplerz jest szatą, która na sposób
mistyczny włącza człowieka w przeżywanie tajemnic Bożych. Stanowi symbol
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Maryi, przez który przychodzi Ona z pomocą z pomocą do człowieka. (…)
Od wolnej woli człowieka zależy wybór tego, czy rzeczywiście chce przyjąć
tę pomoc Maryi. Samo przyjęcie szkaplerza nie wystarcza do tego, aby być
zbawionym. Cel ten można osiągnąć przez życie zgodne z wszelkimi zobowiązaniami, do przestrzegania których człowiek odziany szatą Maryi jest zobowiązany. Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jak rozumiesz, że szkaplerz jest bramą do życia w Maryi? Czym jest macierzyńska obecność Maryi?
2. Jak człowiek noszący szkaplerz staje się duchowo przyobleczony Chrystusem?
3. Czy przyjęcie szkaplerza wystarcza do zbawienia?
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DOKUMENTY KOŚCIOŁA
I ZAKONU O SZKAPLERZU
STATUT BRACTWA SZKAPLERZNEGO (6)

PROPOZYCJA OBRZĘDU PRZYJĘCIA
DO BRACTWA SZKAPLERZNEGO
1. Większość wiernych przyjmuje Szkaplerz św., nie wstępując automatycznie do Bractwa Szkaplerznego. Jeśli jednak po zapoznaniu się z duchowością Karmelu oraz zasadami życia Bractwa pragną do niego wstąpić, może
mieć miejsce uroczysta ceremonia przyjęcia do Bractwa. Rozpoczyna się
ona od pieśni szkaplerznej, np. Witaj, Pani, my poddani oraz pozdrowienia.
2. Celebrans wprowadza obecnych tymi lub podobnymi słowami.
Od czasu objawienia szkaplerznego w 1251 roku wiele osób, które z wiarą
przyjęło Szkaplerz święty, pragnęło przeżywać swoje oddanie i służbę Maryi
nie tylko indywidualnie, lecz także wspólnotowo. Już od XIV w. odziani Szatą Maryi tworzyli Bractwa szkaplerzne, początkowo tylko przy klasztorach
Karmelitów, następnie także przy kościołach parafialnych. Życie w Bractwie
było zawsze utożsamiane z podtrzymywaniem i ożywianiem ducha modlitwy
w Kościele oraz apostolstwem życia duchowego. Także dziś członkowie Bractwa podejmują indywidualnie i wspólnotowo nieco większe zobowiązania
niż ci, którzy przyjęli i noszą Szkaplerz Matki Bożej. Wejście do wspólnoty
brackiej jest decyzją indywidualną, świadomą i dobrowolną. Jest to odpowiedź na wezwanie Matki Bożej, by nie tylko oddać Jej własne życie, lecz
także podjąć apostolstwo Szkaplerza świętego i tworzenie braterstwa opartego na wierze i miłości do Najświętszej Maryi Panny. Bractwo jest wspólnotą
wiernych, którzy dążą do doskonałej miłości w świecie, zgodnie z duchem
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Zakonu karmelitańskiego uczestniczą w jego życiu i mają udział w jego łaskach duchowych przez wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w myślach,
pragnieniach i czynach. Bractwo jest pomocą i wsparciem w wypełnianiu
przykazań Bożych oraz obowiązków stanu, a Bracia i Siostry w Szkaplerzu
św. uczestniczą czynnie i systematycznie w życiu oraz duchowości wspólnot parafialnych i Zakonu karmelitańskiego.
Moment wstąpienia do Bractwa jest ważną chwilą na drodze rozwoju życia duchowego. Jest to nie tylko nowy etap głębszego życia maryjnego,
lecz także decyzja współdziałania z innymi w dziele zbawienia ludzi, w duchu Matki Bożej. Jest to moment, w którym nasi Bracia i Siostry przez wstąpienie do Bractwa pragną jeszcze bardziej świadomie podjąć zobowiązania
chrzcielne i za przykładem zakonników wejść na drogę pokuty oraz nawrócenia (stąd nawiązanie do zakonnych obłóczyn). Dlatego też Kościół święty
udziela im odpustu zupełnego w dniu ich wstąpienia do Bractwa.
3. Celebrans zwraca się do zebranych:
Niech wystąpią ci, którzy pragną być przyjęci do wspólnoty Bractwa
Matki Bożej Szkaplerznej.
Kandydaci zbliżają się do ołtarza stojąc, trzymają przed sobą złożone Szkaplerze brackie i białe (lub błękitne) płaszcze.
4. Celebrans zwraca się do kandydatów z pytaniem:
Bracia i Siostry, o co prosicie Najświętszą Dziewicę i Zakon Karmelitański Jej poświęcony?
5. Kandydaci równocześnie odpowiadają:
Prosimy o miłosierdzie Boże, opiekę Matki Bożej z Góry Karmel oraz
o łaskę dążenia do świętości w Bractwie Szkaplerza Świętego.
6. Celebrans mówi dalej:
Jeśli pragniecie służyć Królowej Karmelu w Bractwie Szkaplerza Świętego, złóżcie wasze przyrzeczenia.
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7. Kandydaci odczytują równocześnie formułę przyrzeczenia brackiego,
wypowiadając swoje nowe imię w Bractwie: Brat (Siostra) + imię chrzcielne + predykat (wezwanie lub tajemnice z życia Maryi lub Chrystusa), np. Ja,
Br. Jan od Matki Bożej Bolesnej…

