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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – STYCZEŃ
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

EUCHARYSTIA TEMATEM PROGRAMU
DUSZPASTERSKIEGO 2019-22
„Eucharystia – źródło, szczyt i misja Kościoła” – tematem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, który będziemy przeżywać
pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Program przyjęto podczas 379. Zebrania
Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki i przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP, zaprezentował
ten pastoralny program.
Eucharystia to kolejny po chrzcie i bierzmowaniu, sakrament inicjacji
chrześcijańskiej. Kościół żyje bowiem dzięki Eucharystii. Chcemy mówić
o Eucharystii i świętowaniu niedzieli, o czasie świętym i o tym, jak powinniśmy jako chrześcijanie ten czas wykorzystywać. Centralnym wydarzeniem zbawczym jest Ofiara Jezusa Chrystusa, którą uobecniamy każdego
dnia. Chcemy o niej mówić, pogłębiać tematykę Mszy św. a przede wszystkim
prowadzić dzieci, młodzież i dorosłych do spotkania z Chrystusem w czasie
Eucharystii. Niezbędne jest dziś głębsze wtajemniczenie wiernych w życie
eucharystyczne oraz pogłębienie świadomości znaczenia Eucharystii w życiu
Kościoła i każdego pojedynczego chrześcijanina. Biorąc pod uwagę statystyki
praktyk religijnych w Polsce, niezbędne jest pogłębianie wśród duchownych
i świeckich świadomości wartości Eucharystii oraz świętowania niedzieli.
Każdy rok nowego programu poświęconego Mszy św. będzie miał inne
hasło, odmienny akcent według klucza przejętego z adhortacji Benedykta
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XVI „Sacramentum caritatis”: Eucharystia – tajemnica wyznawana, tajemnica
celebrowana oraz wezwanie do świętowania i apostolatu. W związku z tym
• pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg]
posłał” (J 6,29).

• Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej
wieczerzy”, z mottem biblijnym: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb
z nieba” (J 6,32),
• a trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).
Chcemy pogłębić wiedzę katechizmową o Eucharystii. Jeśli bowiem
wierzymy, to trzeba jeszcze wiedzieć, w co wierzymy. Choć Msza św. stanowi tajemnicę wiary, to jednak rozum ludzki może coś o niej powiedzieć
na podstawie źródeł biblijnych, a zwłaszcza Ewangelii według św. Jana. Jan
Ewangelista w miejsce opisu ustanowienia Eucharystii opisał scenę obmycia nóg. Bibliści uzasadniają to w ten sposób, że Kościół już znał na pamięć
słowa ustanowienia Eucharystii, natomiast była potrzebna teologia Eucharystii. Przez umywanie nóg, przez posługiwanie innym, Jezus wskazuje
4

w tej scenie z 13. rozdziału Ewangelii wg św. Jana, o co idzie podczas ostatniej wieczerzy i podczas każdej Eucharystii. Chodzi o wymiar braterskiej
wspólnoty tych, którzy spożywają ten sam chleb i piją ten sam kielich. Trzeba nam głębiej zrozumieć, że Eucharystia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Potrzeba, by to, co dokonuje się w czasie każdej liturgii, uobecniało
się również w życiu osobistym i społecznym. Kiedy w czasie każdej Mszy
św., powtarzając gesty i słowa Jezusa przemienienia nad chlebem i winem
„To czyńcie na moją pamiątkę”, to warto sobie uświadomić, że te słowa dotyczyły nie tylko tej konkretnej czynności, ale On chciał, byśmy czynili wszystko na Jego pamiątkę, żebyśmy także słowa które głosił, które nam zostawił,
niejako czynili aktualnymi, żebyśmy również całe Jego życie czynili obecnym w życiu naszego społeczeństwa, naszych rodzin, całego świata. Sprawując bowiem Mszę św., idziemy później do świata, żeby głosić Chrystusa,
żeby dawać o Nim świadectwo.
Eucharystia, dar największy, jest Boskim dwoistym darem: darem Ojca przez Syna dla ludzkości i darem Syna dla Ojca niebieskiego. Jest to dar
ofiarowany z czystej i bezinteresownej miłości, w całkowitej wolności. Dar
miłości i posłuszeństwa Chrystusa aż do poświęcenia życia jest w pierwszej
kolejności darem dla Ojca. Eucharystia jest przede wszystkim tajemnicą.
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To jest rzeczywistość, której nigdy nie można poznać całkowicie do końca. Odkrywanie jej jest i powinno być niekończącym się procesem całego życia dla
każdego katolika. Jest to nie tylko „intymne spotkanie z Jezusem Chrystusem”, ale udział w życiu Trójjedynego Boga. Jest to wielka tajemnica, którą ledwo można zrozumieć, jest to przywilej, na który nie można zasłużyć,
oraz wiążące zadanie, od którego nie można uciec.
Eucharystia jest nie tylko pokarmem na życie doczesne i wieczne, ale
podtrzymuje w nas łaskę powołania i rzuca światło na nasze doświadczenia życiowe: radości i trudności, kłopoty i próby. Dobrze przeżyta Eucharystia owocuje w naszym życiu miłością bliźniego, odpowiedzialnością za
życie rodzinne i społeczne. Eucharystia to najdroższy skarb Kościoła, a Kościół to tylko i wyłącznie Eucharystia.
Naszym pierwszym zadaniem jest dobre przygotowanie się, a następnie zaszczepienie pragnienia w sercach ludzi, aby dążyli do źródła pokarmu duchowego. Owoce naszej posługi są liczone nie według liczby dzieci
przyjmujących Pierwszą Komunię Świętą, ale według liczby tych, którzy
pozostają – aktywnych i stałych członków wspólnoty. Istnieje konieczność
pogłębiania wiedzy o Eucharystii, aby zrozumieć i docenić prawdziwy dar,
który otrzymaliśmy. Na poziomie teologicznym oznacza to coraz głębsze
rozumienie Eucharystii w nauczaniu Kościoła, doświadczając głębi liturgii Kościoła w jego szczególnych uroczystościach i praktyce adoracji. W sakramencie Eucharystii sam Chrystus przybywa, aby zamieszkać w naszych
sercach i łączy nas w jedności braterskimi więzami, dlatego też jest ona źródłem życia i misji Kościoła.
Komunia z Chrystusem przemienia nas. Ta stopniowa, najczęściej niewidoczna i niezauważalna przemiana powoli zmienia nasze postawy, skłonności,
światopogląd. Stopniowo stajemy się, musimy się stawać, jak Chrystus. Prawdziwa przemiana następuje wtedy, gdy osoba nawraca się z głębi serca. Uczniowie Jezusa są powołani do tego, by tak jak On oddać życie za innych. Jeśli
doświadczamy bliskości z Jezusem Chrystusem w naszej osobistej modlitwie, podczas naszej wspólnej celebracji i codziennej posługi, stajemy się
darem dla świata. Składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie jest naszym
niezasłużonym przywilejem. W sposób rozumny rozsiewamy ziarna wiary
wobec niewiary. Chodzi nie tylko o liturgię, ale o stwarzanie propozycji po6

zaliturgicznych, np. kulturalnych, o przeżywanie niedzieli w sposób wspólnotowy, zwłaszcza w rodzinach.

Eucharystia – sakrament miłości, wraz z chrztem i bierzmowaniem, stała
się fundamentem życia chrześcijańskiego. Dzięki niej wierni mają dostęp do
skarbów Bożego życia i wzrostu miłości. Słowa: „Eucharystia daje życie” –
z hasła programu – stanowią parafrazę tytułu ostatniej encykliki św. papieża
Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”. „Kościół żyje dzięki Eucharystii – to
nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale tajemnica Kościoła. W Eucharystii zawiera się całe dobro Kościoła – to znaczy Jezus Chrystus”. Przypominanie i głoszenie tej prawdy jest najważniejszym zadaniem dla wiernych
w nowym roku duszpasterskim. Chodzi o to, by prawda ta dotarła zwłaszcza
do tych, którzy nie dopełniają niedzielnego obowiązku udziału w niedzielnej
Eucharystii. Eucharystia rozwija dary chrzcielne, jednoczy z innymi, buduje wspólnotę Kościoła, uwrażliwia na biednych.
Program zwraca m.in. uwagę na potrzebę powoływania nadzwyczajnych
szafarzy Komunii Świętej, którzy mogą pomagać w parafiach, m.in. w niesieniu Komunii Świętej osobom chorym, starszym lub tym, którzy nie są w stanie uczestniczyć we Mszy św. Na zakończenie trzyletniego programu mają
odbyć się kongresy eucharystyczne na poziomie Kościołów lokalnych. Cho7

dzi także o to, aby coraz bardziej zapraszać wiernych do świadomego udziału
w tajemnicy Wieczernika; żeby przekazywać naszym wiernym prawdy wiary związane z Eucharystią oraz zapraszać do udziału w Eucharystii młodzież
i dzieci, gdyż na Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia.

