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Najstarsza zachowana modlitwa Maryjna (III w.).
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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – KWIECIEŃ
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

ZAMIESZKIWANIE BOGA W DUSZY
Na stronie internetowej grupy medytacyjnej Karmelitańskiego Ruchu Ekumenicznego w Gliwicach www.kre.angros.pl można znaleźć dwa piękne biblijne cytaty związane z naszym tematem: „O Tobie mówi moje serce. Szukaj
Jego Oblicza” (Ps 27,9) i „Mój duch szuka Ciebie w swoim wnętrzu” (Iz 26,8-9).
Niech będą inspiracją w poznawaniu naszego tematu rozważań.
Św. Augustyn z Hippony, doktor Kościoła, w swoich „Wyznaniach” zapisał dobrze nam znane słowa do Boga: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”.
„Późno Cię pokochałem, Piękności tak dawna, a tak nowa, późno Cię pokochałem! A oto Ty byłaś wewnątrz, a ja byłem na zewnątrz”. To stwierdzenie
św. Augustyna, który po nawróceniu wspomina czas swoich poszukiwań,
świetnie wprowadza w sedno działania Ducha Świętego w człowieku. Augustyn odkrył, że to Bóg jest najgłębszą „warstwą” ludzkiej osoby, odkrył to
nie teoretycznie, ale doświadczalnie. Duch Święty to tajemnica Boga działającego w ludzkim wnętrzu. Każdy ma swoje osobiste sanktuarium, nazywamy jej najczęściej sercem. Biblijne centrum człowieka to serce. Tam
właśnie mieszka i działa Duch Święty. On sprawia, że w świecie rozedrganej
„zewnętrzności”, czyli zmieniających się różnych mód, tendencji, technicznych gadżetów, ważności „pijaru i imejdżu”, surfowania po tysiącach migających obrazów stronach itd., mogę mimo wszystko uznać prymat tego, co
wewnętrzne, pokorne, prawdziwe. Nie ma to nic wspólnego z jakimś ducho-
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wym narcyzmem. Duch Święty jest źródłem wspólnoty, komunii. On, pogłębiając moje serce, kierując mnie ku wnętrzu, jednocześnie uczy kochać
innych, budować autentyczne więzi na poziomie serca.

Skąd wiemy, że tak właśnie jest? Najpierw z Biblii, a potem z doświadczenia ludzi wierzących. Św. Paweł w swoich listach rozwija teologię Ducha
Świętego, akcentując Jego działanie w pojedynczym człowieku. Paweł pisze
np. dwukrotnie, że „Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4,6; podobnie: Rz 8,15). Powie ktoś „no dobrze,
ale przecież to my tak wołamy, skąd wiadomo, że to Duch Święty?”. Nieraz
zarzuca się uczestnikom charyzmatycznych wspólnot, że różne ekspresyjne modlitwy czy np. glosolalię (modlitwę w językach) przypisują działaniu
Ducha Świętego, a przecież większość tych zjawisk można wytłumaczyć
psychologią. Yves Congar OP odpowiada na tego typu zarzuty tak: „Należy
unikać wyobrażania sobie naszego powiedzmy 75% udziału, a tam, gdzie on
się kończy – Bożego zadziałania. Wszystko jest z nas, wszystko jest z Boga”.
Naszym najgłębszym pragnieniem serca jest Bóg, ku Niemu intuicyjnie kierujemy nasze tęsknoty, nadzieje. To pragnienie jest wpisane także w naszą
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psychikę, w nasze naturalne zdolności, w nasze ciała i dusze. To jest również zbieżne z działaniem Bożej łaski.
Oczywiście zawsze należy rozeznawać, czy coś w nas nie sprzeciwia się
Bogu, żeby zbyt łatwo nie przypisywać Duchowi Świętemu tego, co może
okazać się szukaniem siebie.

Jak rozumieć prawdę,
że wszechobecny i niezmienny Bóg
może przyjść i zamieszkać w duszy człowieka?
Bóg, który jest w niebie, może przyjść do człowieka i zamieszkać w jego duszy. Może ją przeniknąć i upodobnić do siebie, jak czyni to ogień z metalem
wrzuconym w jego płomienie. Jezus Chrystus obiecał to wszystkim miłującym Go, którzy żyją według Jego nauki. „W odpowiedzi rzekł do niego Jezus:
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). Tak
więc serce człowieka może stać się miejscem zamieszkania dla Ojca, dla Syna Bożego i dla Ducha Świętego.
Trzecia Osoba Boska pragnie traktować duszę i ciało człowieka jako swoją świątynię (por. 1 Kor 3,16n; 6, 19), w której będzie składany kult „w Duchu i prawdzie” (por. J 4,24), w której z Jego natchnienia – pomimo naszej
słabości – będzie się wznosiła ustawiczna modlitwa (por. Rz 8,26) i składana będzie Bogu ofiara (por. Rz 12,1) polegająca na rezygnacji z własnej woli,
aby wypełniać tylko wolę Bożą: tylko to, „co jest dobre, co Bogu przyjemne
i co doskonałe” (por. Rz 12,2).
Jezus Chrystus wyraźnie określił warunek, który musi być spełniony,
aby Bóg mógł mieszkać w człowieku. Tym warunkiem jest miłowanie Boga przez wypełnianie nauki Chrystusa. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). Bez miłości nie można spotkać się
z Bogiem-Miłością.
Niezmienny Bóg jest wszędzie obecny przez swoją wszechmoc stwórczą i przez swoje poznanie. Żadne stworzenie nie może się oddalić od tej
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wszechmocy, gdyż przestałoby istnieć. Nikt też nie może się ukryć przed Bożym poznaniem. Psalmista pyta: „Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?” (Ps 139,7).
Bóg pragnie być w nas obecny jeszcze w inny, doskonalszy sposób: przez
swoją miłość. Na to jednak człowiek musi wyrazić zgodę. Kiedy dobrowolnie spełnia Boże przykazania, kiedy zachowuje naukę daną przez Chrystusa i według niej kształtuje swoje życie, wówczas Bóg jest w nim obecny przez
łaskę miłości. Ogarnięty Bożą miłością człowiek przeniknięty jest Bogiem
jak powietrze zapachem rozlanego różanego olejku.
Przychodzenie Boga do człowiekka nie polega na przestrzennym przemieszczaniu się przez Stwórcę. Bóg
m
iistnieje poza wszelką przestrzenią. Jeggo przychodzenie nie jest też jakąś Jeggo przemianą. To, co Pismo św. nazywa
„„przychodzeniem” Boga, jest w rzeczywistości przyciągnięciem człowieka do
w
Boga, przeniknięciem człowieka przez
B
B
Boga, który jest wszędzie, lecz jako miłłość przebywa tylko w sercach prawdziwie kochających. Można to zilustrować
w
wnikaniem promieni słonecznych do
w
mieszkań. Kiedy świeci słońce, jego prom
mienie oświetlają wszystko za wyjątkiem
m
m
mieszkań, w których okna są zasłonięte
kotarami lub żaluzjami. Promienie słoneczne ogarniające domy wnikną jednak
momentalnie do wnętrz tych mieszkań, w których okna zostaną odsłonięte.
W podobny sposób Bóg przychodzi i zamieszkuje w człowieku. Kiedy
– pobudzony przez łaskę Bożą – pragnie on kochać, wtedy pozwala się całkowicie przeniknąć Bożej miłości i Bóg-Miłość przebywa w nim i kocha
w nim. Poucza o tym Katechizm słowami: „Gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa, mamy udział w Jego misteriach i zachowujemy Jego przykazania; sam
Zbawiciel przychodzi, by miłować w nas swojego Ojca i swoich braci, naszego Ojca i naszych braci” (por. KKK 2074).
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Teologiczne podstawy nauki
o zamieszkaniu Bożym
Gdy Salomon zabierał się do budowy świątyni dla Boga Izraela, zastanawiał się: „Któż zdoła wybudować Mu dom, skoro […] najwyższe niebiosa
nie mogą Go ogarnąć?” (2 Krn 2,5). Jeśli najwyższe niebiosa nie są w stanie ogarnąć Boga prawdziwego, to czy możliwe jest, aby serce człowieka, takie małe i wątłe, było w stanie Go pomieścić? Według ludzkiej logiki jest to
nieprawdopodobne, ale dla Boga wszystko jest możliwe (por. Mt 19,26), jeśli On tylko zechce.
Przekonuje nas o tym objawienie dane przez Jezusa Chrystusa, który
mówi: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23).
Nie tylko Ojciec i Syn mogą zamieszkać w sercu człowieka, ale także i Duch
Święty, o czym mówi nam święty Paweł: „Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8,11).
To wszystko nie tylko jest możliwe, ale faktycznie dokonuje się w życiu
prawdziwie miłujących Boga. Przykładem jest tu życie św. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906). Zanim jednak zajmiemy się tym, co święta z Dijon
przekazała o tym wielkim darze Bożej miłości, wypada na chwilę zatrzymać
się nad nauką teologii o zamieszkiwaniu Boga w sercu człowieka.
Zamieszkiwanie Boga w człowieku, jak wyjaśniają K. Rahner i H. Vorgrimler, jest ogólnym określeniem łaski Bożej, czyli daru Bożego darmo
danego, którym są same osoby Boże. Pismo Święte podkreśla ten fakt w objawieniu na temat działania Ducha Świętego w człowieku, który jest przez
Niego namaszczany i pieczętowany (por. 1 J 2,27; Ef 1,13). Zamieszkanie
osób Bożych jest zatem możliwe właśnie dzięki działaniu Ducha, który jest
nam dany (J 7,39; Rz 5,5). Dawcą Ducha Świętego jest Ojciec (J 14,16n; 1 Tes
4,8), którego jako pierwszy otrzymał Syn i przekazał Go swoim uczniom
(Dz 2,33). O faktycznym przyjęciu Ducha Świętego przez konkretnego
człowieka można się przekonać po tym, że taki człowiek jest zdolny uznać
Chrystusa (por. J 3,24 i 4,2). Przybycie Ducha celem zamieszkania jest też opi-
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sywane przy pomocy innych wyrażeń biblijnych: jest On wysyłany (Ga 4,6)
bądź wylewany (Tt 3,6), wskutek czego Go otrzymujemy (J 7,39; Rz 8,15).
Dzięki temu On w nas przebywa (J 14,16; 1 J 4,12-16) i mieszka (Rz 8,9n;
1 Kor 3,16; 2; 2 Tm 1,14). Dlatego właśnie jesteśmy świątynią Ducha Świętego (1 Kor 3,16n; 6,19; 2 Kor 6,16).
Obecność Ducha Świętego otwiera „drogę” pozostałym osobom Bożym. Otwiera ją w ten sposób, że “rozlewa” miłość Bożą w naszych sercach
(Rz 5,5). Kto zaś miłuje Syna wcielonego i zachowuje Jego naukę, jest także miłowany przez Ojca, który wraz z Synem przychodzi, aby u takiej osoby przebywać (J 14,23). Zatem w rezultacie człowiek usprawiedliwiony nie
tylko posiada Ducha Chrystusa (Rz 8,9; 1 Kor 6,19) będąc Jego świątynią,
ale także posiada Chrystusa, który w nim jest a on w Nim (J 14,20). Można
więc powiedzieć, że taki człowiek jest też świątynią Chrystusa. Ale Chrystus
przecież powiedział, że On przychodzi z Ojcem (J 14,23), zatem chrześcijanin
jest świątynią dla wszystkich osób Bożych, czyli po prostu dla Trójcy Świętej.
Przyzwyczajeni jesteśmy nazywać się świątynią Ducha Świętego, natomiast nazywać się świątynią Trójcy Świętej wydaje się czymś więcej, wydaje
się oznaczać większą godność. Tak oczywiście nie można sądzić, ponieważ
wszystkie osoby Boże są sobie równe pod względem godności i doskonałości. Każda z osobna jest w pełni prawdziwym Bogiem i wszystkie razem są
tym samym jedynym Bogiem. Jesteśmy świątynią trójjedynego Boga i Trójca Przenajświętsza mieszka w nas, ponieważ Duch Święty jako „pierwszy”
przychodzi i stwarza w nas „przestrzeń”, po prostu On sam jest tą „przestrzenią”, w której przebywa On sam wraz z Ojcem i Synem.
To wzajemne przebywanie, zamieszkiwanie w sobie osób Bożych, nazywa się w teologii perychorezą. Jest to prawda objawiona przez Chrystusa, który odpowiadając na prośbę apostołów o pokazanie im Ojca wyjaśnił
im: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14,10; por. J 10,38). O przebywaniu Ducha Świętego w Ojcu i w Synu wnioskujemy ze słów św. Pawła,
który stwierdza: „Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,10).
Biorąc pod uwagę to, że zamieszkiwanie Trójcy Świętej jest mniej wyraźnie objawione, wypada sformułować dodatkowy argument teologiczny
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za prawdziwością tego twier-dzenia. Nie ulega najmniej-szej wątpliwości, że wszystkiee
osoby Boże żyją w doskona-łej jedności i wzajemnie sięę
przenikają, tak że nie istniejee
Ojciec bez Syna, ani bez Du-cha Świętego, ani Duch Świętyy
bez Syna czy Ojca. Jeśli za-tem chrześcijanin jest świą-tynią Ducha Świętego, to naa
mocy jedności trynitarnej jestt
świątynią dla każdej z pozo-stałych osób, a w konsekwen-cji jest świątynią Najświętszejj
Trójcy i Trójca rzeczywiściee
w nim mieszka.
Nauka o zamieszkiwaniuu
trójjedynego Boga w człowie-ku należy do skarbca naukii
Kościoła, choć w nauczaniu
u
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła nie zajmuje aż tak ważnego miejsca, jak np. zbawienie. Według wyznania wiary Epifaniusza z Salaminy (z 374 r.) wierzymy, że Duch Święty
mieszka w świętych. Podobne sformułowanie jest w dwu innych wyznaniach
wiary, mianowicie w wyznaniu pseudo-Atanazjańskim (z VII w.) i w większym wyznaniu Kościoła armeńskiego (z IV w.). Do tej prawdy Urząd Nauczycielski Kościoła powrócił na soborze trydenckim, gdy przypomniał, że
niedoskonały żal za grzechy dokonuje się za sprawą Ducha Świętego nie tyle mieszkającego w człowieku, co poruszającego go. Z nauki tego soboru na
szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie, że człowiek jest uświęcany przez
Ducha Świętego. O zamieszkaniu Ducha Świętego w człowieku ochrzczonym sobór mówi w ósmym rozdziale „Dekretu o sakramencie pokuty”, gdzie
stwierdza, że większą odpowiedzialność ponosi ten, kto po przyjęciu chrztu
zniszczył świątynię Bożą i zasmucił Ducha Świętego, niż ten, kto przed przy9

