KARMEL CAŁY
JEST MARYJNY
Materiały formacyjne dla Bractwa Szkaplerznego
Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

[ 29 ]
Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo ich skracania oraz opracowania tekstów przyjętych do druku.
Do użytku wewnętrznego.

Święta Boża Rodzicielko, Chwało Góry Karmel,
zechciej odzianych Twoją Szatą przyodziać cnotami Twoimi
i zachowaj ich zawsze od wszelkich niebezpieczeństw
duszy i ciała. Amen.
Pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża.
Nie odrzucaj próśb, [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach,
lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa,
[Ty] jedynie czysta i błogosławiona.
Najstarsza zachowana modlitwa Maryjna (III w.).

SPIS TREŚCI

KONFERENCJE FORMACYJNE
• Miesiąc I – październik
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD: 100-lecie urodzin
Św. Jana Pawła II (3) ................................................................................... 3
• Miesiąc II – listopad
Szczepan T. Praśkiewicz OCD: Maryja karmelitańskich
legend i tradycji (1) .................................................................................... 11
• Miesiąc III – grudzień
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD: Zamieszkiwanie Boga w duszy (7) 17
Z ŻYCIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO (RODZINY SZKAPLERZNEJ)
• Obrzęd odnowienia zobowiązań szkaplerznych ........................................ 27
• Papież Franciszek o Matce Bożej z Góry Karmel....................................... 36
• Odpust szkaplerzny w Czernej ..................................................................... 37
• Czerna: 22 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej.................... 38
• Zawiercie ......................................................................................................... 45
• Piekary Śląskie Brzozowice – Kamień ......................................................... 48
• Przesłanie X Kapituły Krakowskiej Prowincji
Zakonu Karmelitów Bosych .............................................................. 50
• Pokapitulne zmiany urzędów i obowiązków w Krakowskiej Prowincji . 52
• Dom Pielgrzyma w Czernej ......................................................................... 56
• Migawki foto ................................................................................................... 58
• Poezja .............................................................................................................. 60
• Nasi Zmarli ..................................................................................................... 62
• Informacje i ogłoszenia ................................................................................ 63

ISBN 978-83-66504-22-6

KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – PAŹDZIERNIK
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II (3)
Karmel Terezjański z wdzięcznością po dziś dzień wspomina piękne relacje
i więzi łączące św. Jana Pawła II z naszym Zakonem. Wśród papieskich działań tego pontyfikatu miały miejsce liczne beatyfikacje (20) i kanonizacje (4)
córek i synów Karmelu, mianowanie biskupów wziętych z naszego Zakonu
(14), jego liczne odwiedziny w klasztorach i kościołach karmelitańskich na
całym świecie, od wadowickiego poczynając.
y ją
W okresie wadowickim Karoll
Wojtyła musiał spotkać się z bł. o. Al-fonsem Marią Mazurkiem, któryy
w latach 1920-1930 pełnił rolę pre-fekta w Niższym Seminarium. Wspo-mina o tym Papież w Wadowicach
h
16 czerwca 1999 r. podczas piel-grzymki do Ojczyzny, w czasie któ-rej w Warszawie wyniósł na ołtarzee
108 polskich męczenników II Woj-ny Światowej, a wśród nich o. Alfon-sa Marię Mazurka.
Mówił wówczas: „Cieszę się,
że dane mi było beatyfikować,
wraz ze stu ośmiu męczennikami,
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r
również
bł. O. Alfonsa Marię Mazzurka, który był wychowankiem,
a potem zasłużonym wychowawcą
w przyklasztornym Niższym Semin
narium. Z pewnością miałem spossobność zetknąć się osobiście z tym
śświadkiem Chrystusa, który w 1944
rroku, jako przeor klasztoru w Czernnej, przypieczętował swoją wierność
Bogu męczeńską śmiercią”.
B
Warto dodać, że beatyfikaccja ta miała miejsce na tle monumentalnego Teatru Wielkiego. Jego
m
bbudowniczym był Włoch Antonio
Corazzi w latach 1825-1832, a buC
ddynek stał się jednym z najpiękniejsszych klasycystycznych budynków
teatralnych w Europie. Corazzi pragnął stworzyć wielką scenę teatralną dla
stołecznej Warszawy. Nie przypuszczał, że największą sceną dla Warszawy
stanie się nie tyle wnętrze jego pięknego wielkiego teatru, ile tylnia szara jego bryła, która posłuży jako tło dla papieskiego ołtarza i prawie milionowego tłumu wiernych. Ten tłum chciał uczestniczyć nie w sztuce teatralnej ale
w największym dramacie miłości Boga i człowieka uobecnianym w Eucharystii, sprawowanej przez Namiestnika Chrystusowego Jana Pawła II, który
również przybył „z ziemi włoskiej do polskiej”, a w swym młodym życiowym
pielgrzymowaniu trudził się także pracą aktorską. Na tę scenę warszawskiego placu w sercu Polski patrzył ponadto cały świat złączony w modlitwie
z Piotrem naszych czasów.