PRZYRZECZENIE BRACKIE
Ja, brat (siostra) N., aby żyć wiernie w zjednoczeniu z Maryją, w całkowitym
oddaniu się Chrystusowi, wobec zgromadzonych tutaj braci i sióstr przyrzekam służyć Królowej Karmelu w Bractwie Szkaplerza Świętego, na chwałę Boga Wszechmogącego. Pragnę gorliwie zachowywać przykazania Boże
i kościelne, wypełniać sumiennie obowiązki stanu i zobowiązania brackie,
abym za łaską Ducha Świętego i z pomocą Królowej Szkaplerza Świętego,
przez ustawiczną modlitwę, apostolstwo szkaplerzne i czynienie miłosierdzia osiągnął (-ęła) doskonałą miłość Boga i na wieki wielbił(-a) Przenajświętszą Trójcę.
W. Amen.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
8. Celebrans mówi:
Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go przy waszej z Nim współpracy.
Prośmy, Bracia i Siostry, Wszechmogącego Boga, aby zechciał zesłać na
te sługi i służebnice Królowej Karmelu ogień Ducha Świętego, oczyścił je
i uświęcił.
Wszyscy, stojąc, śpiewają hymn do Ducha Świętego.
9. Po zakończeniu pieśni celebrans, stojąc, wyciąga nad klęczącymi dłonie
i modli się słowami:
Boże, nasz Ojcze, ześlij Ducha Świętego i oczyść serca sług i służebnic
Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pociągnięci urokiem cnót Maryi,
pragną ofiarować siebie na służbę w Bractwie Jej poświęconym; spraw, by
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znaleźli schronienie i uzdrowienie pod płaszczem Jej opieki oraz wytrwali
w Jej służbie aż do śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

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

POŚWIĘCENIE PŁASZCZY BRACKICH
12. Płaszcz Bractwa jest symbolem ducha karmelitańskiego, który jest duchem
eliańskim i maryjnym zarazem. Poświęcenie i nałożenie tego płaszcza jest
znakiem przyjęcia podwójnego ducha. Kolor płaszcza może być biały (znak
ducha prorockiego i Niepokalanego Poczęcia NMP) lub błękitny (znak Maryi Wniebowziętej, barwa rycerzy Maryi). Członkowie Bractw mają prawo
nosić biały (lub błękitny) płaszcz bracki w następujących okolicznościach:
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•

podczas liturgicznych spotkań Bractwa, procesji eu-charystycznych
i maryjnych

•

oraz innych oficjalnych uroczystości, jeżeli Bractwo będzie reprezentowane co najmniej przez czterech członków.

Prawo do noszenia białego (lub błękitnego) płaszcza brackiego ma osoba,
która aktywnie uczestniczy w życiu Bractwa oraz wypełnia dobrze swoje
obowiązki brackie:
•

przez modlitwę i dążenie do świętości;

•

przez uczestnictwo w formacyjnych spotkaniach brackich (raz w miesiącu);

•

przez zaangażowanie się w służbę na rzecz Bractwa (konkretne działanie czynem i słowem);

•

gdy pomyślnie przeszła okres próbny i została dopuszczona przez
moderatora do złożenia przyrzeczenia brackiego i złożyła je;

•

gdy otrzymała płaszcz bracki podczas uroczystości poświęcenia i obłóczyn.