Nowy program duszpasterski jest kontynuacją teoretycznej refleksji
i praktycznych wskazań pastoralnych opartych na teologii sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego, a więc chrzcie, bierzmowaniu i właśnie
Eucharystii. Cele nowego programu: cel formacyjny – głębsze poznanie wartości i znaczenia Eucharystii, cel inicjacyjny – odnowa życia eucharystycznego, cel ewangelizacyjny – zachęta do uczestnictwa we Mszy św. i adoracji
eucharystycznej oraz cel społeczny – miłość bliźniego, której źródłem jest Eucharystia.
Nowy program duszpasterski realizowany jest już w czasie częściowego,
a od 2020 całkowitego zakazu handlu w niedzielę, co dokonało się dzięki obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej związku zawodowego „Solidarność”.
„Patrzymy na wolną niedzielę jako na szczególną szansę duszpasterską, żeby
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społeczeństwo mogło godnie odpoczywać i odbudować swoje relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem”.
Kościół powinien wykorzystać tę duszpasterską szansę, także poprzez
szerokie dotarcie z konkretną ofertą duszpasterską do osób związanych ale
i tych mniej związanych z parafią. Chodzi tu nie tylko o przypomnienie
obowiązku uczestnictwa we Mszy św. i pogłębienie wiedzy o jej istocie, ale
też o stworzenie jakiejś oferty pozaliturgicznej, to znaczy dotyczącej sposobu przeżywania całej niedzieli przez małżeństwa i rodziny. W prace nad
taką ofertą włączą się wspólnoty parafialne, ruchy, stowarzyszenia i fundacje. Chodzi o szeroką ofertę zawierającą propozycje także kulturalne, żeby ludzie przeżywali niedziele wspólnotowo i żeby w dzień święty oddawali cześć
Bogu i wykorzystali także dla swojego osobistego duchowego rozwoju. Nie
wyobrażamy sobie chrześcijańskiej Europy bez wolnej niedzieli. Mamy w Europie państwa, które są dla nas punktem odniesienia, w których niedziela
jest dniem wolnym, który jest dla Pana Boga i człowieka.
Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała na ten rok 5 zeszytów tematycznych:
• Pierwszy, zeszyt teologiczno-pastoralny – ma charakter teoretyczny.
• Drugi – zeszyt homiletyczny – nie zawiera gotowych homilii. Jest to
natomiast zbiór myśli wpisany w pewien klucz, który może pomóc
w konstruowaniu dobrych homilii na przestrzeni całego roku liturgicznego. Materiały zawarte w zeszycie mogą być również inspiracją rozważań podejmowanych w ramach parafialnych Kręgów Biblijnych.
• Trzeci zeszyt – liturgiczny – to 12 scenariuszy wprowadzających do
nabożeństw i Mszy św. sprawowanych w pierwsze czwartki miesiąca,
skoncetrowanych wokół adoracji Jezusa Eucharystycznego i modlitwy
za kapłanów.
• Czwarty zeszyt, katechetyczny, nie dotyczy, jak się może wydawać, katechezy w szkole, ale katechezy przyparafialnej, której ożywienie jest bardzo ważnym zadaniem duszpasterskim. Materiały zawarte w zeszycie
przygotowane są z myślą o formacji członków parafialnych rad duszpasterskich, o pracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, podejmo-
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wanej w wielu parafiach w rytmie miesięcznym oraz o katechezie dla
wiernych dorosłych, prowadzonej w ramach formacji różnych wspólnot.
• Piąty zeszyt, maryjny, zawiera inspiracje homiletyczne na święta i nabożeństwa maryjne a także materiały, które można wykorzystać jako
konferencje podczas pielgrzymek, czy rozważania podczas adoracji eucharystycznych.
Niedzielna Eucharystia powinna być dla wiernych źródłem eucharystycznego stylu życia, którego symbolem jest gest dzielenia się – łamanie chleba oraz gest służby – umywanie nóg. Losy Kościoła zależą od uczestnictwa
wiernych w Eucharystii, w Wieczerniku.
Chcemy mówić o <Dniu Chrystusa> jako Pierwszym Dniu Tygodnia, żeby
to był dla chrześcijanina dzień święty, a więc poświęcony Panu Bogu. Trzeba byśmy rozpoczynali cały tydzień naszej pracy zawodowej od spotkania z Chrystusem, byśmy czynili to bardziej świadomie, tak aby Jezusa stał
zarówno na początku naszego życia, jak i na jego końcu. Eucharystia jest
zadatkiem życia wiecznego. Przyjmujemy ciało Chrystusa, by się z Nim zjednoczyć w wieczności.
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Co robić w niedziele bez handlu?
Włodzimierz Tochmański OCD
Co robić w niedziele bez handlu ? Zadają takie pytanie ludzie niewierzący,
poszukujący, często zranieni w wierze. Nie umieją sobie z tym poradzić po
latach zakupów niedzielnych. Spróbuję dać pewne ukierunkowanie.
Niedziela – Dzień Pański, czyli dzień dla Pana, w którym „nie działamy”. Świętujemy, modlimy się i odpoczywamy. Uczestniczymy w życiu Kościoła. przeżywającego Paschę i Zmartwychwstanie Chrystusa. To odniesienie
do zmartwychwstania jest szczególnie widoczne w języku rosyjskim, gdzie
niedziela nazywa się właśnie «zmartwychwstanie» (woskresenje).
Z racji niedziel wolnych od handlu istnieje potrzeba pokazania możliwości przeżycia ich w chrześcijański sposób. Trzeba najpierw zmienić myślenie: to niedziela bez sklepów jest wyzwoleniem a nie ograniczeniem. Tak
przecież jest od lat w Niemczech, czy w innych państwach.
Wśród niedzielnych obowiązków Dnia Pańskiego jest oczywiście najpierw stosowna Msza św. (u protestantów udział w nabożeństwie), wspólny
posiłek rodziny i odpoczynek. Można to wszystko razem połączyć i co pewien czas gdzieś się wybrać w piękne miejsce duchowe, np. sanktuarium. Jest
ich trochę w naszej Ojczyźnie w każdej diecezji. Fundamentem pozostaje
oczywiście własny najbliższy kościół parafialny. W pobliskim dekanacie są
też inne świątynie, które można nawiedzić, choćby z racji dorocznego odpustu. Często połączone są z festynem parafialnym.
„Jak Bóg «odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął»
(Rdz 2,2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu
rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu” (Katechizm Kościoła
Katolickiego, 2184).
Chrześcijanie są wezwani do godnego przeżycia Dnia Pańskiego. W niedziele i pozostałe święta nakazane wierni mają obowiązek powstrzymać się
„od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci,
11

przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego” (KPK, kan. 1247).
Kościół zachęca do dodatkowych spotkań wiernych, okresowych czy
miesięcznych nabożeństw (adoracji, procesji, nieszporów, majowych, czerwcowych, październikowych, wielkopostnych, słowa Bożego, misyjnych, charytatywnych). Parafie, zakony, stowarzyszenia i ruchy katolickie, organizują
same, lub we współpracy z diecezją, bądź z samorządem, ze szkołami, czy
innymi podmiotami społecznymi (np. Kołami Gospodyń Wiejskich, czy
OSP) konkretne wydarzenia kulturalne, duchowe, religijne, rekolekcyjne,
ewangelizacyjne, rodzinne, rekreacyjne, pielgrzymkowe, czy wspólnototwórcze. Jest ich naprawdę wiele. A powinno być jeszcze więcej, zwłaszcza
tam, gdzie niewiele na razie się dzieje.
Może w niedziele warto przede
w
wszystkim odwiedzić swoją rodzinę
bbliższą i dalszą, starszych wiekiem
rrodziców, przyjaciół i znajomych,
sspotkać się razem (jakże ważne to
ssłowo!), czy pójść razem na spaccer. Restauracje, pizzerie, lodziarnie
i kawiarnie, obok domowej kuchni
cczy grilla na działce, umilić mogą
wspólny czas. Potrzeba przełamyw
wać bariery i ludzkie ograniczenia
w
w kontaktach, być w dialogu nawet
z obojętnymi sąsiadami.
Jeśli w pobliżu nie ma miejsca na
oodpoczynek, rozrywkę, czy relaks,
ttrzeba może powalczyć w lokalnym
ssamorządzie gminnym, powiatowym
llub wojewódzkim o stworzenie takkiego miejsca w okolicy (wieś, miassto, gmina, dzielnica, powiat), które
służyłoby szczególnie w niedziele i święta. Istnieją przecież dotacje i fundusze obywatelskie.
12

W wielu miejscach w niedziele organizowane są specjalne okolicznościowe Dni, Święta, Niedziele, Weekendy, Festyny, Warsztaty, Pikniki, Festiwale, Jarmarki różnych zawodów, miejscowości, wieku, regionów, pasji,
kuchni (regionów, narodów), twórców kultury, folkloru, sztuki, muzyki, rzemiosła, zbieractwa, czy nauki.
Zwiększa się nadal udział w tradycyjnych miejscach jak: teatr, filharmonia, kino, muzea, galerie sztuki, wystawy, wernisaże, estrada, pokazy, koncerty i spektakle. Z dalszych miejscowości można zorganizować stosowny
przejazd.
Zawsze są do zwiedzania cenne zabytki naszej kultury i pomniki historii, zamki, pałace, parki, skanseny, katedry, klasztory, kościoły, czy nawet
cmentarze, miejsca sztuki użytkowej i ludzkiej techniki.
Duża część społeczeństwa korzysta też aktywnie z basenów (pływalni),
akwaparku czy term, klubów fitness, wellness i SPA, saun, jacuzzi, ulicznych biegów, i z obiektów sportowych (np. boisk, kortów, lodowisk, torów,
hal, siłowni, skoczni, skateparków, itp), jak i samych klubów sportowych, organizujących mecze, spotkania, czy zawody sportowe. W miastach istnieją
Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Nic nie zastąpi spaceru i rekreacji na świeżym powietrzu na łonie natury
w parkach, w ogródkach działkowych, na skwerach, na bulwarach nadrzecznych czy w lasach. Choćby z własnym psem. Nadal można zbierać grzyby,
jagody, czy łowić ryby. Trzeba po prostu odciąć się od zgiełku miasta. Interesujące są też takie miejsca jak ZOO, objazdowy cyrk czy ogród botaniczny, parki narodowe i krajobrazowe. Aktywny wypoczynek zapewnią rower,
rolki czy hulajnoga. Nie mówiąc już o coraz liczniejszych i bardziej dostępnych sportach ekstremalnych.
Dla rodziców najważniejsze jest mieć czas na rozmowę z dziećmi, na
wspólne zabawy czy zwykłe nawet gry planszowe. Powstały centra zabaw
dla dzieci (place, ogródki jordanowskie, świetlice środowiskowe) posiadające m.in: zjazd na roler koster, konstrukcje z torami przeszkód, zjeżdżalniami, trampolinami, wypożyczalnią strojów, baseny z piłkami lub gąbkami,
labirynty, rury, przejścia, dmuchańce, ślizgi, drabinki, dziecięce pojazdy, zabawki, karuzele, huśtawki, kącik malucha, itp.
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Dość liczne są tematyczne parki rozrywki. Nie brakuje przecież u nas
jezior, rzek, morza, gór, plaż, łąk, skałek, dolinek i wąwozów. Całe piękno
natury zaprasza do siebie na odpoczynek. Trzeba sobie coś znaleźć, zasięgając informacji w prasie, Internecie, punktach informacyjnych, domach
i ośrodkach kultury, itp.
Istnieją parki linowe, trampolinowe, wspinaczkowe, akrobatyczne. Często budowane są: tor kartingowy z gokartami dla dzieci i dorosłych, kręgielnia, bilard, czy kort dla gry w squash. Możliwe, że w pobliżu są otwarte
miejsca dla paintballa, mini golfa czy strzelnicy.
Można otworzyć zwykłą bajkową ciuchcię, lokalną jakąś atrakcję czy
wypożyczalnię mini samochodów, zorganizować jakiś bieg czy rajd. Pomysłów może być naprawdę wiele.
Popularne stały się tzw. Pokoje Zagadek czyli Escape Rooms, istnieją
salony wirtualnej rzeczywistości (z grami), kluby młodzieżowe i rozrywkowe. W dużych miastach spotkać można pokazy wizualizowane, czy wieczorne multimedialne pokazy fontanny.
Wolny czas spędzić można w różny sposób, nawet przez odpoczynek,
drzemkę na sjeście, czy dłuższy sen, warto przeczytać książkę czy audiobooka, zobaczyć ewentualnie coś wspólnie interesującego w telewizji, Internecie, czy wysłuchać w radiu. Nie mówiąc także o aplikacjach smartfonów i ich
komunikacji z innymi osobami. Pomysłów nie powinno brakować, są prezentowane niekiedy w mediach czy omawiane w pobliskich środowiskach.
To tylko niektóre pobieżnie przywołane sposoby odpoczynku niedzielnego.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Dlaczego Eucharystia jest skarbem Kościoła?
2. Jak można w Twoim środowisku przeżyć lepiej Eucharystię i niedzielę?
3. Jak Ty i Twoja wspólnota przeżywacie niedzielny odpoczynek? Co można
byłoby zorganizować?
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MIESIĄC II – LUTY
Szczepan T. Praśkiewicz OCD

DUCHOWOŚĆ MARYJNA (14)

III. Inne formy kultu maryjnego
w Kościele Powszechnym
Innymi znanymi wyrazami pobożności maryjnej w Kościele powszechnym
są: modlitwa „Anioł Pański”, litanie maryjne, pielgrzymki do sanktuariów
maryjnych, kult wizerunków Matki Najświętszej.

1. Modlitwa „Anioł Pański”
Zwyczaj odmawiania modlitwy Anioł Pański istniał już w pierwszej połowie
XIII wieku propagowany przez zakon franciszkanów. Odmawiali ją oni na
wieczorny głos dzwonu. Tradycja odmawiania tej modlitwy rozpowszechniła
się w XVI wieku w całym chrześcijaństwie zachodnim. Wówczas Anioł Pański
zaczęto odmawiać także rano, a papież Kalikst III w 1456 r. polecił także jej
recytację w południe. W 1742 r. Benedykt XIV polecił, aby w okresie wielkanocnym zastąpić ją modlitwą Regina Coeli, co praktykowane jest do dzisiaj.
Do podtrzymania zwyczaju odmawiania modlitwy Anioł Pański zachęcił szczególnie św. Paweł VI, poświęcając jej wiele miejsca w swej adhortacji
o odnowie kultu maryjnego. „Po tylu bowiem wiekach – napisał – trwa jej
moc i piękno, gdyż budowa jej jest prosta i zapożyczona z Pisma świętego,
(…) a cała wartość kontemplacji zwracającej się ku tajemnicy Wcielenia Słowa, znaczenie pozdrowienia anielskiego, skierowanego do Najświętszej Dziewicy, błaganie o Jej miłosierne wstawiennictwo pozostają niezmienione. (…)
Chociaż zmieniły się warunki czasów, dla większości ludzi zawsze pozostają
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te same charakterystyczne chwile dnia: rano, południe i wieczór, które wyznaczają fazy ich działalności i zarazem wzywają do wprowadzenia pewnej
przerwy poświęconej modlitwie” (MC 41).