jęciem chrztu przez ignorancję popełniał grzechy. Następnie papież Pius V
w bulli Ex omnibus afflictionibus (7.01.1567 r.) nawiązał do omawianej prawdy w związku z błędami Michała Baiusa na temat natury i łaski, gdy odrzucił zdanie negujące zamieszkiwanie Ducha Świętego w synach Bożych.
O zamieszkiwaniu Trójcy Świętej w człowieku wypowiedział się wyraźnie papież Leon XIII w encyklice Divinum illud munus (9.05.1897). Papież
uczy tam, że zamieszkiwanie Boga w duszy sprawiedliwego jak w świątyni
jest łaską. Jest to szczególna łaska, która polega na głębokiej więzi człowieka
z Bogiem, jedynej w swoim rodzaju, która różni się od zjednoczenia z Nim
w wieczności tylko tym, że dokonuje się w stanie pielgrzymowania. Chociaż
jest to zamieszkanie wszystkich osób Trójcy Świętej, to jest ono przypisywane w sposób szczególny Duchowi Świętemu. Nauka Leona XIII jest ważnym
krokiem w rozwoju rozumienia tajemnicy zamieszkania Boga, szczególnie
przez odniesienie jej do wizji uszczęśliwiającej w niebie.
Prawda o zamieszkiwaniu Boga w człowieku jest także przedmiotem nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego, który przypomina, że jesteśmy
powołani do bycia mieszkaniem Najświętszej Trójcy, a to prowadzi nas do
pełnej jedności z Nią, co z kolei jest celem ostatecznym całej ekonomii zbawienia. W tym kontekście Katechizm przytacza fragment modlitwy uwielbienia ułożonej przez św. Elżbietę od Trójcy Świętej, co wskazuje na dużą
wartość jej świadectwa i nauki na ten temat. Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jak wszechobecny i niezmienny Bóg może przyjść i zamieszkać w duszy
człowieka?
2. Co to jest perychoreza?
3. Jak Kościół wyjaśnia zamieszkiwanie Boga w człowieku?
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MIESIĄC II – MAJ
Szczepan T. Praśkiewicz OCD

DUCHOWOŚĆ MARYJNA (11)

WYRAZY KULTU MARYJNEGO ZALECANE
PRZEZ URZĄD NAUCZYCIELSKI
I PRAKTYKOWANE PRZEZ CHRZEŚCIJAN
I. Msze Święte i Liturgia Godzin
o Najświętszej Maryi Pannie
Posoborowa reforma liturgiczna, ujmując jaśniej strukturę roku kościelnego rzuciła też pełniejsze światło na zawarte w nim celebracje maryjne, co
sprawiło wprawdzie zredukowanie liczby obecnych w kalendarzu przedsoborowym świąt i wspomnień maryjnych, ale równocześnie przyczyniło się
do pogłębionej czci Bogurodzicy w liturgii, w której doroczne celebrowanie
Misterium Paschalnego i Epifanii Pana prowadzi do odwiecznego wyznania
wiary chrześcijańskiej, że Syn Boży „począł się z Ducha Świętego” i „narodził się z Maryi Panny”.
Dlatego też Paweł VI mógł napisać, że „ten nowy układ – ponieważ został
dokonany w tym celu, by obchód dzieła zbawczego w ustalone dni odpowiednio został uwidoczniony przez rozdzielenie na roczny cykl całej tajemnicy
Chrystusa, od Wcielenia poczynając aż po oczekiwanie Jego chwalebnego
przyjścia – sprawił, że wspomnienie Matki Bożej zostało włączone w roczny
cykl tajemnic Syna w bardziej organiczny sposób i w ściślejszym powiązaniu z tymi tajemnicami” (MC 2). W tym kluczu zostały opracowane formularze mszalne, lekcjonarz i liturgia godzin kanonicznych.
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1. U
Uroczystości,
ś i śświęta
i i wspomnienia
i i maryjne
j
w kalendarzu liturgicznym Kościoła powszechnego
Kalendarz liturgiczny roku kościelnego celebruje w całym Kościele powszechnym cztery uroczystości Matki Bożej z własnymi formularzami mszalnymi
i liturgią godzin: Niepokalane Poczęcie (8 grudnia), Boże Macierzyństwo
(1 stycznia), Zwiastowanie Pańskie (25 marca) i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia).
Celebruje nadto trzy święta maryjne: Ofiarowanie Pańskie (2 lutego),
Nawiedzenie św. Elżbiety (31 maja) i Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (8 września).
W końcu w całym Kościele obchodzi się osiem wspomnień maryjnych:
NMP z Lourdes (11 lutego); NMP z Góry Karmel (16 lipca); rocznicę po12

święcenia rzymskiej bazyliki NMP (5 sierpnia); NMP Królowej (22 sierpnia);
NMP Bolesnej (15 września); NMP Różańcowej (7 października); Ofiarowanie NMP (21 listopada); Niepokalanego Serca NMP (sobota po uroczystości
Najświętszego Serca Pana Jezusa).
Paweł VI szeroko omówił te uroczystości, jak i święta i wspomnienia maryjne, podkreślając szczególną obecność Bożej Rodzicielki w liturgii adwentu
i Bożego Narodzenia, kiedy to „często wspomina się Najświętszą Dziewicę,
zwłaszcza w dni powszednie adwentu od 17 do 24 grudnia, a w szczególny
sposób w niedzielę poprzedzającą Narodzenie Pańskie, w którą rozbrzmiewają dawne przepowiednie proroków o Dziewicy-Matce i Mesjaszu, a także czyta się wyjątki z Ewangelii mówiące o nadchodzącym narodzeniu
Chrystusa i Jego Poprzednika” (MC 4). Zaś „czas Narodzenia Pańskiego –
kontynuował papież – jest jakby przedłużonym wspomnieniem boskiego,
dziewiczego, zbawczego macierzyństwa Tej, której nienaruszone dziewictwo wydało na ten świat Zbawiciela” i dlatego też w tym czasie celebruje się
„uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi” (MC 5).
Równocześnie papież zaznaczył, iż „nie można zapominać, że w Kalendarzu rzymskim nie wszystkie uroczystości maryjne są wymienione, gdyż
do kalendarzy partykularnych – przy dokładnym zachowaniu przepisów liturgicznych, za zbożnym i chętnym przyzwoleniem serc – wprowadza się
święta maryjne różnych Kościołów miejscowych” (MC 9). Uroczystości święta i wspomnienia maryjne celebrowane w ojczyźnie naszej omówione zostały w następnym punkcie.