Przyjęcia do Bractwa można także dokonać jednym płaszczem, zarzucając
go poszczególnym kandydatom na ramiona i wypowiadając modlitwę zamieszczoną w punkcie 15.
13. Celebrans wypowiada modlitwę i błogosławi płaszcze oraz osoby, które mają je otrzymać.
Panie Jezu Chryste, pobłogosław † te białe płaszcze Bractwa Najświętszej Dziewicy i spraw, aby ci, którzy nosić je będą, wzrastali w czystości serca i świętości życia, odważnie dając świadectwo Tobie i Twojej Dziewiczej
Rodzicielce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
Albo:
Módlmy się. Wszechmogący Boże, który powołujesz do doskonałej miłości, wejrzyj na swoje sługi (służebnice), którzy (które) przez sakrament chrztu
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i umocnienie Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania zobowiązali
(-ły) się do dawania świadectwa Chrystusowi w słowach i czynach. Przyjmując na siebie Szkaplerz święty i oddając się naśladowaniu Maryi oraz życiu
opartemu na głębokim z Nią zjednoczeniu, stali się Braćmi (Siostrami) Rodziny Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Pobłogosław † tych (te),
którzy (które) chronią się pod płaszcz Niepokalanej Dziewicy i udziel im
łaski pokory, czystości oraz miłości Bożej w codziennym trudzie przyoblekania się w Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
14. Następuje pokropienie wodą święconą. Po poświęceniu kapłan podchodzi do klęczących i nakłada im białe (lub błękitne) płaszcze brackie. W tym
czasie śpiewa się pieśni ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Celebrans, nakładając płaszcz na ramiona kandydata, mówi:
Którzy idą za Barankiem, postępują za Nim w białym odzieniu. Przyjmij więc tę białą szatę na znak wewnętrznej czystości oraz wspólnoty Braci
i Sióstr Matki Bożej z Góry Karmel. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
15. Po przyodzianiu wszyscy wstają, a następnie celebrans ogłasza włączenie członków do Bractwa tymi lub podobnymi słowami:
Na mocy udzielonej mi władzy przyjmuję was (ciebie) do Bractwa Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Niech Matka Boża, Chwała i Ozdoba
Karmelu, która wybrała was (ciebie) na swoje sługi (swoje służebnice, swojego sługę, swoją służebnicę), przyodziewa was (ciebie) w swoje cnoty i broni od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, teraz i w godzinę śmierci
waszej (twojej). Amen.
16. Można przekazać nowo przyjętym braterski uścisk. W tym czasie śpiewa się stosowną pieśń. Zakończenie błogosławieństwem, podobnie jak w obrzędzie przyjęcia Szkaplerza.
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Z ŻYCIA BRACTWA
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
SOSNOWIEC
Dnia 25 września 2018 r. członkowie Bractwa Szkaplerznego z Sosnowca
wraz z opiekunką s. Nikodemą uczestniczyli w spotkaniu, które miejsce miało w sali koncertowo-widowiskowej MUZA w Sosnowcu na spektaklu „Ja to
widzę w kolorze płomienia”. Świat wg bł. Hanny Chrzanowskiej na podstawie książki Marzeny Florkowskiej „Radość dawania”. Spektakl został przygotowany przez Agatę Bernadt, pochodzącą z Sosnowca a obecnie związaną
z Krakowem, gdzie pracowała jako pielęgniarka, działaczka charytatywna,
pisarka, pedagog, instruktorka i prekursorka pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego bł. Hanna Chrzanowska.
Spektakl przybliżył nam wrażliwość i piękno duchowości bł. Hanny, która w każdym człowieku chorym, opuszczonym, samotnym i niepełnosprawnych, pozbawionym jakiejkolwiek opieki widziała Jezusa cierpiącego i w nich
służyła samemu Chrystusowi. Idąc za głosem wewnętrznego natchnienia,
zorganizowała dla nich opartą o struktury kościelne i niezależną od niewydolnej państwowej służby zdrowia fachową pomoc pielęgniarską. W realizacji tej myśli pomógł jej ks. Karol Wojtyła, późniejszy biskup krakowski,
u którego znalazła pełne zrozumienie dla swoich planów. Obdarzona charyzmatyczną osobowością skupiła wokół tego dzieła szerokie grono współpracowników i wolontariuszy: pielęgniarki, siostry zakonne, kleryków, księży,
lekarzy, profesorów i studentów. Z ich pomocą organizowała dla swoich podopiecznych rekolekcje wyjazdowe, które przywracały chorym radość życia,
dodając im sił do niesienia codziennego krzyża.
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i
i wykonaniem muzyczno-słownym przez artystów z Krakowa i Warszawy. Mieliśmy okazję usłyszeć pastorałkę napisaną przez bł. Hannę w wykonaniu
Agaty Bernadt i pozostałych solistów Lidię Jazgar i Ryszarda Brączek. Wiersze
i wspomnienia Bł. Hanny recytował znany aktor Dariusz Kowalski i autorka
książki „Radość dawania” Marzena Florkowska. Są to dla nas niezapomniane
chwile i świadectwo pięknego życia bł. Hanny Chrzanowskiej. Błogosławiona Hanno módl się za nami, abyśmy i my umieli służyć bliźnim tak, jakbyśmy służyli samemu Chrystusowi.

MYSŁOWICE BOŃCZYK
W dniu 25.08.2018 r. wieczorem na zaproszenie proboszcza ks. Rafała Ryszki przyjechał do naszej parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Mysłowi44

cach o. Włodzimierz Tochmański z Czernej. Celem zaproszenia była pomoc
w sprawowaniu Mszy św. i głoszeniu słowa Bożego w sobotę wieczorem
i przez całą niedzielę w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, ponieważ jeden ks. wikary był na urlopie, a drugi brał udział w pieszej
pielgrzymce parafialnej do Częstochowy.