Niedziela 13 czerwca 1999 r stała się dniem największego zgromadzenia
liturgicznego w Warszawie. Właśnie tego dnia i w tym miejscu – na Placu
Marszałka Piłsudskiego, zwanego dawniej Placem Zwycięstwa, odbyła się
liturgia beatyfikacji, tj. zwycięstwa Chrystusa w życiu 108 męczenników II
wojny światowej.
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Ks. kard. Franciszek Macharski podczas dziękczynienia za beatyfikację z intronizacją relikwii bł. Mazurka w Wadowicach powiedział: „Dwaj
wielcy karmelici bosi przeszli przez ziemię wadowicką: św. Rafał Kalinowski
i bł. o. Alfons Maria Mazurek (…) uczą nas, jak odpowiadać Bogu na pytanie
«Czy Ty mnie miłujesz?» To Jan Paweł II dał nam tych dwóch nowych wielkich i poszedł ich drogą… Błogosławieni męczennicy, w tym bł. Alfons Maria
Mazurek, wołają do nas «Uwierzcie, że Bóg jest miłością»”.
Jak podaje o. Albert Wach OCD, spowiedź i nabożeństwa celebrowane
w kościele „na górce” nie były jedynym rodzajem kontaktów Karola Wojtyły
z wadowickim klasztorem. W 1938 roku, mając 18 lat, poznaje Mieczysława Kolarczyka, nauczyciela w prywatnym gimnazjum prowadzonym przez tutejszy
klasztor, z którym nawiązuje bliższe relacje i godzinami rozmawia o teatrze,
literaturze, filozofii. Jako uczeń gimnazjum im. Marcina Wadowity i kierownik zespołu teatralnego współpracuje z analogicznym amatorskim zespołem
z prywatnego gimnazjum karmelitów bosych. Między innymi wypożyczają
sobie wzajemnie kostiumy teatralne. Dyrektor zespołu teatralnego, o. Bogusław Woźnicki OCD, wspominał: „Jednego razu wypożyczyłem Mu wspaniały
fotel używany w wielkie święta dla celebransa. Gimnazjum państwowe mia
miało grać Apokalipsę św. Jana. Studentt
Wojtyła był Janem. Ówczesny prze-or, ojciec Gabriel, widząc nieznajo-mego chłopaka, niosącego na głowiee
tak cenny mebel myślał, że to złodziejj
i zaczął na niego wołać: Brzydaku,
skąd to wziąłeś!…”.
Po wyjeździe Karola Wojtyły doo
Krakowa na studia polonistycznee
na Uniwersytecie Jagiellońskim je-go więzi z Karmelem jeszcze bardziejj
się zacieśniają i pogłębiają. Wybuchaa
jednak wojna i co dopiero rozpoczętee
studia muszą zostać przerwane. Ka-rol podejmuje pracę jako robotnik fi-zyczny w kamieniołomie związanym
m
z fabryką chemiczną Solvay.
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Nieco wcześniej w duszpasterstwie księży salezjanów w parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach poznaje Jana Tyranowskiego, który, będąc
człowiekiem niezwykle głębokiej duchowości, potrafił również innych ludzi
wprowadzić w tajniki życia duchowego. Papież po latach zaświadczy: „Tyranowski, który sam kształtował się na dziełach św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Jezusa, wprowadził mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój
ówczesny wiek, lektury”.