Papież ten wprowadził też zwyczaj odmawiania Anioł Pański z wiernymi
na Placu św. Piotra w niedziele i święta, co stało się tradycją trwającą do dzisiaj i gromadzącą tysiące wiernych. Modlitwę tę bardzo cenił św. Jan Paweł
II. Po raz pierwszy jako Następca św. Piotra odmówił ją publicznie z wiernymi 22 października 1978 r. Mówił wtedy: „Dzieje zbawienia osiągają swój
szczyt, a zarazem rozpoczynają się na nowo w swym definitywnym wymiarze, kiedy Dziewica z Nazaretu przyjmuje zwiastowanie anielskie i wypowiada niech mi się stanie według Twego słowa”. Od tego dnia, podejmując
zachętę Ojca Świętego („odmawiajcie Anioł Pański z Papieżem, który jest
waszym bratem, synem naszej wspólnej Ojczyzny, Polski”) Polacy postanowili łączyć się z nim duchowo w czasie południowej modlitwy maryjnej, za
co dziękował on, gdy po raz pierwszy przybył na Jasną Górę, nazywając ten
zwyczaj „szlachetną inicjatywą”. „Równocześnie pragnę – dodał wówczas –
razem z wami prosić Matkę Najświętszą o to, ażeby modlitwa Anioł Pański
16

stale przypominała każdemu i wszystkim o tym, jak wielka jest godność
człowieka. (…) Bo przecież dla objawienia przedwiecznej miłości Stwórcy
i Ojca, a zarazem dla ukazania godności każdego z nas, Chrystus począł się
w łonie Maryi i stał się człowiekiem. O tym właśnie przypomina nam modlitwa Anioł Pański. Dlatego tak systematycznie ją odmawiamy (…) i musi ona kierować całym naszym postępowaniem. Nie możemy odmawiać jej
ustami, nie możemy powtarzać słów modlitwy Anioł Pański, a równocześnie
postępować w sposób, który sprzeciwiałby się naszej ludzkiej i chrześcijańskiej godności. (…) Myślcie o tym drodzy bracia i siostry. Gorąco was o to
proszę. Niech na ziemi polskiej trwa nadal Anioł Pański w łączności z Papieżem. I niech wydaje owoce w całym polskim życiu nie tylko od święta,
ale i na co dzień”.
Dyrektorium o pobożności ludowej, idąc za wcześniejszymi sugestiami
Wskazań i propozycji obchodu Roku Maryjnego, proponuje, aby w niektórych przypadkach, zwłaszcza we wspólnotach zakonnych, w sanktuariach
maryjnych oraz podczas różnych zgromadzeń i zjazdów, ubogacić sposób
odmawiania modlitwy Anioł Pański przez śpiew lub odczytanie fragmentu Ewangelii o Zwiastowaniu albo, w okresie paschalnym, gdy odmawia się
Regina Coeli – o Zmartwychwstaniu Pańskim, gdy biją dzwony.

2. Litania loretańska do Najśw. Maryi Panny
i inne litanie maryjne
Litania (z greckiego lite i łacińskiego litanea) oznacza prywatną lub publiczną modlitwę błagalną, złożoną z szeregu wezwań do Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Matki Bożej lub świętych. W liturgii kościelnej trwałe
miejsce ma jedynie Litania do Wszystkich Świętych, jako element w obrzędach (kanonizacji, poświęcenia kościoła, egzorcyzmów, sakramentu święceń,
konsekracji dziewic i wieczystych ślubów zakonnych). Wolno też podczas
nabożeństw publicznych posługiwać się innymi litaniami, zatwierdzonymi
w tym celu władzą papieską dla całego Kościoła. Są to litanie do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi
Chrystusa Pana, do św. Józefa.
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Litanią zatwierdzoną do publicznego odmawiania i często stosowaną
podczas nabożeństw maryjnych, zwłaszcza majowych, jest Litania do Matki Bożej, zwana loretańską. Jej genezy należy się doszukiwać się we Francji
w XII wieku. Wywodzi się ona ze średniowiecznej tradycji monastycznej
i opiera się na starożytnych schematach maryjnych, zwłaszcza na modlitwie
Kościoła Wschodniego – akatyście. Od 1531 r. zaczęto ją śpiewać w Loreto,
w sanktuarium Domku Nazaretańskiego i tam nastąpił dalszy jej rozwój,
stąd do dziś zwie się litanią loretańską. Urzędowo litanię tę, w formie istniejącej do dziś, zatwierdził dla całego Kościoła Benedykt XIV. Litania posiada:
• wstęp, który podobnie jak w innych litaniach stanowią greckie wezwania Kyrie elejson i inwokacje skierowane do Trójcy Przenajświętszej;
• właściwy korpus złożony z trzech członów wezwań do Matki Bożej: dogmatyczny (od Święta Maryjo do Panno wierna); historiozoficzny (od
Zwierciadło sprawiedliwości do Wspomożenie wiernych) i eschatologiczny (od Królowo Aniołów do Królowo Polski). Niektóre tytuły Stolica
Apostolska polecała i nadal poleca umieszczać, stosownie do wydarzeń
eklezjalnych czy potrzeb społeczności ludzkiej: np. Królowo pokoju (1917),
Królowo wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (fakultatywne od 1964;
wprowadzone prawie powszechnie w 1980), Królowo rodzin (1995). Upoważnienie do wprowadzenia własnych wezwań otrzymały niektóre konferencje Biskupów i zakony. Np. Kościół w Polsce mógł w 1908 r. dodać
wezwanie Królowo Korony Polskiej (dziś Królowo Polski), od 1910 r. franciszkanie trzech gałęzi używają wezwania Królowo zakonu serafickiego,
a karmelici już od 1689 r. (na mocy decyzji zakonu) stosują zwyczajowo
wezwanie Regina decor Carmeli (w Polsce Królowo szkaplerza świętego);
• zakończenie, którym jest trzykrotna inwokacja Jezusa Odkupiciela (Baranku Boży), po której następuje modlitwa do Boga Ojca, aby udzielił
nam zdrowia duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze
Dziewicy uwolnił od doczesnych utrapień i obdarzył wieczną radością. Modlitwę tę poprzedza werset do Bogurodzicy: Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko ze znaną odpowiedzią: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
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do prywatnego odmawiania w niektórych Kościołach lokalnych i wspólnotach zakonnych. Zgromadził je wraz z innymi litaniami, w książce pt. 101 Litanii,
ks. Jerzy Lech Kontkowski, jezuita. Szkoda, że brak w tym zbiorze Litanii
do Maryi, Matki Kościoła, opracowanej na podstawie tytułów, jakimi obdarza Matkę Najświętszą VIII rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele
– Lumen Gentium, czy też bogatej w treści biblijne Litanii do Maryi, Matki
Karmelu lub powstałej we Francji w pierwszych latach po Soborze watykańskim II Litanii do Maryi, Matki ubogich, czy w końcu Litanii do Maryi, Matki Miłosierdzia. Pięknymi litaniami maryjnymi są także tzw. Nowa litania
do Maryi, zawierająca wezwania dostosowane do naszych czasów, a przede
wszystkim litania zawarta w Obrzędzie koronacji wizerunków Najświętszej
Maryi Panny, która według Dyrektorium pobożności ludowej w pewnych okolicznościach może stanowić pożyteczną alternatywę dla Litanii loretańskiej.

3. Pielgrzymki do sanktuariów maryjnych
Ważną rolę w pobożności maryjnej w skali ogólnoświatowej, a także w życiu Kościołów partykularnych odgrywają pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych. Znanymi na całym świecie są sanktuaria w Altöting, Częstochowie,
Fatimie, Guadalupe, Loreto, Lourdes, Montserrat i w Wilnie przy Ostrej Bra19