Ojciec Włodzimierz, głosząc homilię na wszystkich Mszach św., opowiadał również o Maryi, o szkaplerzu św., jego historii i przywilejach jego
posiadania, podkreślając, że jest on znakiem macierzyńskiej miłości Maryi
do swoich dzieci, znakiem zbawienia i że chroni nas od niebezpieczeństw,
zachęcając przy tym wiernych do jego przyjęcia i dalszej formacji. Po każdej Mszy świętej o. Włodzimierz nakładał szkaplerz św. wiernym chcącym
go przyjąć. Łącznie w tym dniu Szkaplerz św. przyjęło 25 osób. Ojcu Włodzimierzowi składamy serdeczne Bóg zapłać za przybycie do naszej parafii i owocną pomoc.
Urszula Wajant, animator
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KATOWICE KATEDRA
W sobotę 6 października 2018 r. odbyła się III Archidiecezjalna Pielgrzymka Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) w ramach VII Archidiecezjalnej Pielgrzymki parafialnych wspólnot „Żywego Różańca” do katedry
Chrystusa Króla w Katowicach. Pielgrzymka zgromadziła wszystkie nasze
wspólnoty
p
y i osoby,
y którym
y bliska jjest modlitwa różańcowa.

Hasłem pielgrzymki były słowa: Napełnieni Duchem Świętym trwamy
na modlitwie z Maryją. Obok oficjalnych powitań słowo krótkie wygłosił o.
Włodzimierz, obecny był punkt Sekretariatu z Haliną Konieczną, a kilkanaście osób przyjęło szkaplerz św. Obecne były poczty sztandarowe, a szczególną uwagę zwracała wręcz chorągiew wspólnoty Bractwa Szkaplerznego ze
Świętochłowic. Mszy św. w asyście kapłanów przewodniczył ks. abp. Wiktor Skworc, metropolita katowicki.
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LIBIĄŻ
Po wakacyjnej przerwie, 19 września, Rodzina Szkaplerzna odbyła swoje
comiesięczne spotkanie, które tradycyjnie rozpoczęto pieśnią Witaj Pani…
Następnie odmówiono sekwencję do Ducha Świętego. Głównym punktem
spotkanie było przywitanie nowego opiekuna Rodziny, ks. Artura oraz nowych członków: Marię Krycia i Adama Trybusia. Wspólnota w modlitwie tajemnicą Zwiastowania NMP poleciła opiece Matce Bożej ks. Artura, nowych
członków Bractwa, chorych, rodziny oraz samych braci i siostry, a także urodzonych we wrześniu, którzy w następnej kolejności odczytali swoje ulubione
wersety z Pisma Świętego. Czytania te będą kontynuowane w każdym miesiącu. Dla uczczenia jubileuszu 10-lecia erygowania Bractwa Szkaplerznego
w naszej parafii, powzięliśmy postanowienie, że na każdym spotkaniu będziemy rozważać cnoty Maryi według modlitewnika „Różaniec cnót Maryi”.
Ks. Artur, nawiązując do zobowiązania Rodziny, wygłosił mały wykład o cnocie, mądrości i roztropności. W dalszej kolejności spotkania M.
Niedojadło odczytała przypadające na dzień spotkania wersety z Ewangelii św. Łukasza 7,31-35, po czym obecni rozważali owe słowa, wypowiadając
swoje przemyślenia. M. Niedojadło wygłosiła również konferencję „Objawienia NMP – Szymon Stock, rozwój kultu szkaplerza po objawieniach”.
Końcowym punktem spotkania był komunikat o przyniesieniu datków na
misje. Datki te zbierane są przez cały rok do skarbonek. Spotkanie zakończono modlitwą i nieszporami oraz błogosławieństwem ks. Artura.
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RZESZÓW –FARA
Nasze Bractwo Szkaplerzne jest jeszcze bardzo młode. 25 marca, gdy w Kościele obchodzimy Tajemnicę Wcielenia, my dopiero będziemy obchodzili rocznicę erygowania bractwa. W naszej działalności poszliśmy za radą o.
Włodzimierza Tochmańskiego, który udzielił nam rad i wskazówek na dalszą działalność bractwa i utworzyliśmy diakonie:
1. Diakonia modlitwy – na zasadzie margaretki, modlimy się za sześcioro naszych chorych wnucząt i jedno poczęcie dziecka – przez 9 miesięcy Koronką do Dzieciątka Jezus.
2. Diakonia różańca – przed naszymi spotkaniami w pierwsze soboty miesiąca modlimy się modlitwą różańcową, którą prowadzi nasza koleżanka Zofia Fornal, przewodnicząca tej diakonii.
3. Diakonia artystyczna – przewodniczącą tej diakonii jest nasza wszechstronnie utalentowana koleżanka Zofia Schewe, wokalistka i poetka. Pisze okolicznościowe wiersze na każdą okazję i każde święto. My jesteśmy
z niej bardzo dumni. Sami oceńcie talent,. jaki Bóg jej dał.
Halina Niezabitowska, animator
Oto niektóre z jej wierszy:
Modlitwa…
Bądź pozdrowiona
Boża Rodzicielko,
Bądź pozdrowiona
Maryjo droga,
Błogosław każdej naszej chwili
I prowadź nas do Boga.
Zofia Schewe
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Maryja
Nasza Pani i Królowa
Jej trzeba zawierzać
Siebie ciągle od nowa
Przylgnąć sercem
Do Jej serca Matczynego
I powierzyć wszystkie
Sprawy dnia powszedniego
Zaufać Maryi
Temu Bożemu Kwiatu
Bo Ona Miłosierdzie Boże
Wyprasza światu
Schronić się trzeba
Pod jej płaszcz niebieski
A Ona pokaże
Do nieba szlak królewski.
Powierzyć Jej także
Wszystkie trudy, znoje
A Ona je schowa
W Święte Serce Swoje.
Zofia Schewe
Matko!
Matko Boża – Szkaplerzna
Dziś przychodzimy do Serca Twego
Chcemy Ci złożyć hołd i dziękczynienie
Za wszystkie łaski płynące z Niego!
Za łaskę zdrowia, opieki Bożej
Także za łaskę cierpienia,
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A Ty opiekuj się ludem Bożym
I na lepsze go ciągle zmieniaj!
Spraw także, aby grzesznicy
Jak najszybciej się nawrócili.
Wyproś im Matko łaskę poznania Boga,
By dla Miłości grzech porzucili.
Proszę Cię Matko, ucz nas miłości,
I prowadź drogą do Twego Syna,
Byśmy swą wiarę zachować mogli
W serca czystości, w wiary czynach.
A mnie Maryjo – Niebieska Matko
Pozwól się kochać coraz goręcej,
I wielbić mocno Twojego Syna
A bliźnim moim dawać serca więcej?
Zofia Schewe
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WSPOMNIENIE O ŚP. MARYSI SZUBERT
W dniu 25.03.2018 r. w Rzeszowie w parafii pw. Św. Wojciecha i Stanisława
byłaś razem z nami. Była to Niedziela Palmowa. Wspólnie zostałyśmy przyjęte do szkaplerza przez o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD i po złożeniu deklaracji udziału w życiu wspólnoty zostałyśmy przyjęte do Bractwa
Szkaplerznego przez proboszcza ks. Jana Szczupaka.
Upłynęło zaledwie 21 dni, gdy Ty, Marysiu, po wyjściu z kościoła po Mszy,
raczyłaś nas opuścić nagle i niespodziewanie. Nie pomogła natychmiastowa
pomoc ani długa reanimacja. Opuściłaś nas 15 kwietnia 2018 r. w niedzielę, a 21-go żegnaliśmy Cię wraz z księżmi na cmentarzu Pobitno. Do dziś
pamiętam pieśń graną i śpiewaną przez organistę. Piękna, wzniosła i zapadająca w serce głęboko, bardzo głęboko, bo była śpiewana z serca na pożegnanie Ciebie.
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Na zawsze zapamiętam słowa księdza proboszcza, jak Cię żegnał. Opowiadał o twoim życiu i działaniu dla Boga, dla Matki Bożej i dla ludzi. Opowiadał, jak wchodząc do kościoła, podchodziłaś do Matki Bożej i ją czule
głaskałaś. Zapytał raz: „Marysiu, gadasz do Matki Bożej, co Jej opowiadasz?
Ty odpowiedziałaś „NIC, NIC – Ona wszystko wie, Ona wie!”. Ciarki przeszły mi po ciele i na pewno nie tylko mnie.
Marysiu, na pogrzebie żegnało Cię bardzo wiele osób. Kilka osób przemawiało, wspominając Ciebie i Twoje życie.
Teraz, no cóż – pozostało nam tylko nosić wspomnienie o Tobie w sercu, modlić się za Ciebie do Matki Bożej i prosić Cię, byś Ty wstawiała się
tam… u Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel za nami.
Prosimy, nie zapominaj o nas, których zostawiłaś tu na ziemi, oręduj za
nami u Matki Bożej… Przygotuj też tam dla nas miejsca, bo czujemy całym
sercem, że jesteś już w asyście u naszej Pani. My dołożymy starań, by modlitwą i pracą wypraszać łaski tu na ziemi.
Matko Boża, z ufnością oddajemy Marysię i siebie pod Twoją opiekę.
Janina Ślęzak, Bractwo Szkaplerzne Rzeszów-Fara