Jan Tyranowski nie był karmelitą. Był człowiekiem świeckim, urzędnikiem, później krawcem, z usposobienia samotnikiem, a w parafii salezjanów, w trudnych latach okupacji, pomagał w duszpasterstwie, zajmując się
organizowaniem grup młodzieżowych. Dla młodych ludzi był wielkim autorytetem. „Dowodził, że o Bogu można się nie tylko dowiadywać, że Bogiem można żyć”. Spotkanie z Tyranowskim było momentem przełomowym
w życiu Karola Wojtyły. Już jako Papież nazwie to spotkanie i to, co mu zawdzięcza,
ę
„przewrotem”.
p
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Nie oznacza to, że wstępując na drogę, którą kroczył i ukazywał Tyranowski, Wojtyła wszystko przyjmował bezkrytycznie. W szczególności jego
sprzeciw budziła postawa niedoceniania doczesności i degradowania tworzących ją wartości. Czytamy u Wojtyły: „wydaje się, że Jan zbyt podkreślał
pewne oderwanie od życia, rozumiane zbyt bezwzględnie. Nie miał np. pełnego widzenia takich nadprzyrodzonych zagadnień jak małżeństwo, twórcza
praca zawodowa, społeczna czy kulturalna. Chrześcijaństwo jest dużo odważniejsze względem życia niż je naświetlał, i korzystając z zasadniczego zrębu jego apostolskich osiągnięć trzeba koniecznie uzupełnić go pod tym względem”.
Można więc chyba powiedzieć, że Wojtyła przeciwstawia postawie ucieczki od rzeczywistości postawę, która polega na tym, by jej nie negować, lecz
by – jak chciał św. Jan od Krzyża – „uratować doczesność dla wieczności”.
Dokonane za sprawą Tyranowskiego zainteresowanie się Wojtyły mistyką św. Jana od Krzyża pogłębiało się stopniowo, a więzi z Karmelem stawały
się jeszcze mocniejsze. Wprawdzie jesienią roku 1942 podejmuje ostateczną
decyzję wstąpienia do Krakowskiego Seminarium Duchownego, które działało w konspiracji, ale cały czas myśli też o Karmelu jako ewentualnej drodze
swego życia. W tym samym 1942 r. bierze udział w obchodach czterechsetnej
rocznicy urodzin św. Jana od Krzyża. Wtedy też – jak relacjonują świadkowie
– po raz pierwszy wyraził swoją wolę wstąpienia do Zakonu. «Zaprosił się»
na duchową rozmowę z ówczesnym wychowawcą naszych kleryków, ojcem
Pawłem Gutem OCD i ze studenckiej biblioteki wypożyczył dzieła św. Jana od Krzyża. W szczególny sposób zainteresował się poezją Doktora Mistycznego. Wtedy też zaprzyjaźnił się z o wiele starszym od siebie o. Józefem
Prusem OCD, ówczesnym prowincjałem. I jemu to w wielkim sekrecie zdradził się z pragnieniem wstąpienia do naszego zakonu. (…) Był rok 1942, wojna osiągnęła swe apogeum, nowicjat w Czernej był zamknięty. W rachubę
nie mogło również wchodzić zwolnienie z zakładu pracy człowieka młodego i zdrowego. I z tej to przede wszystkim przyczyny obłóczyny postulanta
Wojtyły zostały odłożone na czas powojenny.
Jednym z profesorów w diecezjalnym Seminarium Duchownym jest
ks. Ignacy Różycki, dogmatyk, który zauważa, że jego uczeń umieszcza
u góry każdej strony każdego oddawanego wypracowania małą inskrypcję:
„Do Jezusa przez Maryję”, albo „Jezus, Maria, Józef” (stosowaną po dziś dzień
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w Karmelu!). Ks. Różycki zachęca Wojtyłę do zainteresowania się św. Janem
od Krzyża. Karol natomiast już od roku uczy się języka hiszpańskiego, posługując się słownikiem niemiecko-hiszpańskim. Jego celem jest czytanie
karmelitańskiego mistyka w oryginale. Na seminarium u ks. prof. Ignacego Różyckiego pisze pracę magisterską pt. Pojęcie środka zjednoczenia duszy
z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża. Po konsultację w tej materii zwraca się
do o. Bernarda Smyraka OCD, pracującego nad nowym przekładem pism
św. Jana od Krzyża.

W ostatnich miesiącach swojego pobytu w Seminarium Duchownym
Wojtyła decyduje się jeszcze raz uzewnętrznić swoje najgłębsze pragnienia
i po raz drugi puka do naszej furty klasztornej z prośbą o przyjęcie do Zakonu. Dzieje się to wówczas, gdy jego przyjaciel, o. Leonard Kowalówka OCD,
zostaje w 1945 r. mianowany mistrzem nowicjatu w Czernej.
„Na przejście z seminarium duchownego do zakonu potrzebne było [jednak] pozwolenie ordynariusza. Książę Adam Stefan Sapieha nie udzielił swego
«placet»(…) i kleryk Wojtyła musiał pozostać w krakowskim seminarium. Nadal był częstym gościem ojca Józefa Prusa…”.