mie. Przybywają do nich rzesze wiernych, korzystając z sakramentów i sakramentaliów i odnawiając swoje życie religijne oddają cześć Świętej Bożej
Rodzicielce, powierzając się równocześnie Jej macierzyńskiej opiece.
Pielgrzymowanie winno mieć zawsze wymiar eschatologiczny, jako znak
drogi do Królestwa niebieskiego, uświadamiający człowiekowi jego bycie
w drodze; następnie wymiar pokutny, rozumiany jako droga nawrócenia
i wymiar świąteczny wyrażający radość z dokonującego się duchowego odrodzenia. Nie mniej ważnym jest także wspólnototwórczy aspekt pielgrzymki:
pielgrzymujący znajduje się bowiem we wspólnocie wiary i miłości nie tylko z innymi pątnikami, ale także z Panem, który idzie z nim tak, jak szedł
z uczniami z Emaus.
Maryja Dziewica towarzyszy zawsze człowieczemu pielgrzymowaniu, jest
znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego i wzięta do nieba nie zaprzestaje swego zbawczego zadania, lecz poprzez
wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia
wiecznego oraz dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi swego
Syna, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa,
póki nie zostaną doprowadzeni do niebieskiej ojczyzny (por. LG 62, 68-69).
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4. Cześć oddawana wizerunkom Matki Najświętszej
i zwyczaj ich koronowania
Kult obrazów Chrystusa, Jego Matki i świętych pojawił się w Kościele już
w pierwszych wiekach. W katakumbach św. Pryscylli w Rzymie zachował
się wizerunek Maryi jako dziewiczej Matki, na którą wskazuje prorok Izajasz, co spontanicznie odsyła nas do przepowiedni tego proroka mesjańskiego: „oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emmanuel”
(Iz 7,14). Wcześnie też, bo już od czasów soboru efeskiego (431) zrodził się
zwyczaj przyozdabiania obrazów Najśw. Maryi Panny, a potem także świętych ozdobnymi sukienkami. W VIII wieku, ze względu na nadużycia w kulcie obrazów i przypisywanie im niejako mocy magicznych, wybuchła otwarta
walka przeciwko umieszczaniu ich w świątyniach, znana pod nazwą ikonoklazmu czy obrazoburstwa. Dlatego też zabrał w tej sprawie głos Sobór Nicejski II (z 787 r.), który wypowiedział się w obronie kultu „drogocennego
i ożywiającego Krzyża i czcigodnych i świętych obrazów malowanych, ułożonych w mozaikę lub innym sposobem wykonanych, które ze czcią umieszcza się w kościołach, na sprzęcie liturgicznym czy na szatach, na ścianach czy
na desce, w domach czy przy drogach z wyobrażeniami Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Boga i Zbawcy, świętej Bogarodzicy, godnych czci aniołów oraz
świętych” (BF 207). Naukę tę potwierdził później Sobór Trydencki (1545-1563), a w naszych czasach Sobór Watykański II, który zachęcił wiernych,
„aby pobożnie zachowywali wszystko to, co postanowione było w minionych
czasach o kulcie obrazów Chrystusa, Błogosławionej Dziewicy i świętych”
(LG 67). Dlatego też w posoborowym zbiorze De Benedictionibus znajdujemy Obrzęd błogosławieństwa obrazu Najświętszej Maryi Panny.
Już w V w., równolegle do przedstawiania Chrystusa jako Pantokratora
(Władcy i Sędziego siedzącego na tronie) pojawiły się obrazy Maryi Dziewicy odzianej w królewskie szaty i z koroną na głowie oraz powstał zwyczaj
zwracania się do Niej jako do Naszej Pani – Notre Dame, jak do dziś nazywa się paryska katedra z przełomu XII i XIII wieku. Jednak nakładanie
na obrazy koron wykonanych z drogocennych kruszców jest o wiele późniejsze, gdyż zrodziło się ono w początkach XVI wieku, kiedy to pobożni
chrześcijanie zaczęli przyozdabiać klejnotami i koronami łaskami słynące
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wizerunki. Wkrótce Stolica Apostolska uprawomocniła tę formę pobożności i jedną z pierwszych formalnych koronacji obrazu Najśw. Maryi Panny
było ukoronowanie wizerunku Matki Bożej Śnieżnej – Salus Populi Romani
w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie przez Klemensa VII w 1527 r.
Od tego czasu papieskie korony nakładano na wizerunki słynące łaskami
i wzbudzające pobożność wiernych na całym świecie. Np. w 1717 r. ukoronowano ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, a w 1756 r. cudowny obraz Matki Boskiej Szkaplerznej w Berdyczowie. W 1954 r. papież Pius
XII ustanowił nadto liturgiczne święto Najśw. Maryi Panny Królowej Świata i wydał encyklikę Ad coeli Reginam – „Do niebios Królowej”.
W ostatnich dziesięcioleciach, w nurcie odnowy posoborowej, poddano też rewizji praktykę koronacji obrazów i wypracowano jej nowy i bogaty
w przesłanie teologiczne obrzęd liturgiczny. W myśl posoborowego ukierunkowania sprawą koronacji obrazów zajmuje się watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Już w 1975 r. wydała ona instrukcję,
w której czytamy, że „koronowane mogą być tylko obrazy lub rzeźby Matki Boskiej. Wyłącza się obrazy innych świętych lub błogosławionych. Jeśli
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zaś kompozycja artystyczna przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus,
wówczas należy koronować obie postacie”. Instrukcja przypomina ponadto,
że „obrazy przedstawiane do koronacji powinny wyróżniać się szczególną
czcią, tak, aby obrzęd koronacji był wyrazem pragnień i pobożności wiernych względem Matki Boskiej (…), zaś korony należy tak wykonać, by jaśniały szlachetną prostotą i prawdziwą sztuką”.
W 1981 r. św. Jan Paweł II, który osobiście jako Papież koronował wiele obrazów maryjnych, zatwierdził opracowany przez Kongregację obrzęd
liturgiczny koronacji, przypominając, że „Kościół, pouczony przez Ducha
Świętego, pozdrawia Najśw. Dziewicę jako Panią i Królową, pałac królewski, w którym Król wieków przyjął ludzkie ciało. Aby uczcić tę godność Maryi, między innymi objawami czci powstał zwyczaj ozdabiania królewskimi
koronami wizerunków Matki Boskiej otaczanych wyjątkową czcią”. Tym
samym Kościół potwierdza, że Błogosławiona Dziewica Maryja jest Matką
Syna Bożego i Króla Mesjańskiego, gdyż jest Ona Matką Chrystusa, „przez
którego wszystko zostało stworzone, i to, co w niebiosach i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności,
czy władze” (Kol 1,16). Nadto Maryja jest „pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Chrystusa”, albowiem wypowiadając swoje tak względem planów Bożych, wzrastając ciągle w cnocie wiary i trwając z apostołami na modlitwie,
w sposób szczególny zasłużyła na koronę sprawiedliwości (por. 2 Tm 4,8), koronę życia (por. Jk 1,12; Ap 2,10) i koronę chwały (por. 1 P 5,4). Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jaki wpływ na Twoje życie ma odmawianie modlitwy Anioł Pański
czy litanii Maryjnej?
2. Jaki jest sens i owoc pielgrzymowania do sanktuariów Maryjnych?
3. Jak można uzasadnić koronację wizerunków Maryi?
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MIESIĄC III – MARZEC
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

ZAMIESZKIWANIE BOGA W DUSZY (4)
Św. Elżbieta – Sanktuarium duszy
miejscem zamieszkania
Przyjrzyjmy się zatem głębiej tajemnicy zamieszkiwania Trójcy Świętej w człowieku, która jest centralną prawdą duchowości karmelitanki bosej św. Elżbiety z Dijon. W młodości usłyszała u krat mniszek karmelitanek bosych, że
imię Elżbieta oznacza „zamieszkana przez Boga” („poświęcona Bogu”). I to
ją ukierunkowało na długie lata. Jak to było dokładnie? Otóż, dnia 19 kwietnia 1891 r., z okazji I Komunii św., Elżbieta Catez odwiedza po raz pierwszy
klasztor karmelitanek bosych w Dijon we Francji. Podziwia już od dawna
przez okno swojego pokoju to tajemnicze miejsce, a teraz może osobiście
wejść, zobaczyć i spotkać się z będącymi tam mniszkami.
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Nie podejrzewa, że za 10 lat w 1901 roku znajdzie się po drugiej stronie
kraty klauzury. Teraz jednak ma zaledwie jedenaście lat, ale własną dojrzałością zdecydowanie wyprzedza swoje rówieśniczki. Posiada przy tym niezwykłą wrażliwość na piękno: potrafi zachwycać się otaczającą rzeczywistością
stworzonego świata, pociąga ją gra na fortepianie, kocha towarzystwo i dobrą zabawę, a przy tym jest osobą głębokiego wnętrza, z którą spotkanie pozostaje długo w pamięci.
W klasztorze karmelitanek bosych dokonuje się kluczowe wydarzenie
dla przyszłej Świętej. Otóż, sprawująca tam urząd przeoryszy matka Maria
od Jezusa wyjaśnia Elżbiecie znaczenie jej imienia. Mówi jej prostymi słowami, jak niezwykłą tajemnicę zawiera jej imię – jest domem Boga. Na potwierdzenie tego spotkania, matka Maria podarowuje małej Elżbiecie obrazek,
z własnoręcznie napisanym wierszem o następującej treści:
Błogosławione Twoje Imię, dziecię,
Na wskroś owiane chwili tajemnic.
Chociaż Twe serce żyje tu, na świecie,
Jest domem Boga, miłości krynicą.
Ta prawda dotyka dogłębnie Elżbietę – nikt jednak nie podejrzewa, że
owa fraza stanie się mottem i celem życia Świętej. Pisze już z Karmelu: „Czyż
nie wspominałam o moim imieniu w Karmelu? Maria Elżbieta od Trójcy. Wydaje mi się, że to imię wskazuje na szczególne powołanie, nieprawdaż, że jest
piękne? Tak bardzo kocham tę tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, jest przepaścią, w której się gubię. Maria, jako szczególne umiłowanie Maryi; Elżbieta, gdyż imię otrzymane na chrzcie najpełniej odzwierciedla działanie chrztu
– człowiek staje się mieszkaniem Boga; od Trójcy Przenajświętszej, ponieważ
to Trójjedyny Bóg bierze sobie człowieka w swe posiadanie i zamieszkuje go,
a on staje się Jego domem”.
W ten prosty sposób młoda, nikomu nieznana dziewczyna z Dijon, sprowadza Trójcę Przenajświętszą z wyżyn nieba do ludzkiego życia: „Trójca jest
we mnie, a ja jestem jej mieszkaniem, Bóg we mnie mieszka”.
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Co jednak czynii Elżbi
Elżbieta, aby
b Bóg
Bó czułł się
i naprawdę
d jjakk Mieszkaniec jej
serca i aby Jego zamieszkanie przejawiało się w życiu?
Otóż On, Bóg, na wzór oceanu wypływa na brzeg ludzkiego życia, aby
coraz bardziej je zagarniać, każdego dnia, każdej godziny, nawet każdej minuty. Chwyta człowieka za rękę, aby przyciągnąć i wznieść go do siebie. On,
Bóg, uczynił już wszystko – teraz więc pora na człowieka, na jego osobisty udział w tym dziele. I Elżbieta wie, że jej obecna inicjatywa to pozwolić
Mu swobodnie działać, nic więcej, pozwolić, aby On coraz bardziej ją zagarniał, aby piasek jej życia, spoczął na dnie oceanu Jego miłości. „W niezmierzoności dusza ma spoczęła, w bezkresie czasu ze swoimi Trzema” – napisze
w swych poezjach.
Elżbieta podkreśla przez całe życie moment chrztu św., jako zaszczepienia w człowieku życia Boga, Jego obecności i Jego zamieszkania. W ten
sposób jej życie jest nieustanną odpowiedzią na powołanie zawarte w tym
sakramencie – w łasce zamieszkania Trójcy Świętej. Oczywiście, tutaj obowiązują trochę inne reguły gry niż w matematyce, dlatego prawda o zamieszkaniu – obecności Boga w duszy – jakkolwiek poznana dosyć wcześnie, bo już
w wieku jedenastu lat, jest przeżywana początkowo przez Elżbietę bardziej
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intelektualnie, na poziomie rozumu – Elżbieta wie i wierzy, że tak jest. Dopiero zgłębianie tej prawdy, zanurzanie się w niej pośród ciszy i samotności,
prowadzi Świętą do zrozumienia i przeżycia tajemnicy zamieszkania: prawda spływa z rozumu poprzez życie do serca.
Bliskość – zamieszkanie Trzech w duszy, św. Elżbieta określa prostymi
stwierdzeniami, np.: przyzwyczaić się, uświadomić sobie, zdać sobie sprawę:
„Zdradzę pani mój „sekret”. Wystarczy myśleć o Bogu, który mieszka w nas
jakby w swojej świątyni. Święty Paweł mówi o tym, zatem możemy w to wierzyć. Pomaleńku dusza przyzwyczaja się żyć w słodkim towarzystwie Boskiego Gościa, pojmuje, że jest małym niebem, w którym Bóg miłości usytuował
swoje mieszkanie; Należy uświadomić sobie, że Bóg znajduje się wewnątrz
nas i z Nim stawiać czoło wszystkiemu”.
Św. Elżbieta poszukuje zatem Boga w sobie, znajduje Go, wchodzi w relację z Nim, czyniąc z siebie niebo – miejsce, gdzie On przebywa. W ten sposób
ta młoda karmelitanka bosa wskazuje nam, że życie Boga jest w nas, a nie na
wyżynach niebieskich, niebo jest w nas: „znalazłam moje niebo na ziemi, bo
niebem moim jest Bóg, a Bóg mieszka w mojej duszy”. W ten prosty sposób
Elżbieta wskazuje nam drogę, która prowadzi do głębokiej zażyłości z Trójcą, do posiadania Jej. Akcentuje oczywiście górujące działanie Boga wyrażone w pragnieniu przebywania z człowiekiem. Taki zamysł nie pozwala jej
jednak pominąć ludzkiej współpracy. Działalność Trójcy i Jej poszczególnych Osób poprzedzona jest długim i wymagającym przygotowaniem, dążącym do całkowitego uporządkowania osoby – śmierci starego człowieka
i skupienie wszystkiego na Bogu.
Spójrzmy na życie Elżbiety – jest ono ciągłym zmaganiem się z własnymi skłonnościami i przywiązaniami, a w sposób szczególny, jest pracą nad
charakterem. Św. Elżbieta to bardzo wrażliwa i uczuciowa, a przy tym choleryczna i impulsywna osoba. Cała jej sfera emocjonalna staje się więc przedmiotem pracy nad sobą. Wymaga to od niej heroicznego wysiłku i ciągłej
kontroli w obliczu wewnętrznych wzburzeń. Zmagania te przyjmuje jednak
z wielką cierpliwością. Jej koleżanka opowiada: Widziałam ją zagryzającą
sobie wargi, aby nie odpowiedzieć na zarzut. Jej matka doda do tego świadectwa: Pamiętam sytuację, w której miała prawo do utraty cierpliwości, jej
walka wewnętrzna musiała być ostra, skoro zobaczyłam dwie łzy spływają27

ce po policzkach, sama zostałam pochłonięta jej słodkością i podziwiałam
(…) jej ducha ofiary. Ta walka odbywa się w ukryciu i nawet najbliżsi nie potrafili zauważyć wysiłku i opanowania, jakie wkładała, aby nie zwracać na
siebie uwagi i nie użalać się nad sobą. Swym doświadczeniem w porządkowaniu własnego wnętrza dzieli się z innymi, podkreślając swój sekret skuteczności tkwiący w systematyczności, cierpliwości, słodyczy w działaniu
i ufności w Bożą pomoc.