NABOŻEŃSTWO SZKAPLERZNE W CZERNEJ
Wszystkich noszących szkaplerz Maryi, czy pragnących go przyjąć uroczyście, pragniemy zaprosić na comiesięczne nabożeństwo szkaplerzne w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Odbywa się ono w III niedzielę
miesiąca, z wyjątkiem Wielkiego Postu o godz. 16.00. Zawiera w sobie słowo
Boże, kazanie, litanię Maryjną z odczytywanymi prośbami, przyjęcie do szkaplerza, procesję z figurą Matki Bożej i śpiewem pieśni maryjnych – w miarę dobrej pogody, a w październiku również różaniec. Po nabożeństwie jest
spotkanie lokalnej wspólnoty Bractwa Szkaplerznego. Chętnych systematycznie spotykać się z nami i formować w duchu Maryi serdecznie zapraszamy.
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BŁOGOSŁAWIONA MARIA FELICJA
„CHIQUITUNGA” Z PARAGWAJU (1925-1959)
W przedostatnią sobotę czerwca 2018 r., tj. 23 dnia tego miesiąca poświęconego czci Najśw. Serca Pana Jezusa, została wpisana w poczet błogosławionych s. Maria Felicja od Jezusa Eucharystycznego, zaledwie 34-letnia
karmelitanka bosa z Paragwaju. Jej beatyfikacja, która miała miejsce w paragwajskiej stolicy Asunción, była wydarzeniem ogólnonarodowym, albowiem
jest ona pierwszą beatyfikowaną obywatelką tego latynoamerykańskiego państwa. W Asunción urodził się nadto w 1576 r., ale z rodziców hiszpańskich,
św. Roch González, jezuicki męczennik z rąk Indian, kanonizowany przez
św. Jana Pawła II w 1988 roku.
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Chiquitunga – Maleńka