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W książce Dar i Tajemnica Jan Paweł II opisze swoje ówczesne związki
z karmelitami w taki oto sposób: „Odwiedzałem ich, a raz nawet odprawiłem u nich swoje rekolekcje zamknięte, korzystając z pomocy o. Leonarda od
Matki Bożej Bolesnej (który później przetłumaczył jego dzieło o św. Janie od
Krzyża z łaciny). W pewnym okresie zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem wstąpić do Karmelu. Wątpliwości rozstrzygnął Książę Kardynał Sapieha w sposób sobie właściwy, mówiąc krótko: Trzeba najpierw dokończyć to,
co się zaczęło”. Definitywnym rozwiązaniem problemu było wysłanie Wojtyły na studia do Rzymu…
Ale jeszcze przed wyjazdem do Rzymu, przed otrzymaniem święceń
kapłańskich w 1946 r., w tajemniczych związkach Wojtyły z Karmelem ma
miejsce coś, co można – jak to zauważa o. Albert Wach OCD – określić wydarzeniem proroczym, możliwym do odczytania w pełni dopiero po latach. Chodzi nie tylko o sam fakt – bezprecedensowy skądinąd – literackiego
debiutu Wojtyły ze swoim poematem Pieśń o Bogu ukrytym na łamach co
dopiero wznowionego po wojnie pisma „Głos Karmelu”. Chodzi o coś więcej – o bezsłowną wymianę przesłań, jaka się wówczas dokonała pomiędzy
karmelitami a przyszłym Papieżem. Utwór Wojtyły karmelici proroczo opatrzyli obrazem Giotta przedstawiającym łódź św. Piotra. W ten sposób odsłonili przed Autorem poematu plany, jakie Boża Opatrzność miała względem
niego, zachęcając go niejako też do wypłynięcia na szerokie morze świata w celu łowienia ludzi. Wojtyła natomiast, drukując na łamach ich pisma
Pieśń o Bogu ukrytym zostawił im przesłanie o pięknie życia ukrytego w Bogu i do podobnego wypłynięcia na głębię.
O. Bogusław Woźnicki OCD tak opisuje w Kalendarium perypetie związane z wydaniem tego pierwszego utworu: „W reaktywowanym po wojnie
piśmie Głos Karmelu (nr 1-2 i 3) drukuje jako kleryk kantyk Pieśń o Bogu
ukrytym. Tekst wydrukowany jest anonimowo. Redaktor pisma, o. Woźnicki, bez wiedzy autora podpisał utwór kl. Karol Wojtyła, nie wiedząc, że
w owym czasie nie wolno było klerykom nigdzie publikować. Na prośbę
Karola Wojtyły zostały usunięte pierwsze arkusze z wydrukowanym nazwiskiem i poemat wydrukowano (na innym papierze) anonimowo. Tytuł
poematu zdobi obraz Giotta przedstawiający łódź św. Piotra. Jest to pierwszy drukowany tekst Karola Wojtyły. Gdy w roku 1973 karmelitanki bose
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z klasztoru przy ul. Kopernika w Krakowie deklamowały mu urywek tego
poematu o „wybrzeżach pełnych ciszy”, przerwał deklamację i powiedział:
tak, to mój utwór. Ale gdzież tam teraz te wybrzeża pełne ciszy? Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Jakie przesłanie niesie nam papieska beatyfikacja bł. Alfonsa Mazurka?
2. Jak Karol Wojtyła w dialogu z Tyranowskim rozumiał „uratowanie doczesności dla wieczności”?
3. JJak rozumiemyy wydarzenie
y
prorocze
p
w relacjach
j Wojtyły
j y y z Karmelem?
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MIESIĄC II – LISTOPAD
Szczepan T. Praśkiewicz OCD

MARYJA KARMELITAŃSKICH LEGEND I TRADYCJI (1)

Wprowadzenie
„KARMEL CAŁY JEST MARYJNY”
Carmelus totus marianus est (Karmel cały jest maryjny) – głosi średniowieczna sentencja, przywołana za naszych dni przez św. Jana Pawła II. Rzeczywiście od zarania swych dziejów, tj. od XIII wieku, zakon karmelitański został
uznany w Kościele jako zakon ma-ryjny i wszystkie źródła historycznee
oraz cała historiografia karmelitańskaa
zgodnie świadczą o centralnym miej-scu Maryi, Matki Chrystusa w ży-ciu i posłudze zakonników. Maryjaa
– jak napisał o. prof. Benignus J. Wa-nat – jest „racją bytu zakonu, istot-nym elementem w życiu duchowym
m
karmelity i formą świętości. Całe ży-cie duchowe Karmelu jest dogłębniee
maryjne w swoich początkach, na-zwie, liturgii, mistyce, kontemplacjii
i apostolstwie”. „Annuario pontifi-cio”, tj. wydawany każdego roku przezz
Stolicę Apostolską jak gdyby rocznikk
statystyczny Kościoła katolickiego,,
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definiuje zakon karmelitański jako poświęcony naśladowaniu Matki Bożej
i szerzeniu Jej kultu (AP 1469).