2. Uroczystości, święta i wspomnienia maryjne
w kalendarzu liturgicznym Kościoła w Polsce
W Polsce, w skali całego kraju, oprócz wspomnianych powyżej, celebruje
się jeszcze uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej
Patronki Polski (3 maja) i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (26
sierpnia). Posiadają one własne formularze mszalne i liturgię godzin. Nadto
polski kalendarz liturgiczny własnymi formularzami mszalnymi i w części
także własnymi tekstami liturgii godzin celebruje: święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego) oraz
13

wspomnienia Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki wiernych (24 maja) i Najświętszego Imienia Maryi (12 września).
Niektóre diecezje, w randze uroczystości, świąt lub wspomnień obchodzą nadto dni: Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej (diec. kielecka,
7 maja); Najświętszej Maryi Panny Łaskawej (archidiec. warszawska, 2 sobota maja); Najświętszej Maryi Panny Opolskiej (diec. opolska, 21 czerwca);
Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia (archidiec. poznańska,
25 czerwca); Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy (diec. chełmińska, 27 czerwca); Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej (diec. tarnowska, 2 lipca); Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej (diec. warmińska, 11
sierpnia); Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej (archidiec. krakowska,
13 sierpnia); Najświętszej Maryi Panny z Rokitna (diec. gorzowska, 15 sierpnia); Najśw. Maryi Panny Gietrzwałdzkiej (diec. warmińska, 8 września);
Najświętszej Maryi Panny z Piekar (archidiec. katowicka, 12 września); Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia (archidiec. białostocka i warmińska, 16 listopada).
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3. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
Tradycja Kościoła zachęca, aby w soboty Okresu Zwykłego roku liturgicznego, które dopuszczają wspomnienia dowolne, celebrować w ten sam sposób
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, posługując się opracowaną w tym
celu liturgią godzin i formularzami Mszy wspólnych lub wotywnych o Matce Bożej. Paweł VI zaznaczył, że wspomnienie to „jest starożytne i jakby
skromne, ale wskutek elastycznego charakteru obowiązującego obecnie kalendarza i wielkiej liczby formularzy mszalnych okazuje się bardzo użyteczne i zróżnicowane” (MC 9).

4. Msze wspólne i Msze wotywne o Najświętszej Maryi Pannie
w Mszale rzymskim
Mszał rzymski dla diecezji polskich (Pallottinum, Poznań 1986), oprócz formularzy na poszczególne uroczystości i święta maryjne, zawiera też sześć formularzy „Mszy wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie” (ss. 5”-12”). Formularzy
tych – jak czytamy we wprowadzeniu – „używa się w święta i wspomnienia
Najświętszej Maryi Panny, które nie mają własnego formularza, a także we
wspomnienia Najświętszej Maryi Panny w soboty i w Mszach wotywnych”
(s. 5”). Trzy z powyższych formularzy przeznaczone są na poszczególne okresy roku liturgicznego, tj. Msza o Najświętszej Maryi Pannie w adwencie (roratnia), Msza o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Bożego Narodzenia (od
incipit antyfony na wejście Maryja zrodziła…) i Msza o Najświętszej Maryi
Pannie w okresie wielkanocnym (Uczniowie trwali…).
Nadto w Mszale rzymskim, w dziale Mszy świętych wotywnych (s. 191”),
umieszczono tytuły: „Msza o Najświętszej Maryi Pannie” z odsyłaczem: „wybiera się formularz z Mszy wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie, w zależności od okresu liturgicznego”; „Msza o Najświętszej Maryi Pannie, Matce
Kościoła” z odsyłaczem: „Msza jak w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego”; „Msza o Najświętszej Imieniu Maryi” z odsyłaczem: „Msza z dnia 12
września” oraz „Msza o Najświętszej Maryi Pannie pod wezwaniem uzdrowienie chorych” z własnym formularzem (s. 192”).
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5. Msze
M maryjne
j dl
dla niektórych
i k ó hK
Kościołów
ś i łó
W Mszale rzymskim dla diecezji polskich, w tytule „Msze dla niektórych Kościołów”, znajdujemy jeszcze formularze czterech Mszy świętych o Matce
Bożej (ss. 244-248). Są to: Msza o Najświętszej Maryi Pannie, Matce dobrej
rady; Msza o Najświętszej Maryi Pannie, Matce pocieszenia; Msza o Najświętszej Maryi Pannie, Królowej apostołów; i Msza o Najświętszej Maryi
Pannie z Fatimy.

6. Zbiór Mszy świętych o Najświętszej Maryi Pannie
W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia 1986 r., ukazał się
w Rzymie Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, stanowiący osobną księgę
liturgiczną, zawierającą formularze 46 Mszy świętych maryjnych. W wydaniu polskim (Pallottinum, Poznań 1998) księgę uzupełniono jeszcze dwoma formularzami mszalnymi: o Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski
i o Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej. Jak czytamy we Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do tejże księgi liturgicznej, „Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, zatwierdzony przez Papieża Jana Pawła II i ogłoszony
16

przez Kongregację Kultu Bożego, zmierza głównie do tego, aby w kulcie oddawanym Maryi Dziewicy mieć na względzie te obchody, które odznaczają się
nauką, wyróżniają się bogatą treścią i w sposób właściwy przywodzą na pamięć wydarzenia zbawcze, dokonane przez Pana Boga w Najświętszej Dziewicy ze względu na tajemnicę Chrystusa i Kościoła” (nr 19). Znajdujemy też
we Wprowadzeniu informację, że zbiór „składa się w dużej części z formularzy
Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, które istnieją w mszałach własnych Kościołów partykularnych, Instytutów zakonnych i w samym Mszale rzymskim”
i przeznaczony jest przede wszystkim dla sanktuariów maryjnych, gdzie często odprawia się Msze o Najświętszej Ma-ryi Pannie (…) i dla wspólnot kościelnych,,
które pragną odprawiać Mszę o Najświęt-szej Maryi Pannie w soboty Okresu Zwy-kłego” (nr 20-21). Wszystko to zaś po too
aby „pielęgnowano autentyczną pobożnośćć
względem Matki Pana i aby tę pobożnośćć
przenikał prawdziwy duch liturgii” (nr 29)..
Równocześnie ze zbiorem ukazał się teżż
Lekcjonarz do Mszy o Najświętszej Maryii
Pannie (Pallottinum, Poznań 1998), „sta-nowiący obszerny i urozmaicony korpus,,
który powstał w ciągu wieków dzięki sta-raniu wspólnot kościelnych starożytnych
h
i nowych” (Wprowadzenie, nr 2).

7. Elementy maryjne w Liturgii godzin
Papież Paweł VI podkreślił, że „odnowiona księga modlitwy brewiarzowej,
mianowicie Liturgia godzin”, której reformę zobowiązany przez Sobór nakazał i ją zatwierdził, „dostarcza wspaniałych dowodów czci dla Matki Chrystusa” (MC 13).
Oczywiście wszystkie uroczystości maryjne cieszą się własnymi tekstami Liturgii godzin, podobnie jest także w przypadku świąt i niektórych
wspomnień. Jeśli ich brakuje we wspomnieniu własnym, można posłużyć
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się bogato rozbudowanymi Tekstami wspólnymi o Najświętszej Maryi Pannie, zamieszczonymi w każdym tomie księgi Liturgia godzin – Codzienna
modlitwa Ludu Bożego.
Nadto wątków maryjnych nie brak też w codziennym oficjum brewiarzowym. Najważniejszym z nich, już od V wieku, jest codzienne odmawianie pieśni Matki Bożej – Magnificat (Łk 1,68-79) podczas nieszporów. Pieśń
ta – jak zaznaczył Paweł VI – jest szczególną modlitwą Maryi i właściwą
pieśnią czasu mesjańskiego, w której łączy się świąteczna radość starego
i nowego Izraela. Albowiem, jak zdaje się wskazywać św. Ireneusz, w kantyku Najświętszej Maryi połączyły się radości Abrahama przeczuwającego
Chrystusa, z proroczo antycypowanym głosem Kościoła: Radując się, Maryja wołała, prorokując w imieniu Kościoła: Wielbi dusza moja Pana (MC 18).
Papież wskazał nadto inne miejsca dokumentujące cześć Maryi w codziennym oficjum, przypominając że jawi się ona „naprzód w hymnach,
wśród których nie brak bynajmniej świetnych pomników literatury (…);
dalej w prośbach Modlitwy porannej i Nieszporów, w których bardzo często z ufnością ucieka się do Matki pełnej miłosierdzia; wreszcie na licznych
i troskliwie wybranych stronicach pobożności maryjnej, których autorzy żyli albo w samych początkach religii chrześcijańskiej, albo w średniowieczu
i nowszych
ch czasach”
czasach (MC 13).
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Ojciec Święty nie pominął też obecności tzw. maryjnych antyfon końcowych, które śpiewa się po komplecie, czyli po brewiarzowej modlitwie na
zakończenie dnia, lub – jak czytamy w rubryceli – „po nieszporach, jeśli te
odmawia się wspólnie, a kompletę indywidualnie” (por. MC 13). Powstałe
w ciągu stuleci, niektóre z nich przypisane są poszczególnym okresom roku liturgicznego, jak np. Alma Redemptoris Mater na czas adwentu i Bożego
Narodzenia, Stabat Mater dolorosa na Wielki Post (w niektórych krajach),
czy Regina coeli na czas Wielkanocy. Wśród tych antyfon należy szczególnie odnotować Sub Tuum praesidium, najstarszą maryjną modlitwę Kościoła, bo powstałą już w III stuleciu, a nadto samo Pozdrowienie anielskie – Ave
Maria, czy też bardzo popularne antyfony Salve Regina, Ave Regina coelorum (własną na uroczystość Wniebowzięcia), lub używane w niektórych Kościołach lokalnych Inviolata, Salve Mater misericordiae, Virgo parens Christi
i Memorare, a w Polsce Bogurodzica.
W wersji polskiej antyfona Sub Tuum praesidium ubogacona jest poprzez
dodanie do niej słów: „O Pani nasza, Orędowniczko nasz, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas
polecaj, swojemu Synowi [w niektórych regionach: najmilszemu] nas oddawaj”. Używa się jej także podczas nabożeństw maryjnych, zwłaszcza po litanii, zgodnie z wytycznymi podanymi w Agendach liturgicznych.
Antyfona Memorare, znana jako Modlitwa św. Bernarda (Pomnij…), używana jest w Polsce także podczas nabożeństw maryjnych. Badacze współcześni twierdzą, że modlitwa ta nie jest autorstwa św. Bernarda (wielkiego
jej propagatora), gdyż powstała o wiele wcześniej (pomiędzy VIII a X stuleciem) na Wschodzie. Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jakie uroczystości, święta i wspomnienia maryjne (oraz kiedy) obchodzimy w Kościele powszechnym?
2. Jakie uroczystości, święta i wspomnienia maryjne (oraz kiedy i gdzie)
obchodzimy w Polsce?
3. Jakie elementy maryjne odnajdujemy w Mszałach i w Liturgii godzin?
Można poprosić Kapłana o przyniesienie tych ksiąg, aby je zobaczyć
i przejrzeć.
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MIESIĄC III – CZERWIEC
Iwona Janiak