Maria Felicja Guggiari Echeverría, urodzona w Villarrica del Espíritu Santo w południowym Paragwaju 12 stycznia 1925 r., w wieku szesnastu lat
wstąpiła do Akcji Katolickiej i bardzo się zaangażowała na polu religijnym,
poświęcając Panu Bogu swoją młodość. Była lubianą katechetką, animatorką religijną w środowiskach akademickich, oraz opiekunką chorych i starców. W trzydziestym roku życia, by jeszcze bardziej oddać się Panu Bogu,
urzeczona życiem kontemplacyjnym, przekroczyła próg klauzury klasztoru
karmelitanek bosych w Asunción, przyjmując imię zakonne: siostra Maria
Felicja od Jezusa Eucharystycznego. Zmarła tam w opinii świętości zaledwie cztery lata później, 28 kwietnia 1959 r. Nazywana jest zdrobniale „Chiquitungą”, tzn. „Maleńką”: najpierw tak w dzieciństwie nazywał ją jej ojciec,
a potem określenie to przylgnęło do niej ze względu na jej pokorę, prostotę
i uniżoność. W 2010 r. Benedykt XVI zatwierdził heroiczność jej cnót, a papież Franciszek w 2017 r. cud do jej beatyfikacji. Relikwie błogosławionej
spoczywają w klasztorze w Asunción, a jej zawołaniem były słowa: „Niech
moje życie zatonie w nieskończonym morzu Jezusowej miłości”.
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Cud do beatyfikacji
Cud zatwierdzony do beatyfikacji siostry Marii Felicji miał miejsce 14 sierpnia
2002 r. w szpitalu miejskim w San Pedro de Ycuamandyju w Paragwaju. To niewytłumaczalne z punktu medycznego zdarzenie dotyczy uzdrowienia noworodka Anioła Romana Domínguez González. Chłopczyk urodził się zatruty
mazią płodową, a jego szyja była okręcona pępowiną. Położna Blanca Durate, przystąpiła do ratowania noworodka. wzywając przy tym wstawiennictwa służebnicy Bożej „Chiquitungi”. Położna zachwyciła się tą postacią kilka
lat wcześniej w chwili rozpoczęcia w 1998 roku procesu beatyfikacyjnego s.
Marii Felicji. Reanimację dziecka kontynuowali lekarze, a położna przez cały
czas zawierzała sprawę życia noworodka tej służebnicy Bożej. Po dziesięciu
minutach serce chłopca zaczęło bić, a dopiero około pół godziny po porodzie zaczął oddychać samodzielnie. Jego życie wciąż było zagrożone. Położna
zachęciła rodzinę chłopca do modlitwy za wstawiennictwem s. Marii Felicji. Chłopczyk po czternastu dniach od narodzin został wypisany ze szpitala
w dobrym stanie zdrowia. Brak akcji serca oraz półgodzinny brak oddechu
po porodzie nie spowodowały w jego organizmie żadnych negatywnych konsekwencji. Potwierdziły to również badania wykonane, gdy miał cztery lata.
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Beatyfikacja
Beatyfikacja pierwszej błogosławionej paragwajskiej odbyła się na stadionie „Cerro Porteño” w stolicy Paragwaju. W przygotowanie do uroczystości
włączyły się nie tylko władze kościelne, na czele z arcybiskupem Asunción
Emanuelem Valenzuela, ale także instytucje państwowe, szkoły i organizacje
społeczne, a nadto samo ministerstwo kultury i oświaty, poprzez stosowne
publikacje, organizowanie spotkań i odczytów, programów radiowo-telewizyjnych i innych.
Głównym celebransem uroczystości w imieniu papieża Franciszka był
kard. Angelo Amato SDB, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wspomnienie liturgiczne bł. Marii Felicji zostało wyznaczone na 28 kwietnia, tj. na
rocznicę jej śmierci – dzień narodzin dla nieba.
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