Jest to zresztą zgodne z duchowością wielkich mistrzów szkoły karmelitańskiej. M.M. Philipon przypomina, że np. św. Jan od Krzyża często odprawiał Mszę św. wotywną dla uczczenia tajemnicy Trójcy Świętej. Przez
rozważanie tej tajemnicy ożywiał pamięć na nieustanną obecność Bożą
i kontemplował niewypowiedzianą miłość Trójjedynego Boga. Dla Elżbiety
od Trójcy Świętej tajemnica zamieszkania w niej trzech osób Bożych bardzo szybko stała się centralną prawdą jej wewnętrznego życia i motorem jej
szybkiego, duchowego rozwoju. Odkrycie jej sprawiło, że nie szukała Boga
gdzieś daleko, ale zanurzyła się w intymnym sanktuarium swej duszy i tam
rozkoszowała się Jego słodką obecnością. Gorąco pragnęła coraz doskonalszego zjednoczenia z Umiłowanym w swej duszy, o czym zwierzała się siostrze (aspirantce) Małgorzacie Gollot: „Ach, moja siostro, kiedyż to boskie
zjednoczenie dokona się w naszych duszach? Bóg we mnie, a ja w Nim, niech
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to będzie naszą dewizą. Ach, jakże wspaniała jest ta obecność Boga w nas,
w najskrytszym sanktuarium naszych dusz! Tam zawsze Go znajdujemy, chociaż zmysłami już nie czujemy Jego obecności…”.
„Sanktuarium duszy” jest dla Elżbiety od Trójcy Świętej pustelnią, do
której się „usuwa”, aby oddać się Duchowi Świętemu, Chrystusowi i Jego
Ojcu. Ta samotnia znajduje się w najgłębszym centrum jej duszy, właśnie tu,
w jej wnętrzu jest niebo, dom Ojca naszego. To umacnia jej wiarę w miłość
Boga do człowieka i do takiej wiary zachęca swoich bliskich, bo posiadając
ten wielki skarb nie ma powodu do zmartwień: „ze świętym Janem wierzmy
w miłość [por. 1 J 4,16], a ponieważ mamy ją w sobie, co nas obchodzą noce,
które mogą przyciemnić nasze niebo”.

Elżbieta od Trójcy Świętej jest świadoma, że zamieszkanie Boga w jej duszy ma miejsce w najgłębszych „zakątkach” jej wnętrza. Wspomina o tym
w liście do swej matki, gdy jej wyjaśnia, że jak każda karmelitanka „jest posłuszna temu przykazaniu tak słodkiemu i żyje w swoim wnętrzu z Bogiem,
który w niej mieszka, a który jest bardziej obecny w niej, niż ona sama w sobie”.
Jest to myśl, którą spotykamy u św. Augustyna, wyrażająca jego osobiste doświadczenie Bożego zamieszkania. W Wyznaniach przyznaje on, że po
długich poszukiwaniach zrozumiał i przyznał: „Ciebie szukałem nie według
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roztropności umysłu […], lecz tylko według zmysłowego rozeznania. A Ty byłeś
bardziej wewnątrz mnie, niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem wyżej nade mną, niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek”.
Na samym początku „Pieśni duchowej” św. Jan stawia nam przed oczy
duszę, która szuka Boga i pyta: „W jakim miejscu się ukryłeś”? Znamienne,
że jest to pierwsze pytanie długiego poematu miłosnego. Przypominają się
słowa Boga, które wypowiedział do Adama po upadku: „Gdzie jesteś?” I odpowiada: „Słowo, Syn Boży, wraz Ojcem i z Duchem Świętym jest istotowo
i osobiście ukryty w najbardziej intymnym jestestwie duszy (…) Och, duszo
spośród wszystkich istot najpiękniejsza (…) wiedz, że ty sama jesteś tą komnatą, którą On zamieszkuje, zaciszem i schronieniem, gdzie On się ukrywa. Jak
bardzo zatem powinnaś radować się myślą, że twoje największe dobro i nadzieja są tak blisko ciebie, że znajdują się w tobie samej, a dokładniej ujmując, że bez Niego nie możesz istnieć”.
Czy tak na co dzień myślimy o naszej relacji z Bogiem? Czy takim językiem mówimy na naszych ambonach? A jeśli nie, to dlaczego nie mówimy?
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Boimy się, że ludzie przerażą się miłością Boga? Dlaczego ukrywamy Boga
jeszcze bardziej niż On się ukrywa przed nami? Bo nie czytamy mistyków,
bo sądzimy, że to nie o nas i dla nas. Bo coś może zatraciliśmy w Kościele…
Św. Jan staje się jeszcze bardziej niepoprawny, ponieważ kontynuuje
w ten sposób: „Wielka to radość dla duszy pojąć, że Boga nigdy jej nie zabraknie, nawet jeśli byłaby w grzechu śmiertelnym, a tym bardziej zaś, gdy
jest w stanie łaski”.
Niemalże identycznie pisze św. Teresa z Awili w „Twierdzy wewnętrznej”, że człowiek popadając w grzech, „odłącza się od tego źródła czystego,
a zapuszcza korzenie w innym, w bagnisku wody brudnej i cuchnącej”. Ale
równocześnie przypomina, że to źródło, czyli obecność samego Boga, nie
znika z duszy pod wpływem grzechu. Dodaje bowiem: „Pamiętajmy, że źródło to i słońce jaśniejące, obecne zawsze pośrodku duszy, chociażby grzechem
śmiertelnej zmazanej, nigdy nie traci swojej boskiej jasności i żadna złość
grzechu nie zdoła zaćmić przedwiecznej jego piękności. Ale dusza, pogrążona
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w ciemności grzechu, nie przepuszcza do siebie tego boskiego blasku, podobnie
jak kryształ, gęstą i ciemną pokryty zasłoną” (Twierdza wewnętrzna, I, 2.3).
Św. Jan na końcu tego komentarza woła więc i zaklina każdego z nas:
„Duszo, czegóż więc więcej pragniesz? Czego jeszcze szukasz poza sobą, skoro w sobie samej masz swe bogactwa, swe rozkosze, swe nasycenie, swe królestwo, to znaczy swego Oblubieńca, którego pragniesz i szukasz? Wesel się
i raduj w wewnętrznym skupieniu razem z Nim, masz Go bowiem blisko (…)
I nie szukaj Go poza sobą, bo zejdziesz na manowce i zmęczysz się, a nigdzie
indziej Go nie odnajdziesz i nie nacieszysz się Nim. Lecz jedno wiedzieć musisz, że choć jest wewnątrz Ciebie, pozostaje ukryty”.
W ten konkretny sposób proste, zwyczajne, w niczym nieróżniące się
od naszego, życie Elżbiety stało się miejscem doświadczenia wielkich tajemnic. Kolej więc na nas. Wpatrujmy się w nasze wnętrze, odkrywajmy jego
wartość, i na wzór oceanu pozwólmy Bogu zagarnąć całe nasze życie. Wtedy naprawdę będziemy szczęśliwi, gdyż będziemy szczęśliwi szczęściem Boga – Trójcy.
Uczeń pewnego mistrza zbytnio użalał się nad sobą. Mistrz wziął garść
popiołu i wrzucił je do szklanki z kryształowo czystą wodą. Woda zmąciła
się. To są twoje problemy uczniu – powiedział. Następnie na nowo wziął popiół i wrzucił go do wód oceanu, oceaniczna woda pozostała czysta jak wcześniej. Mistrz zakończył: to ty codziennie wybierasz czy chcesz być szklanką
czy oceanem.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jak rozumiesz słowa św. Elżbiety „Trójca jest we mnie, a ja jestem jej
mieszkaniem, Bóg we mnie mieszka”?
2. Co to jest sanktuarium duszy, pustelnia, twierdza wewnętrzna?
3. Dlaczego język i doświadczenie mistyki chrześcijańskiej, w tym karmelitańskiej, jak św. Elżbiety, jest tak słabo znane wśród wiernych?
Co możemy zrobić, by temu zaradzić?
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Z ŻYCIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO
(RODZINY SZKAPLERZNEJ)
PRYMAS TYSIĄCLECIA I KARMEL TEREZJAŃSKI
O. SZCZEPAN T. PRAŚKIEWICZ OCD
W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego,
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, chciejmy przywołać
przynajmniej niektóre wątki dotyczące jego eklezjalnej posługi mającej związki z Karmelem Terezjańskim.
Nie wolno nam najpierw zapomnieć o szczególnym zatroskaniu zasłużonego Prymasa o sprawę beatyfikacji o. Rafała Kalinowskiego. Prymas pragnął, aby nastąpiła ona w kontekście wielkiej nowenny przed obchodami
Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r. Nadto wskazywał na inną okoliczność,
postulującą ewentualną beatyfikację, mianowicie na celebrowany w 1962 r.
jubileusz czterechsetlecia Reformy Karmelu, podjętej przez św. Teresę od Jezusa w 1562 r. w Ávili, której to reformy „Servus Dei Raphael Kalinowski,
fuit auctor in Polonia, vitae suae sacrificio” – jak czytamy w liście Prymasa
i Konferencji Episkopatu do św. Jana XXIII (z 12 stycznia 1961 r.). Wcześniej,
bo już 8 grudnia 1958 r., kard. Wyszyński zabiegał o to u abp. Józefa Gawliny,
opiekuna polskiej emigracji w Rzymie, podkreślając, że w związku z przygotowaniami Narodu na Tysiąclecie Chrztu Polski należy obok zadań religijno-moralnych i naukowych przyspieszyć sprawy beatyfikacyjne naszych
rodaków, wśród których o. Rafała Kalinowskiego. Prosił więc abp. Gawlinę
o objęcie swoją opieką tego działu pracy przed Millennium i o jego czuwanie nad tą kwestią w Rzymie (N. 7259/58/P).
Co więcej, aby proces o. Rafała Kalinowskiego, a także inne procesy kandydatów na ołtarze z Polski mogły postępować do przodu, 7 stycznia 1964 r.
Prymas zwrócił się z prośbą do o. prowincjała Waleriana Ryszki OCD (1912-1977), o wysłanie do pracy w Rzymie naszego współbrata o. Michała Ma33