ZARYS HISTORII
SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO (6)
3.1. Rola szkaplerza we wzroście etyczno-moralnym człowieka
Maryja jest Matką świętości. Bez wątpienia można stwierdzić, że oddanie
się Jej stanowi niezbędny warunek w kroczeniu drogą prowadzącą ku ostatecznemu i wiecznemu zjednoczeniu z Bogiem. Tam, gdzie jest Maryja, tam
również jest i Jezus. Nie ma takiej drogi, która prowadziłaby do Chrystusa
z pominięciem Matki Najświętszej.
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W poprzednim rozdziale stwierdzone zostało, że Maryja przez pośrednictwo ma udział w przekazywaniu łask niezbędnych dla człowieka. Jest
Ona troskliwą Matką, która sprawuje opiekę we wszystkich etapach jego życia i nigdy o nim nie zapomina. Zostało już podkreślone, iż istotę nabożeństwa szkaplerznego stanowi droga do głębszej jedności z Chrystusem. Gdyby
tak nie było, szkaplerz straciłby swój sens jako znak chrześcijańskiej wiary.
Warto raz jeszcze wspomnieć na wszelkie obietnice Maryi, związane
z praktykowaniem nabożeństwa szkaplerznego.
Pierwszą i najważniejszą jest obietnica wiecznego zbawienia. Maryja obiecała, że osoby, które będą pobożnie nosić szkaplerz, nie umrą bez pojednania
z Bogiem oraz będą zachowane od potępienia wiecznego. Wiele osób wyraża błędne przekonanie, iż samo noszenie szkaplerza wystarczy dla osiągnięcia wiecznego zbawienia. To twierdzenie zostaje ostro potępione w książce
Szkaplerz karmelitański św. Jana Pawła II: „Jest to szatańską przewrotnością
mówić: «Grzesz ile chcesz, tylko noś Szkaplerz, a będziesz zbawiony». Bóg
nie pozwoli z siebie szydzić! A co człowiek sieje, to i zbierać będzie!”. Życie
osoby noszącej szkaplerz domaga się szczerości i uczciwości.
Druga obietnica to przywilej sobotni, czyli wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci. Teologiczne wyjaśnienie treści i bogactwa tego przywileju zostało zawarte w pierwszym rozdziale.
Kolejnymi obietnicami są: opieka Maryi, uczestnictwo człowieka we
wszystkich dobrach duchowych całego Zakonu Karmelitańskiego oraz odpusty udzielane przez Kościół osobom będącymi członkami Bractwa Szkaplerznego.
Jeśli ktoś chce otrzymać te łaski, które Maryja obiecała, musi wypełniać wynikające z niego obowiązki. Pierwszy z nich stanowi samo przyjęcie
szkaplerza. Pierwszy szkaplerz przyjęty w życiu musi być koniecznie poświęcony. Każdy kolejny, który człowiek będzie nosił, nie wymaga konsekracji. Nałożenia szkaplerza może dokonać każdy kapłan, zarówno zakonny
jak i diecezjalny. Nie jest możliwe samodzielne przyjęcie tego sakramentale,
gdyż jest on habitem przemieniającym całe dotychczasowe życie. Dopiero
gdy pierwszy szkaplerz ulegnie zniszczeniu, każdy następny można nałożyć samemu.
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Wymagane jest, aby pierwszy szkaplerz
bbył zawsze płócienny. Później można zastąppić go medalikowym według uznania. Jeśśli szkaplerz ulegnie zniszczeniu, należy go
sspalić lub zakopać w miejscu poświęconym, dziękując wcześniej za wszelkie don
bbrodziejstwa, które zostały udzielone przez
Maryję w trakcie jego noszenia. Nie możM
na wyrzucić go np. do śmieci, gdyż wiąn
zzałoby się to z grzechem zbezczeszczenia
ooraz całkowitym brakiem szacunku wobec
Matki Najświętszej. Zawsze należy pamięM
ttać o traktowaniu go z należytą godnością.
Akt przyjęcia szkaplerza powinien dok
konywać
się według zatwierdzonego przez
SStolicę Apostolską Obrzędu błogosławieńsstwa i nałożenia szkaplerza. Osoba, która
pragnie przyjąć szkaplerz, powinna być
p
obecna w trakcie obrzędu jego poświęcenia. Wyjątek stanowią żołnierze przebywający na obczyźnie, osoby chore lub w podeszłym wieku, które nie mają
możliwości być w tym czasie. Można im później podać lub przesłać pobłogosławiony przez kapłana szkaplerz. Trzeba jednak pamiętać o konieczności wpisania takich osób do Księgi Szkaplerznej w parafii. Nie ma przeszkód
w tym, aby łaski przyjęcia szkaplerza dostępowały również dzieci. Zaleca się
jednak, aby były one w takim wieku, w którym byłyby świadome jego znaczenia.
Do aktu przyjęcia szkaplerza należy godnie się przygotować. Osoba, która
tego pragnie, powinna być – jeśli może – w stanie łaski uświęcającej. Zaleca
się, aby tego dnia uczestniczyła we Mszy Świętej i przyjęła Eucharystię, o ile
jest to możliwe. Jest to warunek niezbędny dla uzyskania odpustu cząstkowego. Przyjęcie szkaplerza domaga się pełnej świadomości wagi i rangi tego
aktu. Warto więc przed dokonaniem tego aktu posiadać podstawową wiedzę na temat tego, czym on jest, jakie bogactwo posiada w sobie oraz do czego skłania on daną osobę.
22