I ŚLĄSKI DZIEŃ SKUPIENIA I SPOTKANIE
RODZINY SZKAPLERZNEJ
I Śląski Dzień Skupienia i spotkanie Rodziny Szkaplerznej Wspólnot Bractwa Szkaplerznego i wszystkich noszących lub pragnących przyjąć Karmelitański Szkaplerz Maryi z Archidiecezji Katowickiej.
Miejsce: Katowice Bogucice, parafia pw. św. Szczepana, Bazylika i Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej
Data: 11 maja 2019 r., w godz. 1000-1500
Wstępnie w programie będzie konferencja, adoracja Najśw. Sakramentu, różaniec, Eucharystia, procesja, czas na posiłek (własny prowiant) i spotkanie
animatorów. Szczegóły już wkrótce.
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Prosimy o rezerwację terminu, sposobu dojazdu i zapraszamy do udziału
w I takim wydarzeniu na Śląsku (obok corocznych pielgrzymek do katedry
katowickiej w I sobotę października czy Dni Skupień – Studium karmelitańskiego na Wełnowcu dla Świeckiego Karmelu).
Adres: Parafia pw. św. Szczepana, Katowice, ul. Ks. Markiefki 89;
tel. 32 258 47 92; www.parafia-bogucice.katowice.pl
Dojazd autobusem nr 11, 61, 70, 108, 109, 177, 600, 657 do ul. Katowickiej
(przystanek „Bogucice kościół”).
Zapraszają: o. Włodzimierz Tochmański OCD moderator Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz Duszpasterze Parafii i Sanktuarium w Bogucicach.
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DOM REKOLEKCYJNY SIÓSTR
KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS
W CZERNEJ 2019
Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego! Karmel, do którego przyjeżdżacie na rekolekcje, w języku hebrajskim oznacza „Boży ogród”. Ma on
swoje historyczne i duchowe korzenie w Palestynie. W okresie wiosennym
Góra Karmel jest ziemią niezwykle żyzną: obfituje w krzewy i drzewa, wodę i wspaniałe owoce; opromieniona słońcem budzi powszechny podziw.
Dla autorów biblijnych i duchowych ogród ten posiada jeszcze głębsze,
symboliczne znaczenie. Przypomina mianowicie ogród rajski, o którym mówi Księga Rodzaju – raj pierwotny, raj utracony – ten raj, do którego z tęsknotą nawiązuje również Pieśń nad Pieśniami, i który jest tak bliski sercu
Świętych Karmelu: św. Teresa od Jezusa mówi o „ogrodach duszy”.
Aż niewiarygodne, że ten Karmel nosi w sobie również doświadczenie
„pustyni”! Żyzny i pełen rozkoszy ogród, w okresie letnim zostaje wypalony słońcem, staje się jałową pustynią i zmusza do szukania źródeł życia na
głębszych pokładach. Mieszkańcy Karmelu duchowego nie są jednak do
niczego zmuszeni – Bóg tylko „chce ich przynęcić, na pustynię ich wyprowadzić i mówić im do serca” (Oz 2,16). Nawet Maryi, w której sercu ogród
rajski pozostał nienaruszony, „dano dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce” (Ap 12,14).
Osoby spragnione ciszy i modlitwy zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach i dniach skupienia. Nowością w tym roku są „weekendy pustelnicze” przeżywane w samotności, z możliwością włączenia się w modlitewny
rytm naszej Wspólnoty.
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STYCZEŃ

•

30.12-2.01: Obudzić miłość. Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat). o. Jakub Przybylski,
s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

LUTY

•

1-3: „Zmień się” jako pierwsze wygłoszone przez Jezusa przesłanie
(por. Mk 1,15). Dlaczego mamy taki opór wobec zmiany: życia, sposobu postrzegana Boga, siebie, drugiego człowieka? Dni skupienia
otwarte dla wszystkich. o. Bartłomiej Kolankiewicz

•

8-10: Mów do mego serca… Weekend pustelniczy dla spragnionych
ciszy i modlitwy.

•

15-17: Karmelitańska Szkoła Modlitwy Wewnętrznej. Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o. Damian Sochacki

•

22-24: „Kto się uniży jak dziecko ten jest największy w Królestwie”
(Mt 18,4). Mała droga zawierzenia Maryi. Dni skupienia otwarte dla
wszystkich. o. Łukasz Piskulak

MARZEC

•

1-3: Modlitwa w czynie. Dni skupienia otwarte dla wszystkich. ks. Andrzej Muszala

•

8-10: Odkryj źródło rzeki swego życia. Dni skupienia z biblijną Judytą – dla kobiet (30+). s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko,
o. Paweł Wojnowski

•

15-17: „Poznaj samego siebie” – o nabywaniu pokory. Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o. Bazyli Mosionek

•

22-24: Obudzić miłość. Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat). o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

•

29-31: W przyjaźni ze Słowem Bożym. Dni skupienia otwarte dla
wszystkich i samotnych. o. Romuald Gościewski
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KWIECIEŃ

•

5-7: Jak żyć u końca czasu? Z Maryją w przyszłość. Totus tuus – pełni łaski Ducha Świętego i pomocy Karmelu. Dni skupienia otwarte
dla wszystkich. o. Włodzimierz Tochmański