Jakkolwiek pierwotna formula vitae, tj. reguła nadana karmelitom pomiędzy 1206 a 1214 rokiem przez św. Alberta degli Avogadro, patriarchę jerozolimskiego, nie wspomina o Maryi z Nazaretu, to jednak zawiera ona
bardzo ważny nakaz, aby pośrodku cel eremitów znajdowała się kaplica, a ta
– jak podają źródła historyczne – nosiła wezwanie Najświętszej Maryi Panny.
Fakt, że pierwotni karmelici dedykowali swoją kaplicę Maryi, nazywając Ją Patronką i Panią miejsca, niesie ze sobą ogromne konsekwencje. Nie
zapominajmy, że były to czasy epoki feudalnej, w której patronat angażował
obydwie strony z wzajemnymi prawami i obowiązkami. Wasal przyrzekał
służbę swojemu panu i wyrażał przynależność do niego specjalną formułą,
do tego stopnia, że w określonych okolicznościach był nawet zobowiązany
oddać życie za niego. Pan natomiast podejmował się obrony wasala i zapewniał mu utrzymanie. Nadawał mu również lenno.
W realiach wspólnoty religijnej rzeczywistość feudalna wyrażała się w posiadaniu kościoła lub kaplicy poświęconej któremuś ze świętych i w oddawaniu mu szczególnej czci. Właścicielem całej Ziemi Świętej był Chrystus,
Pan miejsca (Dominus loci), a Jego Matka była Panią miejsca (Domina loci).
Dla karmelitów dedykowanie swej kaplicy Maryi oznaczało przyjęcie Jej za
Panią całej góry Karmel, w której grotach się osiedlili. Przez ten akt decydowali się na wyłączną służbę Dziewicy w zamian za Jej patronat i obronę.
Odtąd ich codzienne życie – tak w wymiarze duchowym jak i materialnym – stawało się Jej własnością i podlegało Jej trosce. Oni zaś winni Jej byli
osobiste i całkowite oddanie siebie w modlitwie i pracy przez szczere naśladowanie Jej cnót i szerzenie Jej czci. Echo tego wydarzenia odnajdujemy już
w najstarszej formule profesji zakonnej z 1281 roku, poprzez którą karmelici
poświęcali swoje życie „Bogu i Maryi”: karmelici mieli służyć Najświętszej
Maryi Pannie, Ona zaś miała się nimi opiekować. Z czasem, od tej właśnie
kaplicy, eremici z góry Karmel byli nazywani „braćmi Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel”, w myśl zasady: „ex ecclesia, cuius sunt ministri, denominator religiosi” – zakonnicy są nazywani od kościoła, w którym posługują. W dniu 13 stycznia 1252 roku nazwa ta po raz pierwszy pojawiła się
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w bulli papieskiej Innocentego IV Ex parte dilectorum i trwa po dziś dzień
w oficjalnym nazewnictwie zakonu.
Co więcej, nie trudno jest dostrzec w regule karmelitańskiej także typologiczną obecność Maryi, Dziewicy zasłuchanej w słowo Boże i ustawicznie
je kontemplującą, do czego „we dnie i w nocy” formula vitae zobowiązuje
karmelitów żyjących „u źródła Eliasza na górze Karmel”. Nadto dla pierwotnych karmelitów, jako dla ludzi średniowiecza, góra Karmel była nierozerwalnie związana z osobą proroka Eliasza, który przez Ojców Kościoła był
postrzegany jako wzór życia eremickiego.