chejka OCD (1918-1998). W liście tym (N. 56/64/P) czytamy m.in.: „Ojciec
Święty Paweł VI bardzo przychylnie odniósł się do mojej prośby o przyśpie-
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szenie na Tysiąclecie Chrztu Polski postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego naszych polskich Sług Bożych. A w Kongregacji Obrzędów brak jest
kapłana polskiego, którego obowiązkiem byłoby czuwanie, żeby na czas były
nadsyłane akta procesów oraz niezbędne dokumenty historyczne. (…) W Polsce jest zaledwie kilku kapłanów, którzy doskonale znają prawo beatyfikacyjne
zarówno w teorii jak i w praktyce. Do nich zalicza się o. Michał Machejek. (…)
Proszę więc o. Prowincjała o wszczęcie odpowiednich kroków, żeby o. Michał
mógł udać się do Rzymu i tam pracować na rzecz spraw Kościoła Katolickiego
w Polsce”. Prośba ta – jak wiemy – została zrealizowana i o. Michał, po zrzeczeniu się posługi przeora w Poznaniu i po (wprawdzie kłopotliwym) uzyskaniu paszportu, przybył do Rzymu w lipcu 1965 r., zamieszkał w naszej
Kurii Generalnej Karmelitów Bosych, a przy polskim kościele pw. św. Stanisława bp. i m. w Rzymie przy Botteghe Oscure zorganizował biuro – Postulatorski Ośrodek Studiów, zostając najpierw Postulatorem Generalnym
Polski, a później, już za pontyfikatu św. Jana Pawła II, bo w 1984 r., Relatorem w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dzięki jego zaangażowaniu,
nie tylko św. Rafał Kalinowski, ale wielu naszych rodaków i rodaczek, zostało wyniesionych do chwały ołtarzy (jakkolwiek za życia kard. Wyszyńskiego tylko dwoje: św. Maksymilian Kolbe (1971) i bł. Maria Ledóchowska
(1975). Prymas Tysiąclecia zawsze żywił wobec o. Michała swoją wdzięczność, o czym świadczą choćby następujące jego słowa z listu skierowanego
5 stycznia 1972 r. do Postulatorskiego Ośrodka Studiów, w którym wspierała o. Michała w pracy, jako sekretarka, s. Sebastiana Krzyś, sercanka: „Jestem gorąco wdzięczny za Waszą pracę i za życzenia, (…), tak pełne nadziei,
na chwałę Bożą przez przyszłych świętych i błogosławionych polskich. Podzielam Wasz optymizm i raduję się, że jesteście tam w Rzymie pełni zapału”.
Inny, niełatwy, to prawda, wątek relacji naszej Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych z Archidiecezją Warszawską i jej Ordynariuszem, dotyczy dialogu
o odzyskanie klasztoru i kościoła na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, odebranego Zakonowi po upadku powstania styczniowego. Kapituła
Prowincjalna przed upływem stulecia od tej kasaty, złożyła na ręce ks. Prymasa, arcybiskupa warszawsko-gnieźnieńskiego, memoriał o zachowaniu
prawa własności obiektu, zapobiegając tym samym tegoż prawa przedawnieniu. Ks. Prymas nie dał nigdy pisemnej deklaracji w tej kwestii, ale prosił przy różnych okazjach o cierpliwość, mówiąc, że seminarium duchowne
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archidiecezji warszawskiej, jakie mieściło się w tymże klasztorze, jest dla
Kościoła lokalnego sprawą priorytetową i obiecał zwrot własności po wybudowaniu seminarium na Bielanach. Śmierć Prymasa w 1981 r. i późniejsze
ukierunkowania w archidiecezji nie sprzyjały jednak ewentualnemu powrotowi karmelitów bosych do ich własności. Dialog z archidiecezją od 1993 r.
prowadziła Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych, która w tym właśnie
roku powstała wskutek podziału Prowincji Polskiej na warszawską i krakowską. W 2017 r. arcybiskup warszawski, kard. Kazimierz Nycz, w ramach rekompensaty moralnej za klasztor na Krakowskim Przedmieściu, przekazał
naszemu Zakonowi kościół i klasztor Świętej Trójcy w Warszawie na Solcu i współbracia prowincji warszawskiej zamieszkali w nim i objęli posługę
w miejscowej parafii z dniem 26 sierpnia tegoż 2017 r.
Nie zapomnijmy jednak, że pomimo tego trudnego dialogu, Czcigodny
Sługa Boży, Prymas Tysiąclecia, utworzywszy w 1962 r. Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego w Warszawie, zaprosił doń z wykładami z teologii
modlitwy i mistyki naszego współbrata, o. Ottona Filka OCD (1918-2014),
który przez 30 lat tam pracował jako kompetentny i ceniony specjalista
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(ŻK 130/2014, s. 57). Nadto w 1968 r. kard. Wyszyński innego naszego
współbrata, o. Symplicjusza Bałysa OCD (1933-2004) mianował duszpasterzem akademickim w Warszawie, udzielając mu równocześnie indultu do
odprawiania Mszy św. poza kościołem („sub divo”) oraz władzy głoszenia
Słowa Bożego i spowiadania na terenie całej Polski (N. 1791/69/P). Posługę tę o. Symplicjusz pełnił przez 3 lata, bo w 1971 r. skierowano go do pracy
wśród Polonii Chicagowskiej w Stanach Zjednoczonych. Nadto już schorowany, niecały rok przed swoją śmiercią, Prymas Tysiąclecia skierował na ręce o. prowincjała Eugeniusza Morawskiego, bardzo ciepły list gratulacyjny
z racji obchodów stulecia wskrzeszenia życia karmelitańskiego w Polsce. Obchody te, w obecności przełożonego generalnego, o. Filipa Sainz de Baranda
OCD (1930-2017), odbyły się w Czernej w lipcu 1980 r. Pisał nam sędziwy
już wtenczas Kardynał Prymas, i słów tych, jak pamiętam, z szacunku wobec niego, wysłuchaliśmy na początku liturgii na stojąco: „Opatrzność Boża
prowadziła Waszych Ojców trudnymi drogami. Doświadczali oni prześladowania, kasaty klasztorów i całej Prowincji. A jednak życie karmelitańskie dzięki dobroci Bożej nie przestało istnieć. Przetrwało ono w klasztorze
w Czernej, gdzie ojcowie pielęgnowali ducha modlitwy i kontemplacji. Zaznaczyć trzeba, że do tego klasztoru i w tym czasie przybył opatrznościowy mąż, o. Rafał Kalinowski, który wydatnie ożywił życie karmelitańskie”
(Nasz Karmel, 2/1980, s. 4).
Prymas zachęcał następnie, „aby jubileusz nie przeminął bez oddźwięku
w naszym życiu i pracach nad soborową odnową”. I pouczał nas po ojcowsku: „Wasze życie i posługę apostolską niech nadal cechuje szczególna cześć
i miłość do Maryi, Matki Karmelu (…). Pielęgnujcie modlitwę i ducha kontemplacji, w myśl Waszych tradycji. (…) Wiernych, którzy do Was przychodzą i wśród których gdziekolwiek pracujecie, uczcie modlitwy i synowskiej
miłości ku Maryi” (tamże). Wydaje mi się, że słowa te, mimo upływu prawie czterdziestu lat, nie straciły nic ze swej aktualności; przeciwnie, wydają
się one nabierać dzisiaj szczególnej mocy, niejako testament wynoszonego
na ołtarze Kościoła Prymasa Polski, wobec nas, polskich karmelitów bosych.
Dodajmy jeszcze, że Siostry Karmelitanki Bose niektórych polskich
klasztorów zachowują wobec Czcigodnego Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia
wdzięczną pamięć, także za pomoc (nie tylko moralną) okazywaną w podej37
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domów. To prawda, że w jednym czy drugim przypadku, decyzje podjęte
przez Prymasa „na mocy specjalnych poruczeń Stolicy Apostolskiej” nie były w odniesieniu do klasztorów naszych Sióstr w powołaniu najszczęśliwsze,
to jednak ogólnie i z perspektywy czasu patrząc, przeważyło zawsze dobro,
choć okupione cierpieniem. Warto też przywołać znajomość najpierw Biskupa Lubelskiego, a potem Prymasa Polski ze Służebnicą Bożą Kunegundą
Siwiec OCDS (1876-1955), zaproszenie jej do udziału w rekolekcjach, które
prowadził na Siwcówce dla pań z powstającego Instytutu Prymasowskiego
i pozytywną ocenę jej „Nadprzyrodzonych Oświeceń”.
Niech przywołanie w przededniu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego tych pośpiesznie zebranych faktów i myśli dopomaga nam być bardziej
zjednoczonymi z Kościołem naszej Ojczyzny, a świetlany przykład eklezjalnego i patriotycznego zaangażowania Wielkiego Prymasa Tysiąclecia niech
nam dopomaga – zgodnie z jego słowami – „pielęgnować ducha rozmodlenia i kontemplacji w służbie Ludowi Bożemu, ucząc go modlitwy i synowskiej miłości ku Maryi”, naszej Matki i Królowej Karmelu.
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W ZAWADZIE Z OKAZJI ŚWIĘTA
NARODZENIA MATKI BOŻEJ
Bractwo Szkaplerzne i Rycerstwo Niepokalanej z Parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba z Brzeska wybrało się 7 września z pielgrzymkową wizytą do Matki Bożej Szkaplerznej w Zawadzie koło Dębicy. Doświadczyliśmy
w tym dniu pewnego zaskoczenia. Tak niedaleko od naszego miasta istnieje
piękne Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z jego cudownym obrazem i historią sięgającą średniowiecza. Organizujemy pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych nie tylko po całej Polsce, ale także w dalekiej
Francji, Belgii czy Portugalii, a nie wiemy, że istnieje cudami słynąca Matka
Boża Zawadzka. Poznanie tego nowego miejsca pielgrzymkowego zawdzięczamy opiekunowi naszych dwóch wspólnot religijnych, ks. Łukaszowi Polniaszkowi, dla którego Zawada jest miejscowością rodzinną.
Zdziwienie towarzyszyło nam, gdy podczas Mszy św. zobaczyliśmy tłum
ludzi zebranych przed ołtarzem polowym, pielgrzymów zapełniających wnętrze olbrzymiego kościoła, gromady ludzi obchodzących na klęczkach główny ołtarz, rozciągający się daleko strumień pątników na dróżkach w terenie,
gdy nie widać było, będąc w środku, początku ani końca pochodu ludzi z różańcami w rękach, z modlitwą na ustach. Co pewien czas na szlaku wyrastała biała kapliczka z kolejną tajemnicą, jak stacje Drogi Krzyżowej w naszej
Czernej. Rozważania tajemnic światła podczas procesji różańcowej prowadził ks. prałat Bogusław Czech – proboszcz parafii Straszęcin. Obecny był
ks. Biskup i kilkadziesiąt kapłanów z różnych parafii towarzyszących pielgrzymom. Wśród nich też nasz ks. proboszcz Józef Drabik. Potem jeszcze
uczestniczyliśmy w nowennie do Matki Bożej. Zakończeniem było błogosławieństwo lurdskie.
Przy okazji chciałabym Wam, Czytelnikom, przekazać trochę wiedzy
na temat historii Sanktuarium w Zawadzie… Może wybierzecie się kiedyś do tej miejscowości, by powierzyć się opiece Matce Bożej Zawadzkiej,
wypowiedzieć smutki, radości, podziękowania i prośby, przejść trasą Dróżek Różańcowych słynnych w całym kraju. Gdy wpatrzycie się w kapliczki
39