Warto w tym miejscu opisać prawidłowy obrzęd błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza. Na samym początku powinno się go zawsze zaczynać od
znaku krzyża. Czynnością tą powinny rozpoczynać się wszystkie ważne obrzędy liturgiczne. Po nim kapłan wypowiada słowa: „Pan z wami”, a wierni
odpowiadają: „i z duchem Twoim”. Następnie celebrans uroczyście pozdrawia wszystkich zebranych. Są to obrzędy wstępne, po których kapłan przygotowuje wszystkich zebranych do błogosławieństwa szkaplerza tymi słowami:
„Podczas ziemskiego życia Jezusa nawet ten, kto dotknął tylko frędzli Jego
płaszcza, doznawał uzdrowienia. Wychwalamy Pana, ponieważ w Kościele
wciąż posługuje się pokornymi i prostymi środkami, by okazać swoje nieskończone miłosierdzie. Także i my możemy ich używać, aby wielbić Pana,
wyrażać nasze pragnienie służenia Mu i odnawiać zobowiązania wierności,
podjęte w konsekracji chrzcielnej na całe życie”. Następnie celebrans przypomina czym jest szkaplerz karmelitański jako znak macierzyńskiej miłości
Maryi, łączności z Zakonem Karmelitów Bosych a także odzwierciedlenia
cnót Maryi.
Po tych obrzędach następuje odczytanie fragmentu słowa Bożego. Celebrans sam wybiera czytanie wśród fragmentów, które są wskazane dla tego
obrzędu:
• ze Starego Testamentu: Prz 8,17-21; Iz 61 10,11; 2 Krl 2,7-13; Ba 5,1-5;
Ez 16, 8-14;
• z Nowego Testamentu: Rz 12,1-2; Ga 4,4-7; Ef 4,17.20-24; Ef 6, 10-17;
Mk 5,25-34; Łk 2,4-8; Łk 11,27-28; J 19, 25-27
Każde z tych czytań związane jest ze czcią Maryi. Po odczytaniu fragmentu kapłan zwraca się do wiernych słowami, które ukazują sens i istotę
tej celebracji, oraz mówi, jakie zobowiązania wynikają z przyjęcia szkaplerza. Następuje chwila milczenia, po której wierni uczestniczą w modlitwie
powszechnej. Każda wypowiedziana intencja kończy się słowami: „Pozwól
nam Panie, przyoblec się w Jezusa Chrystusa”.
Kolejnym krokiem jest modlitwa błogosławieństwa szkaplerza. Kapłan
z rozłożonymi wówczas rękami prosi Boga, aby osoby przyjmujące szatę Maryi upodabniały się do Chrystusa poprzez otwarcie się na Maryję oraz mogły przebywać w niebie po zakończeniu życia ziemskiego. Po tych słowach
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wi: „Przyjmij ten Szkaplerz, ufny w uprzedzającą miłość pochodzącą od tak
wielkiej Matki, oddaj się naśladowaniu Maryi i życiu opartemu na głębokiej
z Nią łączności. Noś ten znak jako wyraz pamięci o obecności Maryi, towarzyszącej ci w twoim codziennym staraniu się o wewnętrzne przyoblekanie
się w Chrystusa i o ukazywanie Go jako żyjącego w tobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości oraz tu chwale Trójcy Świętej”.
Po nałożeniu szkaplerza wszystkim o to proszącym, celebrans kończy
obrzęd słowami: „Przyjmując ten Szkaplerz, zostaliście włączeni do Rodziny Karmelu, poświęconej w sposób szczególny naśladowaniu i posługiwaniu
Dziewicy, Matce Boga, byście mogli żyć dla Chrystusa i Jego Kościoła tym
samym duchem kontemplacyjnym i apostolskim, którym żyje Zakon karmelitański. Abyście mogli w sposób doskonały osiągnąć ten ideał, na mocy
udzielonej mi władzy, przyjmuję Was do uczestnictwa we wszystkich dobrach
duchowych Zakonu karmelitańskiego”. Obrzęd kończy się uroczystym błogosławieństwem, po którym (jeśli jest to możliwe) można zaśpiewać pieśń
maryjną np. Flos Carmeli.
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Drugim zobowiązaniem wynikającym z przyjęcia szkaplerza jest noszenie go zarówno we dnie jak i w nocy przez całe swoje życie. Jest rzeczą oczywistą, iż powinno się to robić z szacunkiem. Niegodne noszenie szkaplerza
(np. w kieszeni) stanowi grzech. Każde okazywanie braku szacunku wobec
szkaplerza jest zniewagą wobec Matki Najświętszej. Przyjęcie do szkaplerza
świętego przez kapłana dokonywane jest jedynie raz w życiu, ale wyjątek stanowi sytuacja, gdy ktoś z pogardą odrzuci go świadomie i dobrowolnie, a po
jakimś czasie nawróci się, wyrażając przy tym żal za popełniony w ten sposób
grzech. Jeśli ponownie zechce przyjąć szkaplerz karmelitański z rąk kapłana, może to uczynić w każdej chwili. Gdy człowiek nie odrzuci go we wspomniany powyżej sposób, lecz nie będzie goo
nosił przez dłuższy czas, może sam sobiee
nałożyć ten znak Maryi, jednakże powi-nien żałować za popełnione w ten spo-sób zaniedbanie.
Każda osoba w momencie przyjmo-wania szkaplerza karmelitańskiego dosta-je naznaczoną modlitwę, którą powinnaa
odmawiać każdego dnia. Najczęściej jestt
nią „Pod Twoją obronę”, „Zdrowaś Mary-jo” lub akt strzelisty „Matko Boża Szka-plerzna, módl się za nami!” powtarzanyy
w ciągu dnia kilkakrotnie. Są to krótkiee
modlitwy, których zadaniem jest jednocze-nie nas z Maryją o każdej porze dnia. Wzy-wają one do naśladowania Maryi oraz doo
rozważania tajemnic Bożych tak, jak Onaa
to czyniła.
Czwartym zobowiązaniem jest wpisanie się do „Księgi przyjętych do
Szkaplerza Świętego”, która jest w parafii lub danym klasztorze karmelitańskim. To znak zewnętrznego potwierdzenia faktu, że dana osoba od tej chwili
staje się uczestnikiem wszelkich dóbr duchowych zakonu a także odpustów,
które są udzielane wszystkim przyjmującym to sakramentale. Osoba ta składa podpis w tej księdze jako pieczęć potwierdzająca przyjęcie szkaplerza. Jest
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które ślubują przed Bogiem żyć w zgodzie z radami ewangelicznymi oraz
małżonków potwierdzających zawarcie sakramentu małżeństwa.
Piąte zobowiązanie związane jest z życiem modlitewnym i moralno-etycznym danej osoby. Z chwilą przyjęcia szkaplerza zobowiązuje się ona do zachowania czystości według stanu, w którym żyje. Poza tym dawniej powinna
była odmawiać Małe Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie. Jeśli z pewnych
względów nie starczało jej czasu na tą modlitwę, powinna była zachować
post od pokarmów mięsnych w środy i soboty (piątek jest dniem obowiązkowym dla wszystkich wierzących katolików). Mogła go również zamienić
na inną formę modlitewną. W Polsce znany był zwyczaj zastępowania Małego Oficjum odmawianiem po siedem razy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo
oraz Chwała Ojcu. Zobowiązanie modlitewne w sposób szczególny dotyczy
Bractwa Szkaplerznego. Każdy jego członek z chwilą wpisania się do „Księgi Bractwa Szkaplerznego” powinien każdego dnia poświęcać Bogu dużo
czasu, jest zobowiązany do częstego uczestnictwa we Mszy świętej, odmawiania Liturgii Godzin i różańca. Można odmawiać także inną modlitwę maryjną np. Koronkę do siedmiu Boleści i siedmiu Radości Najświętszej Maryi
Panny. Ponadto członkowie bractw zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach, które odbywają się co pewien okres, np. co miesiąc.
Różaniec jest szczególną modlitwą, której odmawianie powinno być
bardzo ważne w życiu osoby odzianej szkaplerzem. W przeszłości istniało
również przysłowie polskie, podkreślające nierozłączność tych dwóch sakramentaliów: „Szkaplerz noś, na różańcu proś”.
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Wszystkie osoby, które noszą godnie szkaplerz karmelitański i należą do
konkretnego Bractwa Szkaplerznego mają możliwość uzyskania odpustu zupełnego w dzień wpisania do Bractwa Szkaplerznego, we wspomnienie liturgiczne św. Szymona Stock (16 maja), uroczystość Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel (16 lipca), święto św. Proroka Eliasza (20 lipca), w święto
św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października), uroczystość św. Teresy od
Jezusa (15 października), święto wszystkich świętych zakonu karmelitańskiego (14 listopada) oraz w uroczystość św. Jana od Krzyża (14 grudnia).
W chwili przyjęcia szkaplerza wierni mogą uzyskać odpust cząstkowy. Niezbędnym do tego warunkiem jest życie wiarą. Gorliwość jest tutaj miarą odpustu. Pomocą w jego uzyskaniu może być ucałowanie szkaplerza czy też akt
strzelisty. Istnieje również możliwość uzyskania odpustu zupełnego w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, jednakże ma to miejsce jedynie wówczas,
gdy osobą, która go poświęcała był papież lub biskup. Warunkami niezbędnymi do uzyskania odpustów zupełnych są: szczera intencja wyrażająca się
w ich pragnieniu oraz spowiedź święta.
Jak już było wspomniane, są osoby, które sądzą, iż w praktykowaniu
nabożeństwa szkaplerznego sam akt zawierzenia się Maryi przez przyjęcie
szkaplerza wystarczy do tego, aby być zbawionym. Jest to błędne przekonanie i niestety powszechne wśród wielu ludzi. Zapominają lub nie są świadomi oni tego, iż szkaplerz jest znakiem jedności z Maryją, jednak nie można
myśleć o tak mocnym związku z Nią bez uwzględnienia faktu naśladowania
Jej w życiu. Właściwie rozumiane nabożeństwo szkaplerzne otwiera człowieka bardziej na Chrystusa i w ten sposób pomaga mu w osiągnięciu pełni
dojrzałości chrześcijańskiej. Wypełnia on tym samym wolę Maryi, wyrażającą się w Jej słowach wypowiedzianych podczas wesela w Kanie Galilejskiej:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).
Wierni przez praktykę szkaplerza stają się żywym i autentycznym świadectwem wiary Kościoła. Obowiązek naśladowania Matki Najświętszej skłania
ich do troski o inne osoby. Jak Maryja okazywała swe zatroskanie o Elżbietę
lub nowożeńców z Kany Galilejskiej tak i oni powinni wychodzić do ludzi
ze świadectwem czynów miłosierdzia wobec nich. Dzięki nim Matka Najświętsza dociera z pomocą do osób potrzebujących: „odziani szkaplerzem
stanowią jakby oczy, ręce i nogi Maryi, dzięki którym może ona dotrzeć do
wszystkich potrzebujących”.
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Każda osoba, która decyduje się na przyjęcie szkaplerza karmelitańskiego powinna być świadoma, iż konsekwencją tego aktu jest zmiana stylu życia na bardziej ewangeliczny, czyli wymagający często sporych wyrzeczeń
oraz pracy dla dobra bliźnich. Warto pamiętać, że sam fakt dokonania tego aktu nie uwalnia od krzyży i różnych doświadczeń. Dzięki szkaplerzowi
człowiek może przechodzić przez nie znacznie łatwiej. Warto w tym kontekście przytoczyć słowa papieża Piusa X: „Kto pragnie by nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy było doskonałe i Jej godne, winien iść dalej i wszystkimi
siłami zdążać do naśladowanie Jej chwalebnego przykładu. Według postanowienia Bożego ci bowiem tylko osiągną zbawienie, którzy odtworzą w sobie przez wierne naśladowanie świętość Chrystusa. «Albowiem tych, których
od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu
Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi» (Rz 8,29). Taka jest jednak nasza słabość, że wzniosłość przykładu nas przeraża. Dlatego
Bóg w swej szczególnej Opatrzności stawia przed nami inny wzór, możliwie
najdoskonalej zbliżony do Chrystusa, lecz (równocześnie) przedziwnie dostosowany do naszej słabości. Jest nim właśnie Maryja”. Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Czy samo noszenie szkaplerza wystarczy dla osiągnięcia wiecznego zbawienia?
2. Jakie zobowiązania moralne ma realizować człowiek przyjmujący szkaplerz?
3. Jak przeżyć odpusty Zakonu przyznane członkom Bractwa Szkaplerznego?
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Z ŻYCIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO
(RODZINY SZKAPLERZNEJ)
KĘDZIERZYN-KOŹLE
W dniach 3-4.10.2018 r. w parafii pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu miała miejsce wizytacja kanoniczna. Wizytację przeprowadził biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej bp Paweł Stobrawa. W drugim dniu wizytacji biskup spotkał się m.in. z grupami modlitewnymi, które
działają w naszej parafii. Każdy lider animator w kilku zdaniach powiedział
o swojej grupie.
O Bractwie Szkaplerza św. mówiła animatorka Bractwa. Biskup bardzo
serdecznie podziękował wszystkim za ubogacenie całej naszej wspólnoty
parafialnej, następnie złożył wpisy w kronikach wspólnot i na zakończenie
spotkania udzielił błogosławieństwa pasterskiego.
Bronisława Zygmunciaka

MYSŁOWICE BOŃCZYK.
WSPOMNIENIE Z PIELGRZYMKI BRACTWA
W dniach 13-14.10.2018 r. Bractwo Szkaplerza Świętego z Mysłowic – Bończyka zorganizowało kolejną pielgrzymkę, tym razem do Głogówka, Mochowa,
Prudnika, Poniszowic i do Rud. Przewodnikiem duchowym tej pielgrzymki
był proboszcz naszej parafii ks. Rafał Ryszka. Być może te miejsca są mniej
znane dla pielgrzymów, ale warte poznania ze względu na swój urok, reli29

gijny klimat i historię. Pierwszym miejscem zwiedzanym na naszym szlaku
pielgrzymkowym był Zespół Klasztorny Franciszkanów i sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. odpprawionejj pprzez naszego
g ks. proboszcza.
p
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Z historią klasztoru i Kaplicy Loretańskiej zapoznał nas o. franciszkanin. Warto wspomnieć, że Kaplica Loretańska jest dokładną kopią Kaplicy
z Loretto i znajduje się wewnątrz Sanktuarium.
Następnie przeszliśmy do sąsiedniego kościoła p.w. Św. Bartłomieja z 1380
roku, zwanego Perłą Ziemi Opolskiej, tam przywitał nas proboszcz tego kościoła i krótko przedstawił nam historię kościoła i parafii, a resztę wysłuchaliśmy z nagrania. Miejscem, które warto było jeszcze zwiedzić w Głogówku
to Kaplica Grobu Bożego wykonana na wzór Grobu Jezusowego w Jerozolimie. Tego samego dnia byliśmy również w Mochowie w Zespole Klasztornym Paulinów i kościele p.w. Św. Trójcy, znanego z przechowywania obrazu
Matki Bożejj Częstochowskiej
ę
j w czasie najazdu
j
Szwedów na Polskę.
ę