•

12-14: Sekret i chluba św. Pawła: „umiłował mię i wydał siebie samego za mnie” (Ga 2,20). Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o.
Rafał Prusko

•

26-28: Doświadczenie miłosierdzia w życiu i pismach św. Edyty
Stein. Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o. Bartłomiej Kucharski

•

26-28: Mój miły jest mój, a ja jestem jego… Studnia Pieśni nad Pieśniami. Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat). s. Terezitta Górka,
s. Marisława Proszko

•

30-5.05: O gniewie i przebaczeniu. Rekolekcje otwarte dla wszystkich. o. Albert Wach

MAJ

•

10-12: Małżeństwo – droga do szczęścia. Dni skupienia dla małżeństw. o. Stanisław Miernik

•

15-19: Zaproszenie do modlitwy. Rekolekcje formacyjne – I etap – dla
zainteresowanych duchowością karmelitańską. o. Paweł Baraniecki

•

24-26: „[Jezusa] ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę
mocą Jego krwi” (Rz 3,25). Wyzwolenie z grzechu i uświęcenie człowieka według Listu św. Pawła do Rzymian. Dni skupienia otwarte
dla wszystkich. o. Andrzej Ruszała

•

31-2.06: Ojcze nasz… Pan Jezus uczy nas modlitwy. Dni skupienia
otwarte dla wszystkich. o. Roman Hernoga
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

•

•

•

Pobliskie wspólnoty i Bractwa zapraszamy do Czernej k. Krakowa
na rekolekcje, dni skupienia lub czuwanie modlitewne. Informacje
są podane na stronie internetowej domu rekolekcyjnego, domu pielgrzyma oraz klasztoru i sanktuarium www.karmelczerna.pl oraz na
stronach karmelitańskich profili na FB.
Rekolekcje dla animatorów Bractwa i ich zastępców będą w 2019 r.
w Domu Pielgrzyma w Czernej w dniach 31 maja – 2 czerwca. Prosimy o rezerwacje terminu i przyjazd osób odpowiedzialnych z każdej wspólnoty Bractwa i Rodziny Szkaplerznej. Obowiązkowe są
wcześniejsze zgłoszenia do Sekretariatu (wtorki 1100-1600).
W Czernej można nabyć m.in.:
– pięknie wydaną księgę wpisową do Rodziny i Bractwa Szkaplerznego oraz nowsze wydanie legitymacji członków Bractwa,
– Statut Bractwa Szkaplerznego (z 2016 r.),
– kolorowy plakat o szkaplerzu, folderki czarno-białe o szkaplerzu
i nowe kolorowe (rozkładane) foldery o Bractwie Szkaplerznym
(z miejscem na stempel lub adres wspólnoty lokalnej),
– kwartalniki „Rodziny Szkaplerznej”,
– „Mały modlitewnik szkaplerzny” i inne książki o szkaplerzu,
– szkaplerze zwykłe, duże brackie, haftowane, medaliki kolorowe jaśniejsze i ciemniejsze, większe i mniejsze, polskie i włoskie, zwykłe i owalne,
– komplety szkaplerzne dla osób pragnących przyjąć szkaplerz Karmelu (szkaplerz sukienny, legitymacja przyjęcia, kartka wpisowa
do Rodziny Szkaplerznej),
– kalendarz, książki i pamiątki z sanktuarium w Czernej,
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– obrazki z Matką Bożą Szkaplerzną i nadrukiem adresu moderatora
prowincjalnego.
Pełną literaturę szkaplerzną zapewniają Księgarnia „Karmelitana” w Czernej
i oba wydawnictwa karmelitańskie.
KSIĘGARNIA „KARMELITANA”
Klasztor Karmelitów Bosych • Czerna 79 • 32-065 Krzeszowice
tel. 505 898 554; 12 258 30 77; fax 12 282 24 18
e-mail: karmelitana@interia.pl
www.ksiegarnia.karmelczerna.pl
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
ul. Z. Glogera 5 • 31-222 Kraków
tel. 12 416 85 00; fax 12 416 85 02
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
www.wkb-krakow.pl
.pl
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WYDAWNICTWO „FLOS CARMELI”
ul. Działowa 25 • 61-747 Poznań
tel. 61 856 08 34
e-mail: wydawnictwo@floscarmeli.pl
www.floscarmeli.pl

•

Informacje o wspólnotach Bractwa Szkaplerznego Prowincji Warszawskiej:
o. Bertold Dąbkowski OCD
moderator Bractwa Szkaplerznego Prowincji Warszawskiej
ul. Bartosza Głowackiego 3, 81-744 Sopot
tel. 58 551 18 81; 501 987 098
e-mail: szkaplerz@karmelicibosi.pl;
www.sopot.karmelicibosi.pl
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej
ul. Racławicka 31, 02-601 Warszawa
tel.: 22 646 47 38 fax: 22 844 18 12
e-mail: kuria@karmelicibosi.pl;
www.karmelicibosi.pl

•

Informacje o wspólnotach Bractwa Szkaplerznego Prowincji Krakowskiej: zob. tył okładki.
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