poszczególnych
h tajemnic
j
i różańca,
óż ń napełnieni
ł i i niezwykłą
i
kł siłą
ił przemierzycie wcale nie łatwą trasę (zależnie, którą część różańca wybierzecie), pełni
optymizmu i wiary we własne możliwości, umocnieni siłą modlitwy wrócicie do naszych domów lepsi.
Wieś Zawada leży w diecezji tarnowskiej, przy drodze krajowej A4, w odległości 6 km od Dębicy. Kościół p.w. Nawiedzenia NMP, będący obecnie
Sanktuarium Maryjnym, stoi na wzniesieniu górującym nad okolicą. Pierwotnie stała w tym miejscu świątynia drewniana ufundowana przez Stanisława Ligęzę (Zawada należała do parafii Lubzina). We wnętrzu mieszczono
przywieziony z Włoch w 1610 roku obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Namalowano go na wzór obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z kaplicy Borghesów
w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Uważany był przez ludność
za cudowny. Stanisław Ligęza, właściciel tych ziem, uprosił w czasie Mszy
św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej zdrowie dla półtorarocznego konającego syna, Kazimierza. Uczynił wtedy ślub, że jeżeli syn odzyska
zdrowie, to on w Zawadzie wybuduje murowany kościół. Pragnąc go wypełnić, w 1646 r., rozpoczął budowę kościoła z cegły i kamienia. I tak w 1656 r.
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poświęcono kościół jednonawowy z dwiema kaplicami z drewnianą powałą i sygnaturką. Biskup Florian Janowski 31 lipca 1791 erygował tu parafię. Pierwszym proboszczem został ks. Wojciech Kaśluga. Świątynia była
i jest celem licznych pielgrzymek ludności okolicznych miejscowości. Parafianie zawadzcy przyczynili się znacznie do pomyślnego przeprowadzenia postępowania w sprawie koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej,
składając zeznania o doznaniu licznych uzdrowień za przyczyną swojej patronki. Koronacja ta musiała być jednak przesunięta z planowanego terminu, tj. 1914 r., ze względu na wybuch I wojny światowej. W czasie tej wojny
austriacki pocisk artyleryjski utknął w jednej z akacji otaczających obiekt
i nie eksplodował, co mieszkańcy poczytali za cud. 8 września 1920 roku odbyła się koronacja obrazu przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę. Za rok
w Zawadzie odbędą się uroczystości 100-lecia koronacji cudownego Obrazu.
Mijały kolejne lata i tak dla Zawady nadszedł ważny rok 1970: 50-lecie
koronacji obrazu Matki Bożej Zawadzkiej. Od 6 do 13 września odbyła się
uroczystość złotego jubileuszu koronacji. W uroczystości 50-lecia wziął udział
Metropolita Krakowski Kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Pa-
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weł II. Na przestrzeni ostatnich lat, wiekowa budowla zawadzkiego sanktuarium zaczęła chylić się ku upadkowi. Wymurowany z cegły i kamienia
kościół, jak wykazały badania, miał pod fundamentami wypłukaną ziemię
przez wodę deszczową. Wskutek tego popękały fundamenty oraz wszystkie
łuki w oknach i drzwiach, które 100 lat temu były zabezpieczone drewnianymi klinami. Wówczas decyzją biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza na
kustoszem sanktuarium został powołany ks. Władysław Tokarczyk, który
z polecenia tegoż biskupa podjął dzieło remontu i rozbudowy sanktuarium.
Obecny kościół sanktuaryjny w Zawadzie został w latach 1988-1998
powiększony i wyremontowany staraniem parafian, darczyńców i fundatorów oraz czcicieli Matki Bożej. Nowa część kościoła, ołtarz polowy i wieża zostały wybudowane w latach 1988-1991. Na ołtarzu polowym jest kopia
Obrazu Matki Bożej Zawadzkiej. Zwieńczeniem całej budowli jest wieża
o wysokości 58 m, na której umieszczone są trzy dzwony. Również w tym
samym czasie powstały Maryjne Dróżki Różańcowe, na których odprawiane są w pierwsze soboty miesiąca nabożeństwa wynagradzające za grzechy
całego świata. Zostały poświęcone przez biskupa Władysława Bobowskiego
26 października 1986 roku. W każdą sobotę przed Mszą św. wieczorną odprawiana jest Nowenna do Matki Bożej Zawadzkiej, podczas której przedstawia się Maryi prośby i podziękowania, jakie ludzie pozostawiają w księgach
próśb i podziękowań. Sama budowla oraz jej otoczenie są zaskakujące. Cudowny Obraz Matki Bożej Zawadzkiej, malowidła ścienne, witraże, święte
figury i obrazy sprawiają wrażenie pewnej tajemnicy, czegoś niezwykłego.
Od 21 sierpnia 2004 roku kustoszem a zarazem proboszczem zawadzkiego sanktuarium decyzją biskupa Wiktora Skworca, który w 2003 roku
potwierdził istnienie Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie, został ksiądz
Józef Książek.
Zasięg kultu Matki Bożej Zawadzkiej jest dość duży. Obejmuje region
dębicki, częściowo mielecki, radomyski, ropczycki i sędziszowski. O żywotności kultu Madonny Zawadzkiej i przywiązaniu do tego sanktuarium,
świadczy ruch pielgrzymkowy. Koncentruje się on wokół odpustów. Jednodniowy odpust odbywa się w niedzielę po 16 lipca na uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej. Istnieje tu bowiem Bractwo Szkaplerza Świętego, na którego
prowadzenie zezwoliła, 8 października 1701 roku, krakowska kuria bisku42

pia. Odpust tygodniowy trwa od niedzieli przed 8 września do niedzieli po
8 września, z okazji święta Narodzenia NMP i rocznicy koronacji. W czasie
tych odpustów przybywają do Zawady liczne pielgrzymki. Właściwie przez
cały rok, a zwłaszcza w niedziele i święta, odwiedzają sanktuarium w Zawadzie czciciele Matki Bożej Zawadzkiej – przybywają tu nieraz całymi
rodzinami czy większymi grupami, aby się modlić i skorzystać z sakramentów świętych. Także i dzisiaj w zawadzkim sanktuarium Matka Boża nadal
przyjmuje swoje dzieci, które u Niej szukają pomocy i Jej się pragną oddać.

A oto modlitwa do Matki Bożej Zawadzkiej:
O najłaskawsza Panno Maryjo,
Pani ziemi dębickiej z Zawadzkiego wzgórza,
Matko Boga i nasza, najukochańsza Matko,
Ty w rozmaitych potrzebach i trudnościach
zawsze spieszysz z pomocą swoim dzieciom
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i wlewasz nadzieję w serca zrozpaczone.
Pokornie Cię błagam, płaszczem swej opieki
otaczaj mnie nieustannie:
u swego Syna bądź mi Orędowniczką,
w chwilach smutku mnie pociesz,
w słabościach mnie podtrzymuj,
w chorobie wyproś uzdrowienie,
chroń mnie od grzechu,
pomóż w dobrym mi wytrwać,
uproś potrzebne łaski…
Bądź mi nadzieją w chwilach zwątpienia.
Prowadź mnie drogą bezpieczną
do Syna swojego. Amen.
Nadziejo Zrozpaczonych Jedyna –
módl się za nami.
Maria Dziwiszewska

PRZEMYŚL ŚWIĘTEJ TRÓJCY
W parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu nastąpiła zmiana w pełnieniu funkcji moderatora miejscowego Bractwa Szkaplerznego, ponieważ dotychczasowy moderator ks. Krzysztof Żyła, dnia 1 lipca br. został przeniesiony do
innej parafii. W związku z zaistniałą sytuacją, ks. proboszcz Arkadiusz Jasiewicz powołał dnia 1 września 2019 r. na moderatora miejscowego Bractwa
Szkaplerznego ks. Jakuba Kustronia.
Dnia 3 października 2019 r. podczas spotkania miesięcznego Bractwa
Szkaplerznego, w obecności moderatora Bractwa, dokonano wyborów do za-
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rządu Bractwa, na okres 3 lat. Zarząd został wybrany przez członków Bractwa, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, a następnie
zatwierdzony przez moderatora miejscowego ks. Jakuba Kustronia. Skład zarządu: animator Irena Duży, zastępca animatora Ludwik Dacko, kronikarz
Jadwiga Wolarz, skarbnik Barbara Dacko. Uczestnikom spotkania w imieniu zarządu za dokonane wybory serdecznie podziękowała animator Bractwa. Na zakończenie spotkania ks. Jakub Kustroń, moderator miejscowy, oraz
ustępujący członkowie zarządu złożyli nowo wybranemu zarządowi gratulacje i życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Szkaplerznej
w pełnieniu powierzonych im zadań. Wykonano także pamiątkowe zdjęcia.
Stanisława Kruty
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PIELGRZYMKA DO KATEDRY W KATOWICACH
IV Archidiecezjalna Pielgrzymka Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) Archidiecezji Katowickiej odbyła się w ramach VIII Archidiecezjalnej
Pielgrzymki parafialnych wspólnot „Żywego Różańca” do Katedry Chrystusa
Króla w Katowicach. Pielgrzymka gromadzi wszystkie nasze wspólnoty i osoby, którym bliska jest modlitwa różańcowa. Cały miesiąc październik 2019 r.
w Kościele obchodzony był jako nadzwyczajny miesiąc misyjny.

Około 3 tys. członków należących do Róż Żywego Różańca przybyło do
katowickiej katedry na doroczną pielgrzymkę. Punktem centralnym była
Eucharystia, której przewodniczył abp Wiktor Skworc. W homilii podkreślał, że różaniec pomaga uczynić nasze życie misją w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi.
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– Różaniec może być tą linią bezpieczeństwa, która krok po kroku, tajemnica po tajemnicy pomoże uczynić nasze życie misją w służbie Bogu
i drugiemu człowiekowi, w służbie Kościołowi i ludzkiej rodzinie – mówił
do zebranych w katedrze abp Wiktor Skworc.
Odnosząc się do ogłoszonego przez papieża Franciszka nadzwyczajnego
miesiąca misyjnego zauważył, że modlitwa i zaangażowanie w Żywy Różaniec ma charakter misyjny. – Jest to wypełnienie zadania, które stawia przed
nami Kościół. Nakaz głoszenia Ewangelii ma charakter uniwersalny – mówił.