Ostatnim miejscem zwiedzanym tego dnia był Klasztor o. Franciszkanów i sanktuarium św. Józefa w Prudniku. Najpierw rozważaliśmy Drogę
Krzyżową w sanktuarium, a następnie spotkaliśmy się z franciszkaninem,
który zapoznał nas szczegółowo z tym miejscem, a było to miejsce internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest tam cela z oryginalnym wyposażeniem, w której kardynał Wyszyński przebywał ponad rok. Na placu
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śmy kolejną tajemnicę Różańca świętego, gdyż był to Dzień Fatimski.
Po tych przeżyciach udaliśmy się do hotelu w Prudniku na obiadokolację i nocleg. O godz. 2100 spotkaliśmy się ponownie na wspólnej modlitwie
i Apelu Jasnogórskim i w ten sposób zakończyliśmy pierwszy dzień naszego pielgrzymowania, a następnie udaliśmy się na spoczynek.
Drugiego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do kościoła p.w. Św. Michała
Archanioła na Mszę Świętą, celebrowaną przez naszego ks. proboszcza. Przed
i po Mszy Św. miejscowy ks. proboszcz opowiedział nam historię kościoła oraz historię pomnika Ojca Św. Jana Pawłem II z kardynałem Stefanem
Wyszyńskim, który stał przed kościołem.
Pokazał nam również tablicę pamiątkową o. Jana Góry OP, która była wmurowana w ścianę kościoła. Ojciec Jan Góra urodził się w Prudniku
8 lutego 1948 r. – dominikanin, prezbiter, doktor teologii, duszpasterz akademicki. Znany przede wszystkim jako twórca i organizator dorocznych
spotkań młodych na Polach Lednickich. Zmarł w Poznaniu w wieku 67 lat.
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dzenie Zespołu Klasztornego Bonifratrów, pięknego ryneczku, urokliwych
uliczek, mieli czas na kawę lub herbatę oraz indywidualne rozmowy, czemu
sprzyjała piękna słoneczna pogoda.
Dalszym etapem naszej pielgrzymki był zabytkowy drewniany kościół
p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Częstochowskiej z 1499 r.
w Poniszowicach. Tam spotkaliśmy się z przewodnikiem, który nam opowiedział jego ciekawą historię.
W drodze powrotnej udaliśmy się jeszcze do Rud, niewielkiej miejscowości leżącej pomiędzy Gliwicami i Raciborzem, gdzie umówieni byśmy
również z przewodnikiem w celu zwiedzenia bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego oraz przyległego pięknego parku krajobrazowego.
Po zwiedzeniu tego miejsca udaliśmy się do Mysłowic. Miejsca te dostarczyły nam wiele wzruszeń i wrażeń, a dodatkowo przez dwa dni naszego pielgrzymowania sprzyjała nam piękna słoneczna, typowo letnia pogoda,
za co dziękujemy Panu Bogu. Te dwa niezapomniane dni pielgrzymowa33

nia pod duchową opieką ks. proboszcza pozostaną na długo w naszych sercach i pamięci.
Urszula Wajant

34

LIBIĄŻ
Dnia 17 października Rodzina Szkaplerzna odbyła swoje comiesięczne spotkanie, które tradycyjnie rozpoczęto pieśnią „Witaj Pani…”. Następnie odmówiono sekwencję do Ducha Świętego. Rodzina Szkaplerzna w modlitwie
tajemnicą Narodzenia Pana Jezusa poleciła opiece Matce Bożej chorych, rodziny oraz samych braci i siostry, a także urodzonych w październiku, którzy

w następnej kolejności odczytali swoje ulubione wersety z Pisma Świętego. Ksiądz Artur wygłosił mały wykład o cnocie sprawiedliwości.
W dalszej kolejności spotkania M. Niedojadło odczytała, przypadające na dzień spotkania, wersety z Pisma Świętego Ewangelii wg św. Łukasza 11,42-46. Rozważenie do odczytanego tekstu poprowadził ks. Artur. M.
Niedojadło wygłosiła również konferencję „Żyć z Maryją w Duchu Świętym”
– na podstawie biuletynu szkaplerznego. Końcowym punktem spotkania było otwieranie skarbonek z datkami na misje. J. Kosowska i A. Rusek przeliczyły zawartość skarbonek. W skarbonkach uzbierano datki w wysokości
1100 zł. Na spotkaniu ustalono, że powyższa kwota zostanie przekazana
siostrom karmelitankom w Oświęcimiu. Spotkanie zakończono modlitwą
i nieszporami oraz błogosławieństwem ks. Artura.
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SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ EWANGELII
Październikowe spotkanie przyjaciół Ewangelii odbyły: Krystyna B., Lucyna L, Anna O., Regina Sz. oraz Halina B. Rozważanie podjęto do Ewangelii
Łk 12,39-48 według następujących punktów:
1. Dlaczego Jezus mówi uczniom, że powinni być gotowi (w. 39-40)?
2. Kto jest złodziejem (w. 39)?
3. Jaka powinna być postawa i postępowanie wiernego i roztropnego rządcy (w. 42-43)?
4. Co mogłoby skłonić rządcę do niegodziwości (w. 45)?
5. Jakie jest znaczenie wersetu 48 szczególnie dla uczniów Jezusa?
Każda z uczestniczek spotkania otrzymała losowo wybrane powyższe
pytanie, na które odpowiedziała, a tym samym dzieliła się swoimi przemyśleniami. Podsumowanie: Czy jest w nas nieustanna gotowość na to, by
zdać Bogu sprawę z wypełnienia Jego woli? On przychodzi w chwili i w sposób niespodziewany. Wtedy okazuje się, jak żywa jest w nas miłosna uwaga, oczekiwanie, by Go przyjąć z całą żarliwością serca. Czy zdajemy sobie
sprawę jak wiele otrzymaliśmy od Boga?
Dnia 21 listopada odbyło się comiesięczne spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Po zapaleniu świecy i odśpiewaniu pieśni Witaj Pani… odmówiono modlitwę różańcową w intencjach Ojczyzny, członków urodzonych w listopadzie
i grudniu, kapłanów i naszych rodzin. O cnocie pokory Halina B. przeczytała tekst z książeczki O cnotach Maryi. Pokora to stanąć w prawdzie i przyjąć wolę Bożą. Przeciwieństwem pokory jest natomiast pycha.
Listopad jest miesiącem modlitw za zmarłych, zatem bracia i siostry modlili się za zmarłych członków Bractwa. W trakcie modlitw za każdą duszę
zapalano jedną świecę. Poinformowano, że do Rodziny Szkaplerznej dołączyły osoby z parafii Przemienienia Pańskiego, dlatego też do modlitw
36

włączono zmarłych kapłanów z tej parafii oraz ks. proboszcza i kapłanów
wykonujących posługę w tej parafii. Ewangelię na dzień spotkania Łk 19,1-10
odczytała Małgorzata N., a rozważania na temat odczytanego tekstu przeprowadził ks. Artur.
Małgorzata N. zreferowała potem konferencję z naszego biuletynu „Matka
Boża w liturgii Mszy św.” Następnie omówiono przygotowanie do wizytacji
naszej parafii przez bpa Damiana Muskusa, po czym rozpoczęto przyjmowanie zapisów na odwiedziny Dzieciątka Jezus w czasie adwentowym w domach braci i sióstr. Odczytano także podziękowanie sióstr karmelitanek
bosych z Oświęcimia za misyjną ofiarę pieniężną. Spotkanie zakończono
nieszporami i błogosławieństwem ks. Artura.
Halina Bigaj

Dnia 19 grudnia 2018 r. odbyło się przedświąteczne spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Na wstępie, po zapaleniu świecy, odmówiono sekwencję do Ducha
Świętego. Spotkanie odbywało się w okresie Adwentu, dlatego zebrani zaintonowali pieśń Archanioł Boży Gabriel. Animatorka Halina B. przywitała
przybyłych na spotkanie. W ramach duchowego przygotowania do jubile-
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uszu 10-lecia naszego Bractwa, Halina B. krótko przedstawiła rozważanie
do tajemnicy światła Wesele w Kanie Galilejskie, a następnie zapoznała nas
z artykułem Anny O. o cnocie posłuszeństwa. W trakcie dyskusji Halina B.
zachęcała obecnych na spotkaniu, do podzielenia się swoimi przemyśleniami na łamach naszego biuletynu, ponieważ takie rozważania czy tez przemyślenia są bardzo potrzebne dla innych i są takim skarbem” Wspólnoty.
W dalszej części spotkania bracia i siostry adorowali Dzieciątko Jezu,
które od pierwszego dnia Adwentu odwiedza nasze rodziny. Adorację przygotowała Małgorzata N., w której modlono się i ofiarowano Dzieciątku Jezus
uwielbienie i śpiewane pieśni adwentowe. Słowo Boże Łk 1,5-25 odczytała
Elżbieta G., a ks. Artur przedstawił obszerny komentarz do odczytanego
tekstu, szczególnie akcentując misję kapłaństwa Zachariasza. Zebrani podzielili się swoimi przemyśleniami do przedstawionego fragmentu Ewangelii. Następnie Małgorzata N. przedstawiła konferencję na miesiąc grudzień
z biuletynu „Rodzina Szkaplerzna”. Nieszpory oraz błogosławieństwo ks. Artura, z myślą o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zakończyły spotkanie.
Józefa K.

TYCHY – CZUŁÓW. WIZYTACJA WSPÓLNOTY
W środę 14 listopada odbyła się wizytacja wspólnoty Bractwa Szkaplerznego
w Tychach – Czułowie przy parafii Krzyża Świętego. Wizytacji przewodniczył o. Włodzimierz Tochmański OCD z Czernej. Wspólnotę animuje Zofia Waszek i dobrze się ona rozwija. Na zakończenie spotkania sprawowano
Mszę św. zawierzającą wspólnotę Bogu za wstawiennictwem Maryi.
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ARCYBRACTWO
W KATOWICACH – BOGUCICACH
Arcybractwo Szkaplerza św. z Góry Karmel w Katowicach – Bogucicach
zostało ustanowione przez generała zakonu karmelitów starej reguły Hieronima Marię Priori 22 sierpnia 1856 r. i potwierdzone przez biskupa wrocławskiego Henryka Foerstera. Odpowiednią władzą w zakresie kierowania
arcybractwem został uposażony wówczas ks. proboszcz L. Markiefka. Odkrycie tego faktu na jesieni 2018 r. spowodowało chęć rozpoczęcia na nowo
pracy formacyjnej w ramach przywróconej tytulacji Arcybractwa Szkaplerznego. Moderatorem Arcybractwa jest ks. Andrzej Ledwin, długoletni moderator kilku innych naszych wspólnot.
Reinauguracja Arcybractwa nastąpiła 8 grudnia 2018 r.
Cieszymy się inicjatywą powrotu do historycznego źródła i czerpania
z niego obficie dla Bractwa, dla całej wspólnoty parafialnej a nawet szerszego regionu Katowickiej Archidiecezji, czego wyrazem w dniu 11 maju 2019 r.
będzie I Śląski Dzień Skupienia Bractwa Szkaplerznego.
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HELENKA KMIEĆ NOSZĄCA
SZKAPLERZ MARYI – SANTA SUBITO?
Na łamach „Naszego Dziennika” Małgorzata Bochenek publikuje artykuł poświęcony zamordowanej dwa lata temu, podczas pobytu w Boliwii, wolontariuszce misyjnej, Helenie Kmieć. Jak pisze dziennikarka, Helena otaczana jest
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prywatnym kultem, co ma duże znaczenie dla rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego. Autorka powołuje się na opinię konsultora watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, o. dr. hab. Szczepana Praśkiewicza OCD,
autora wielu książek i artykułów oraz długoletniego prowincjała.

„Jej proces beatyfikacyjny, jeżeli zostanie zainaugurowany, może być prowadzony zgodnie z trzecią procedurą kanonizacyjną „oddania życia z miłości, w imię Ewangelii” – wyjaśnia kapłan. Jak dodaje, „choć nie zginęła,
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jako męczennica za wiarę, bo jej morderca nie działał z pobudek nienawiści
do wiary, ale na tle rabunkowym, to jednak poniosła śmierć, będąc na misjach, pragnąc służyć innym z miłości do Pana Jezusa; oddała swoje życie,
bo ukochała Ewangelię”.
Dopiero po śmierci okazało się, jak wielu osobom pomagała, a ogrom
jej zaangażowania zaskoczył nawet rodzinę i najbliższych. Jej niezwykle intensywne życie, pełne planów, choć zostało brutalnie zakończone, nadal
przynosi owoce dobra. Jest wzorem życia pełnego pasji i radości. Jej postać
fascynuje coraz większą rzeszę młodych ludzi.

fot. archiwum www. parafii
Wspólnoty katolickie, a nawet drużyny harcerskie, biorą ją sobie za patronkę.
W naszej „Rodzinie Szkaplerznej” nr 16 3/2017 po śmierci Helenki pisaliśmy: „Śp. Helena Kmieć z Libiąża, zamordowana wolontariuszka misji
w Boliwii, przyjęła wcześniej szkaplerz Karmelu i nosiła medalik szkaplerzny. Karmel jest misyjny, również jedna z patronek karmelitańskich była
misjonarką, choć tylko za klauzurą. W jednej z parafii w Polsce, gdzie znajduje się Bractwo Szkaplerzne – www.swbarbara.pl – par. św. Barbary w Libiążu – taką misjonarką była w sensie dosłownym Helenka, która zginęła
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tragicznie w jednym ze styczniowych dni, rozpoczynając swoją życiową misyjną przygodę. Była na niej tydzień… tylko tydzień… Na jej szyi można zobaczyć medalik Królowej Szkaplerza – z pewnością starała się okryć Helenkę
płaszczem opieki Matczynej w tych ostatnich chwilach jej ziemskiego życia”.
Powierzamy ją modlitwie Rodziny Karmelitańskiej.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
BRACTWA W SOSNOWCU
W pierwszą sobotę 5 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe dla
członków Bractwa Szkaplerznego i Rodziny Szkaplerznej u sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezu w Sosnowcu. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą
Świętą, którą celebrował ks. Grzegorz Kopyś – moderator Bractwa.
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W kazaniu
k
i ks.
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i lk wartość
ść ma świadectwo
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naszego życia. „Nasze życie ma być życiem wypełnionym świadectwem dla
innych. Ważne jest też to, że musimy pamiętać, iż Jezus zna każdego człowieka, zna nasze serca i patrzy w serce, tak jak na Natanaela «Widziałem cię,
zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem». Życie każdego z nas powinno być wyznaniem prawdy, że Jezus jest Synem Bożym i zawsze też musimy stawać przed Jezusem z całą prawdą naszego życia, którą przypomina
nam Ps. 139 «Panie, przenikasz i znasz mnie»”.
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W trackie Mszy św. nastąpił obrzęd nałożenia szkaplerza, do Rodziny
Szkaplerznej została przyjęta jedna osoba. Po Eucharystii nastąpiła półgodzinna adoracja Dzieciątka Jezus utajonego w Najświętszym Sakramencie. Po adoracji s. Nikodema Radomska CSCIJ – opiekunka Bractwa, zaprosiła
wszystkich do salki przyklasztornej pięknie wystrojonej, która podkreśliła
wyjątkowość spotkania opłatkowego, w którym brało 35 osób.
Wspólne świętowanie rozpoczęło się od zaśpiewania kolędy „Wśród nocnej ciszy”, po czym ks. Grzegorz poświęcił opłatki, a s. Nikodema odczytała fragment Ewangelii o narodzinach Jezusa. Z okazji Bożego Narodzenia
i Nowego Roku ksiądz Grzegorz wraz z siostrą złożyli nam serdeczne życzenia. Wspólną radość dopełniło wzajemne łamanie się opłatkiem, śpiew
kolęd, obiad, a następnie kawa i ciasto. Uczestnicy spotkania zostali obdarowani bilecikami przygotowanymi przez s. Nikodemę, w których były zawarte dary Dzieciątka Jezus dla każdego z nas.
„O Boskie Dzieciątko Jezus dziękujemy Ci za Twoje hojne dary, za tyle
miłości Twojej dla nas, spraw, byśmy myślą i sercem nieustannie zdążali ku
Tobie, ofiarując Ci nasze serca przepełnione miłością, modlitwą i wyrzeczeniem, oddając Ci pokłon. Amen”.
Spotkanie zakończyło się w bardzo ciepłej rodzinnej atmosferze bratersko-siostrzanej.
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klimatu życzliwości i radości: ks. Grzegorzowi, s. Nikodemie, siostrom karmelitankom Dzieciątka Jezus, firmie cateringowej, która przygotowała obiad
i udekorowała stoły, członkom Bractwa, którzy upiekli ciasto oraz Wam
wszystkim, kochani za waszą obecność, niech Pan Bóg błogosławi przez cały rok, a Matka Boża Królowa Karmelu niech otacza Was i Wasze rodziny
płaszczem macierzyńskiej opieki. Bóg zapłać.
Helena Trzcińska

OPŁATEK W TYCHACH
W parafii św. Krzysztofa w Tychach w dniu 10 stycznia odbył się opłatek
Bractwa Szkaplerznego, którego animatorem jest Włodzimierz Kołodziej. Zaproszono o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD, prowincjalnego moderatora z Czernej.

48

Po modlitwie,
P
dli i wspólnym
ól
łamaniu
ł
i się
i opłatkiem,
ł ki
śpiewie
ś i i kolęd,
k l d nastąpii
ła duchowa konferencja pt. „W mocy Bożego Ducha”, którą wygłosił o. Włodzimierz.
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wszystkich ruchów i stowarzyszeń istniejących w parafii, gdzie homilię
okolicznościową wygłosił o. Włodzimierz, który w tej parafii jeszcze za poprzedniego proboszcza ks. Wojciecha Wyciślika głosił 3-krotnie parafialne
rekolekcje wielkopostne i wiele kazań z przyjęciem do szkaplerza. Obecnie
proboszczem parafii jest ks. Zenon Ryzner, a wspólnota Bractwa należy do
najliczniejszych w Krakowskiej Prowincji.

KARMELITAŃSKA NIEDZIELA
W OSTII K. RZYMU
W parafii
fii pw. św.
ś Mikołaja
Mik ł j z Bari
B i w Ostii-Lido
O ii Lid pod
d Rzymem,
R
przy której
kó j
od ponad dziesięciu lat gromadzą się Polacy objęci duszpasterstwem przez
ks. prał. dr. Adama Dalacha, kapłana z diecezji kieleckiej i przez dwie kadencje koordynatora duszpasterstwa Polaków w Italii, odbyło się 13 styczna 2019 r. przyjęcie wiernych do szkaplerza karmelitańskiego. Szatę Maryi
przyjęło prawie sto osób – naszych rodaków, wśród których były także dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. pod opieką s. Weroniki, elżbietanki z rzymskiego domu zakonnego przy via dell’Olmata.
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Aby celebrować niedzielną polska Eucharystię i przyjąć wiernych do
szkaplerza św., ks. Adam Dalach zaprosił polskich karmelitów bosych pracujących w Rzymie – o. dr. Rafała Wilkowskiego OCD, sekretarza ds. Mniszek Karmelitanek Bosych w Kurii Generalne Zakonu i o. dr. hab. Szczepana
T. Praśkiewicza OCD z karmelitańskiego rzymskiego „Seminarium Missionum”, konsultora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Pierwszy z nich był
głównym celebransem, a drugi kaznodzieją. W nawiązaniu do uroczystości Chrztu Pańskiego przywołał on sakrament chrztu świętego, który zapoczątkowuje w człowieku życie Boże i umożliwia mu przyjmowanie dzięki
posłudze Kościoła innych sakramentów, a także posługiwanie się w życiu
zatwierdzonymi przez Kościół sakramentaliami. Do tych ostatnich – mówił
kaznodzieja – należą m.in. bardzo wrośnięte w polską duchowość maryjną różaniec i szkaplerz, w myśl staropolskiego przysłowia: „szkaplerz święty noś, na różańcu proś”. Wierni mogli poznać historię szkaplerza, znaku
opieki Maryi, a także jego teologiczną wymowę, a nadto głębokie nabożeństwo szkaplerzne św. Jana Pawła II.
Po homilii szkaplerze wykonane wcześniej przez siostry karmelitanki
bose i nawiązujące jako dwa kawałki brązowego materiału do karmelitańskiego habitu zakonnego, zostały poświęcone i nałożone wiernym, podczas
gdy schola na przemian z uczestnikami liturgii śpiewała polskie kolędy. Osoby, które przyjęły szkaplerz, otrzymały też stosowne imienne dyplomiki
i zobowiązały się do życia w szkole Maryi, będąc włączonymi do wielkiej
duchowej rodziny braci i sióstr noszących szkaplerz i żyjących na wszystkich kontynentach.
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REGIONALNE SPOTKANIE
RODZINY SZKAPLERZNEJ PODKARPACIA
I POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą – mówił
św. Jan Paweł II, papież. Motywowani tym świadectwem świętego, w Jarosławskim Opactwie 26 stycznia 2019 r. zgromadzili się czciciele Matki Bożej
z Góry Karmel na Regionalnym spotkaniu Rodziny Szkaplerznej Podkarpacia i całejj Polski Południowo-Wschodniej.j

Dzień skupienia rozpoczął się w kościele św. Mikołaja w Jarosławskim
Opactwie, a zgromadzonych przywitał ks. Marek Pieńkowski – rektor kościoła, a także ks. Władysław Jagustyn – moderator Rodziny Szkaplerznej
Diecezji Rzeszowskiej.
Konferencję tematyczną pt. „W mocy Bożego Ducha” wygłosił o. dr
Włodzimierz Tochmański OCD – prowincjalny moderator Rodziny Szka-
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plerznej. Centralnym punktem modlitewnego spotkania w Jarosławiu była
uroczysta koncelebrowana Msza święta w intencji wszystkich członków Rodziny Szkaplerznej i poszczególnych wspólnot Bractwa.