– Wyruszajcie na misyjne szlaki, w misyjną drogę z różańcem w ręku,
modląc się o pokój, za siebie samych, za waszych bliskich, za osoby potrzebujące modlitwy, za kapłanów, o nowe powołania… módlcie się nieustannie
wraz z Maryją za cały Kościół, pamiętając, że „modlitwa to pierwsze ‘dzieło misyjne’…”, a Kościół powinien również ewangelizować sam siebie i jako
Oblubienica Chrystusa wytrwałą modlitwą manifestować wierność Oblubieńcowi – powiedział do zebranych w katedrze.
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Abp Skworc odniósł się również do bieżących,
bieżących trudnych spraw społeczspołecz
nych. – Wiem jak cierpicie z tego powodu, że dzieci lub wnuki nie słuchają
ani Boga, ani Kościoła, ani rodziców, żyją nie po Bożemu – mówił. – Cierpimy jako wspólnota Kościoła z powodu grzechów i niewierności osób duchownych – dodał. Zauważył równocześnie, że zarówno momenty radosne,
jak i bolesne w życiu są „częścią naszej misji głoszenia Ewangelii”.
– W całej archidiecezji do róż różańcowych należy około 60 tys. osób. To potężne oręże modlitwy, którego jesteśmy częścią – zauważył ks. Zbigniew Kocoń, moderator Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej. Dodaje, że takie
spotkanie jak to dzisiejsze umacniają modlących się na różańcu oraz budują między nimi więź jedności.
Przed Eucharystią uczestnicy pielgrzymki wysłuchali konferencji
ks. dr. Macieja Będzińskiego z Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wspólnie
odmówili modlitwę różańcową.
Tegoroczna pielgrzymka członków Żywego Różańca jest już ósmą z kolei. W tym roku odbyła się pod hasłem „Modlitwa to pierwsze ‘dzieło misyjne’, pierwsze, w które każdy chrześcijanin może i powinien się zaangażować”,
nawiązującym do nadzwyczajnego miesiąca misyjnego ogłoszonego przez
papieża Franciszka. Pielgrzymka każdego roku cieszy się niesłabnącą popularnością.
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ŚP. EDWARD SZWEDA Z RYBNIKA
Z bólem serca powiadamiamy, że w wigilię uroczystości św. Teresy od Jezusa zmarł śp. Edward Szweda, członek wspólnoty Świeckiego Karmelu OCDS
w Rybniku-Chwałowicach, długoletni jej przewodniczący i współzałożyciel,
wspaniały człowiek, małżonek, ojciec i dziadek, członek Domowego Kościoła, szafarz nadzwyczajny, posługujący chorym w szpitalu przez lata, animator
Rodziny Szkaplerznej w swojej parafii św. Wawrzyńca, długoletni dyrektor
Izby Rzemieślniczej w Rybniku.
Przez całą swoją karierę zawodową związany był z rzemiosłem subregionu rybnickiego, gdzie od 1969 roku był dyrektorem biura Cechu Rzemiosł
Drzewnych w Rybniku, a w latach 1976 do 2005 pełnił funkcję dyrektora
Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku.
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Dzięki jego zaangażowaniu powołana została w 2008 roku Zasadni
Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej w Rybniku, której poświęcił najwięcej uwagi w ostatnich latach pracy.
Pogrzeb śp. Edwarda odbył się w czwartek 17.10. w parafii św. Wawrzyńca w Rybniku – Ligocka Kuźnia.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
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ŚP. TERESA SOWIŃSKA Z ZAWIERCIA
2 listopada w Dzień Zaduszny, w pierwszą sobotę miesiąca odeszła od nas do
Pana Teresa Sowińska, współzałożycielka Bractwa Szkaplerznego w Zawierciu.
Terenia, tak wszyscy do niej mówiliśmy, nawet ks. proboszcz, miała 79
lat. Wcześnie owdowiała, ale nie została sama. Ma troskliwą córkę Małgosię,
która razem z nią walczyła z jej chorobami i ukochanego wnuka Łukasza.
Terenia… zawsze blisko Boga, zawsze w kościele, w modlitwie. Cierpiała,
kiedy kolejne operacje nie pozwalały jej być na Eucharystii. Należała do Żywego Różańca ale Matka Boża Szkaplerzna w szczególny sposób przygarnęła
ją pod swój płaszcz. Terenia przyjęła szkaplerz w 2000 roku w październiku,
a w następnym, jako jedna z 3 osób, zabiegała wytrwale o erygowanie Bractwa Szkaplerznego w naszej parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
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Często wspominała pierwsze wyjazdy na rekolekcje do Czernej, do sióstr
w Elianum. I wyjątkowy czas Jubileuszu 750-lecia Szkaplerza Karmelitańskiego w 2001 roku obchodzonego w Czernej i nocne czuwania 15/16 lipca…
Od paru lat zdrowie nie pozwalało jej przychodzić na comiesięczne spotkania bractwa, ale zawsze dopytywała się, co się dzieje, czytała kwartalniki
i… tęskniła za Czerną, za Matką Bożą Szkaplerzną, za Drogą Krzyżową w lesie.
I wreszcie w tym roku udało się! 16 lipca pojechałyśmy do Czernej – spowiedź u znajomego ojca, Eucharystia i uśmiech Matki Bożej Czerneńskiej
sprawiły, że Terenia poczuła się jak w domu, była szczęśliwa.
Tydzień przed rozległym zawałem rozmawiałyśmy. Mówiła, że przed
każdą z sześciu poważnych operacji była spokojna. Spokojna, mówiła, byłam i zawsze jestem gotowa…
Tereniu kochana, do zobaczenia w Niebie…
Wirginia Sierka, animator

POEZJA
Rozwińmy naszych serc sztandary,
Umocnijmy drogi naszej wiary,
Wypędźmy z naszych domów złego,
Dobrym uśmiechem ogrzejmy bliźniego,
I tak – miłości złączeni wieńcem
Przyjmijmy Ją – Maryję
Przeczystą Liliję – chlebem i sercem!
Królową naszą i całej ludzkości!
Gdy przybywasz do naszej świątyni
Najpiękniejsza Szafarko Miłości,
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Siejesz w około brylantów łaskami,
A my nie wiemy jak Cię uczcić mamy,
Abyś Ty – z Góry Karmel Królowo
Dobrze czuła się z nami!
Więc serca nasze Ci ścielemy
Pod stopy bose Twoje
Błagalne i dziękczynne
Modlitwy Ci ślemy
Ofiarując Tobie radości nasze
I trudy i znoje.
Prosząc, abyś nas błogosławiła
Do serca Swego przytuliła
A my Twoje dziatki
Szczęśliwi będziemy
W ramionach swej Matki!
Zofia Schewe

Maryi …
Bądź pozdrowiona
Boża Rodzicielko
Bądź pozdrowiona
Maryjo droga
Błogosław każdej
Naszej chwili
I prowadź nas
Do Boga!
Zofia Schewe
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SMAK KARMELU – KARMELITAŃSKA
SZKOŁA MODLITWY

Karmelitański Ośrodek Powołaniowy w Czernej rozpoczął KARMELITAŃSKĄ SZKOŁĘ MODLITWY – SMAK KARMELU.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w czterech miejscach:
• Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku – Chwałowicach
• Kościele akademickim pw. Św. Jana Pawła II w Kielcach
• Duszpasterstwie Akademickim „Wieczernik” przy parafii Chrystusa
Króla w Rzeszowie
• Domie Modlitwy Sióstr Karmelitanek Misjonarek w Trzebini k. Żywca.
W programie spotkań: Msza Święta, konferencja o modlitwie oraz wspólna modlitwa karmelitańska. Zapraszamy wszystkich na spotkania. Więcej
szczegółów na plakatach.
https://www.karmel.pl/smak-karmelu-karmelitanska-szkola-modlitwy/
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II KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI OJCZYZNY
• Grudzień 2019 – Za rodziny katolickie, aby okres Adwentu był czasem
pogłębienia wiary i dobrego przygotowania do obchodów świąt Bożego Narodzenia.
• Styczeń 2020 – Niech Maryja, Królowa Polski, wspiera nas w walce z laicyzacjąnaszego Narodu i wyjedna nam łaskę pogłębionej wiary.
• Luty 2020 – O nowe powołania kapłańskie i zakonne dla Kościoła w Polsce i Europie.
• Marzec 2020 – O Boże miłosierdzie dla odprawiających rekolekcje wielkopostne oraz światło Ducha Świętego dla rekolekcjonistów.
• Kwiecień 2020 – O liczny udział katolików w wyborach Prezydenta RP
i głosowanie zgodne z sumieniem i nauczaniem społecznym Kościoła.
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MIGAWKI FOTO
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Więcej: www.facebook.com/szkaplerzkarmelitanski/
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

•

Wiernych pragnących korzystać z karmelitańskiej formacji duchowości szkaplerznej w Czernej zapraszamy serdecznie:
→ na nabożeństwa ku czci Matki Bożżej Szkaplerznej z procesją (w pogodne dni) w trzecie niedziele miesiąca
n
o godz. 1600 (z wyjątkiem Wielkiego Posstu);
→ na comiesięczne spotkanie tutejsszego Bractwa Szkaplerznego w sali
w klasztorze po nabożeństwie szkaplerznym w trzecie niedziele miesiąp
cca o godz. 1700 (z wyjątkiem Wielkiego
Postu
P
i wakacji);

→ na doroczną nowennę z kazaniem
pprzed uroczystością Matki Bożej z Góry
Karmel w dniach 7-15 lipca o godz. 1800
K
((niedziela 1100), noc czuwania z procesją różańcową i na samą uroczystość 16 lipca;
→ na doroczne Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej (wszystkich
wspólnot i osób noszących bądź pragnących przyjąć szkaplerz karmelitański) w sobotę po 16 lipca w godz. 900-1530 (W 2020 będzie to 18 lipca);
→ do lektury kwartalnika Biblioteka Formacyjna „Rodziny Szkaplerznej”;
→ na konta i profile szkaplerza karmelitańskiego (oraz Bractwa Szkaplerza św.) na Facebooku oraz do portalu www.szkaplerz.pl;
→ na rekolekcje Maryjne i inne w tutejszym Domu Rekolekcyjnym Sióstr
Karmelitanek Dz. Jezus;
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→ na nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca (plakat jak niżej)
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•
•

•

•

Animatorzy Bractwa Szkaplerznego oraz ich zastępcy odbywają
swoje doroczne obowiązkowe wspólne rekolekcje formacyjne w Domu Pielgrzyma w Czernej w dniach 29-31 maja 2020 r.
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, w ostatnim kwartalniku oraz na stronach karmelitańskich profili na FB.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wynagradzającej zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi w pięć pierwszych sobót miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. W 2019
r. nabożeństwa rozpoczną się 7 grudnia. W programie: o godz. 1700
Msza św. z homilią, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Medytacja, Różaniec i błogosławieństwo. Zakończenie ok. 1930.
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 dyplomik przyjęcia, kartka
wpisowa do Rodziny Szkaplerznej),
– kalendarz, książki i pamiątki z sanktuarium w Czernej,
– obrazki z Matką Bożą Szkaplerzną i nadrukiem adresu moderatora
prowincjalnego.
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Karmelitańskie inspiracje religijności
na Górnym Śląsku. Zarys historii.
Opracowanie ks. Czaplickiego, wydane w Księgarni św. Jacka, prezentuje
wpływ duchowości zakonu karmelitańskiego na życie katolików, mieszkających w tej części Górnego Śląska, która po I wojnie światowej znalazła się
w diecezji katowickiej. Oddziaływanie karmelitów na życie wiernych świeckich
w czasie kolejnych wieków wyrażało się na trzy zasadnicze sposoby: 1. przyjmowanie szkaplerza karmelitańskiego i spełnianie wymagań, jakie z tego faktu wynikają. 2. Tworzenie bractw szkaplerznych. 3. Stworzenie i otoczenie
opieką III Zakonu karmelitańskiego (obecnie: Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego). Dzięki tym działaniom duchowość karmelitańska przeniknęła do zwykłych parafian, a w wielu parafiach powstały ośrodki kultu Matki
Bożej z Góry Karmel, co w konsekwencji pobudzało ufność w opiekę Maryi
nad ludem i ugruntowanie się kultu maryjnego.
http://ksj.pl/karmelitanskie
http://ksj.pl/karmelitanskie-inspiracje.html
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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.karmelitana.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
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KALENDARZ 2020 – SZKAPLERZNA

W 2020 roku zapraszamy w podróż po sanktuariach maryjnych całego
świata. Obrazy Matki Bożej Szkaplerznej, które zdobią kalendarz na 2020
rok, są odbiciem wrażliwości malarzy pochodzących z różnych miast, krajów i kontynentów. Za każdym razem świadczą jednak o wielkiej miłości do
Matki, która ofiarowuje
j człowiekowi Syna
y i znak jjego
g pprzyjaźni
yj
– szkaplerz.
p
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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
MODLITEWNIK SZKAPLERZNY
Teologia i historia szkaplerza
Obrzęd nałożenia szkaplerza
Mszalik szkaplerzny
Nabożeństwa i nowenny
Modlitwy i litanie
Pieśni do Matki Bożej Szkaplerznej
II wydanie (poprawione, rozszerzone i ubogacone) jedynego na rynku modlitewnika o szkaplerzu karmelitańskim. Jest to prawdziwa „encyklopedia”
i skarbnica wiadomości o nabożeństwie szkaplerznym, a także modlitw i pieśni do Matki Bożej Szkaplerznej.
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•

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

Dotychczasowy numer telefonu Sekretariatu Bractwa Szkaplerznego 797
002 368 uległ awarii. Dostępny jest okresowo numer telefonu moderatora
Bractwa o. Włodzimierza: 609 217 424.
PROSIMY DZWONIĆ TYLKO W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH
BRACTW I WSPÓLNOT SZKAPLERZNYCH.
Inne sprawy (prenumerata, wysyłka) zgodnie z dyżurem Sekretariatu
w Czernej we wtorki w godz. 1100-1600: tel. (+48) 12 282 00 65 w. 157; (+48) 12
258 30 57 lub z tel. kom. p. Haliny Koniecznej, znanym animatorom wspólnot Bractwa Szkaplerznego.
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