Członkowie Rodziny Szkaplerznej mieli również możliwość adoracji
Najśw. Sakramentu z różańcem św., któremu przewodniczył ks. prał. Jagustyn, zwiedzania Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, modlitwy
w Czarnej Kaplicy oraz spotkania się na rozmowie przy tradycyjnej agapie.
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Bractwa. Przybyło kilkanaście grup Rodziny Szkaplerznej.
Do odsłuchania jest konferencja i homilia:
1. o. Włodzimierz Tochmański OCD – konferencja http://przemyska.pl/
?dl_id=9099
2. o. Włodzimierz Tochmański OCD – homilia http://przemyska.pl/
?dl_id=9098
Materiały dźwiękowe znajdują się na stronie radiofara.pl.

SZKAPLERZE PAPIEŻA FRANCISZKA
DLA POLAKÓW
P i ż Franciszek
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szkaplerze, które kard. Stanisław Dziwisz przekaże młodym Polkom i Polakom cierpiącym na choroby nowotworowe.
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Na szkaplerzach po jednej stronie zamieszczony jest wizerunek patronki
Panamy, Matki Bożej (Santa Maria la Antigua), a na drugiej – herb Panamy.

Jak poinformował KAI pochodzący z Gdańska nuncjusz apostolski
w Panamie, abp Mirosław Adamczyk, Ojciec Święty poświęcił je 24 stycznia
w nuncjaturze apostolskiej, gdzie mieszkał podczas swojej wizyty na Światowych Dniach Młodzieży. – Szkaplerze dla chorych na nowotwory młodych
Polek i Polaków, które zostaną im przekazane za pośrednictwem kard. Stanisława Dziwisza, byłego metropolity krakowskiego i byłego osobistego sekretarza świętego Jana Pawła II – napisał w specjalnym zaświadczeniu abp
Mirosław Adamczyk.

ŚP. WANDA MAZUR
Z RUDY ŚLĄSKIEJ – ORZEGOWA
D i 19 stycznia
Dnia
i po niedługiej
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i
śp.
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da Mazur. Jej pogrzeb odbył sie 24 stycznia 2019 roku w parafii św Michała
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Archanioła w Orzegowie. W imieniu swoim i księdza proboszcza Ryszarda
pragnę podziękować śp. Wandzie za zaangażowanie w parafii.

Śp. Wanda przyjęła szkaplerz karmelitański w 2012 roku w Czernej
z rąk o. Jana Krawczyka OCD i od tego czasu pogłębiała duchowość Maryjną. 16 lipca 2014 roku została przyjęta do Bractwa Szkaplerznego i jako
jego członkini czynnie udzielała się podczas spotkań, nabożeństw i uroczystości parafialnych. Od 2 lat pełniła obowiązki zastępcy animatora Bractwa. Dziękujemy śp. Wandzie za pracę w Bractwie i za szerzenie duchowości
karmelitańskiej. Proszę o modlitwę za śp. Wandę.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
Weronika Sokalska
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I ŚLĄSKI DZIEŃ SKUPIENIA I SPOTKANIE
RODZINY SZKAPLERZNEJ
I Śląski Dzień Skupienia i spotkanie Rodziny Szkaplerznej Wspólnot Bractwa Szkaplerznego z Archidiecezji Katowickiej i wszystkich noszących lub
ppragnących
g ą y przyjąć
p yją Karmelitański Szkaplerz Maryi.
M
Miejsce:
Katowice Bogucice, parafia
pw. św. Szczepana, Bazylika i Sanktuarium
p
Matki Bożej Boguckiej
M
Data: 11 maja 2019 r., w godz. 1000-1500
D
W programie będzie konferencja, adoracja
Najśw. Sakramentu, różaniec, Eucharystia,
N
pprocesja, czas na posiłek (własny prowiant)
i spotkanie animatorów.
P
Prosimy
o rezerwację terminu, sposobu
dojazdu i zapraszamy do udziału w I tad
kkim wydarzeniu na Śląsku (obok corocznych pielgrzymek do katedry katowickiej
n
w I sobotę października czy Dni Skupień
– Studium karmelitańskiego na Wełnowccu dla Świeckiego Karmelu).
Adres: Parafia pw. św. Szczepana,
A
Katowice, ul. Ks. Markiefki 89;
K
ttel. 32 258 47 92;
www.parafia-bogucice.katowice.pl
w
Dojazd autobusem nr 11, 61, 70, 108, 109,
D
177, 600, 657 do ul. Katowickiej (przystanek
„„Bogucice kościół”).
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Zapraszają: o. Włodzimierz Tochmański OCD moderator Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz Duszpasterze Parafii i Sanktuarium w Bogucicach.

DOM REKOLEKCYJNY SIÓSTR KARMELITANEK
DZIECIĄTKA JEZUS W CZERNEJ 2019

CZERWIEC

•

7-9: 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

•

14-16: Pieśń nad Pieśniami pieśnią o więzi miłości Boga ze mną. Dni
skupienia otwarte dla wszystkich. dr Danuta Piekarz, o. Paweł Figura SDB

•

22-27: Razem z bohaterami Starego Testamentu. Rekolekcje dla
wścibskich i ciekawskich historii biblijnych. o. Romuald Gościewski

•

28-2.07: Wtajemniczenie w głębię modlitwy. Rekolekcje formacyjne – III etap – dla zainteresowanych duchowością karmelitańską. o. Łukasz Piskulak

LIPIEC

•

5-10: Biblijna ścieżka Serca Przeczystej: nosić Boga – kroczyć w prawdzie – żyć miłością. Rekolekcje otwarte dla wszystkich. o. Rafał Prusko

•

12-16: Szkaplerz: dar Boga – miłość Matki – droga Karmelu – życie wierzących. Rekolekcje otwarte dla wszystkich. o. Rafał Prusko
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•

18-23: „Odsłoń przede mną obecność Twoją”. Wędrówka w głąb
modlitwy ze św. Teresą od Jezusa i św. Janem od Krzyża. Rekolekcje otwarte dla wszystkich. o. Grzegorz Firszt

•

18-23: I co dalej z moim życiem…??? Rekolekcje dla dziewczyn z indywidualnym towarzyszeniem (17-30 lat). s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

•

25-28: Obudzić miłość. XV Karmelitańskie Dni Młodych. Zgłoszenia: www.kdm.czerna.pl lub 501 959 725

SIERPIEŃ

•

6-11: „Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach” (Ps 46,2). Rekolekcje dla małżeństw. o. Benedykt Belgrau

•

13-18: O spostrzeganiu i odczuwaniu piękna Chrystusa (albo o „zmysłach duchowych” według Pieśni nad Pieśniami i Świętych Karmelu). Rekolekcje otwarte dla wszystkich. o. Albert Wach

•

20-25: Św. Teresa od Jezusa i walka duchowa. Rekolekcje otwarte dla
wszystkich. o. Wojciech Ciak

•

27-1.09: Prorocy mówią do nas. Wprowadzenie w orędzie proroków
Starego Testamentu. Rekolekcje otwarte dla wszystkich. dr Danuta
Piekarz, o. Paweł Wojnowski

WRZESIEŃ

•

6-8: Józef – święty obdarowany nad miarę. Dni skupienia otwarte
dla wszystkich. o. Marian Zawada

•

27-29: Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu… Studnia Pieśni nad
Pieśniami. Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat). s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Grzegorz Tyma
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PAŹDZIERNIK

•

11-13: 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

•

18-20: „Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie…” (Mt 6,32). O Bożej Opatrzności. Dni skupienia otwarte dla
wszystkich. o. Bazyli Mosionek

•

25-27: Zwróć swój wzrok na Jezusa… Weekend pustelniczy dla spragnionych ciszy i modlitwy.

LISTOPAD

•

8-11: „Windą, która ma wznieść mnie do Nieba, są Twoje ramiona,
o Jezu!” Istota małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Rekolekcje otwarte dla wszystkich. o. Przemysław Pliszczyński

•

15-17: Odkryj źródło rzeki swego życia. Dni skupienia z biblijną Rut
– dla kobiet (30+). s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski

•

29-1.12: Maryjne drogi zawierzenia. Dni skupienia otwarte dla
wszystkich. o. Paweł Urbańczyk

GRUDZIEŃ

•

6-8: „Aby Chrystus w was się ukształtował” (por. Ga 4,19b). Adwentowe dni skupienia z Maryją – otwarte dla wszystkich. o. Piotr Karauda

•

13-15: Jak ogarnąć swoje życie – wskazówki św. Teresy od Jezusa,
na kanwie „Drogi doskonałości”. Dni skupienia otwarte dla wszystkich. o. Piotr Hensel
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MIGAWKI FOTO
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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.
I Śląski Dzień Skupienia i spotkania Rodziny Szkaplerznej Wspólnot Bractwa Szkaplerznego z Archidiecezji Katowickiej i wszystkich
noszących lub pragnących przyjąć Karmelitański Szkaplerz Maryi Katowice – Bogucice Parafia św. Szczepana Bazylika i Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej, 11 maja 2019 r., w godz. 1000-1500.
Doroczne obowiązkowe rekolekcje dla animatorów Bractwa i ich
zastępców będą w Domu Pielgrzyma w Czernej w dniach 31 maja
– 2 czerwca. Prosimy o rezerwację terminu i przyjazd osób odpowiedzialnych z każdej wspólnoty Bractwa i Rodziny Szkaplerznej. Obowiązkowe są wcześniejsze zgłoszenia do Sekretariatu (wtorki
1100-1600). Przewodniczy o. Włodzimierz Tochmański OCD.
Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus
w Czernej w dniach 5-7 kwietnia 2019 r. pt. Jak żyć u końca czasu?
Z Maryją w przyszłość. Totus tuus – pełni łaski Ducha Świętego i pomocy Karmelu. Dni skupienia otwarte dla wszystkich. Przewodniczy o. Włodzimierz Tochmański OCD.
16 lipca (wtorek) uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel – najważniejsza uroczystość całej Rodziny Karmelitańskiej – przeżywamy ją w swoich wspólnotach i kościołach Karmelu.
21 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej będzie w dniu 20 lipca 2019 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy przyjęli szkaplerz Maryi
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•
•

•

lub pragną to uczynić. To święto wspólnoty dla członków Bractwa
Szkaplerznego i całej Rodziny Szkaplerznej.
5 października pielgrzymka Bractwa Szkaplerznego Archidiecezji
Katowickiej do katedry.
Doroczne otwarte rekolekcje „szkaplerzne” „Maryja i my w mocy
Bożego Ducha” w dniach 18-20 października w Domu Macierzystym
Instytutu Świeckiego „Elianum” w Czernej (poniżej Domu Rekolekcyjnego Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus). Przewodniczy o. Włodzimierz Tochmański OCD.
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,
– 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
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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
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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