U karmelitów zrodziło się nawet przekonanie, że są oni kontynuatorami sposobu życia, który kiedyś prorok praktykował na górze Karmel i zaczęli go uważać za swojego założyciela i prototyp karmelitańskiej świętości,
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co przetrwało przez całe wieki, także po reformie zakonu dokonanej przez
św. Teresę od Jezusa. Idąc dalej za intuicją niektórych Ojców Kościoła, wpatrując się w życie proroka Eliasza, karmelici odkryli jego maryjny wymiar
i postrzegali w obłoku, jaki na skutek modlitwy Eliasza wzniósł się z morza po latach suszy (zob. 1 Krl 18,41-45), symbol Maryi, Matki Bożej, która
w Chrystusie zesłała nam obfity deszcz łaski. Samemu prorokowi przypisali
też zbudowanie na górze Karmel świątyni dedykowanej Pariturans Virgini
– Dziewicy mającej porodzić.
Związki karmelitów z Najświętszą Dziewicą przeżywały ustawiczny rozwój, ciągle się pogłębiały, ewoluując w kierunku coraz doskonalszego oddania się Jej samej. Podkreślają to słusznie o. prof. Benignus J. Wanat OCD,
czy o. mgr Jerzy Zieliński OCD, do których intuicji będziemy się często
odwoływać, a przede wszystkim znani mariologowie karmelitańscy spoza Polski, tj. o. Nilo Geagea OCD (zm. 2006) i o. Valerio Hoppenbrouwers
O.Carm. (zm. 1974). Pierwszy przeanalizował dogłębnie karmelitańskie związki z Maryją od zarania dziejów zakonu do reformy terezjańskiej. Uczynił to
w monumentalnym dziele pt. Maria Madre e Decoro del Carmelo. La pietà
mariana dei Carmelitani durente i primi tre secoli della loro storia, Roma
1988. Drugi zaś, w nie mniej monumentalnym dziele Devotio mariana in
Ordine fratrum B.V.M de Monte Carmelo a medio saeculo XVI usque ad finem saeculi XIX, Romae 1960, zrobił to samo od tejże reformy do czasów
sobie współczesnych, praktycznie do Vaticanum II, jakkolwiek bez uwzględnienia nowo powstałej gałęzi zakonu, tj. karmelitów bosych, co uczciwie
stwierdza już we wstępie.
Wspomniani autorzy, analizując rozwój karmelitańskich związków
z Maryją zauważają, że Karmel, jakkolwiek nie od razu wypowiedział formułę, że żyje „dla Maryi, w Maryi, z Maryją i przez Maryję”, to jednak sposób, w jaki odnosił się do Niej na przestrzeni wieków, doprowadził go do
tego właśnie sformułowania. Karmel nie zajmował się bowiem Maryją tylko od strony teoretycznej wiedzy o Niej. Od zarania swych dziejów zainteresowanie Karmelu osobą Maryi miało charakter praktyczny i było sprawą
jego tożsamości. Maryjność Karmelu nie była i nie jest tylko naukową wiedzą o Matce Chrystusa, ale jest ciągle żywą i stale się pogłębiającą tajemnicą „wzięcia Jej do siebie” (por. Mt 1,20; J 19,27), a więc jest sprawą jakości
życia w komunii z Nią.
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Syntetyzuje wspomniany o. Nilo: „Zachęceni dynamiką swego charyzmatu, dążącego do głębi, do rodzinności, do całkowitości, [karmelici] chcieli
wzajemnie, aby Maryja była wszystka dla nich: by była efektywnym członkiem ich rodziny, ich Matką, ich Ozdobą, ich Siostrą. Chcieli Ją widzieć jako tworzącą ich organizm, po prostu jako Karmelitankę, i to Karmelitankę
par eccellence: ozdobny kwiat i płodną winnicę Karmelu, źródło ich piękności, przyczynę ich płodności, ostateczną rację ich istnienia”.
W maryjnej literaturze zakonu funkcjonuje nawet pojęcie „karmelitańskiej wyobraźni maryjnej”, które obejmuje całość doświadczenia osoby
Maryi przez Karmel, a jest to coś znacznie większego i głębszego niż tylko
doktryna o Niej. Karmelitańska wyobraźnia maryjna to duchowa i historyczna przestrzeń zakonu, w której nastąpiło jego związanie się z Matką Jezusa, przybierając różne formy, będące wyrazem coraz to intymniejszych
z Nią związków, od Patronki, czyli Pani miejsca (XIII i XIV w.), poprzez
Matkę (XIV w.) i Dziewicę Czystego Serca (XV w.), aż do Siostry. Oczywiście
nie chodzi tutaj o same pojęcia, ale o treści, które one wyrażają. A przyglądając się powyższym pojęciom w kolejności ich pojawienia się, dostrzegamy, że na płaszczyźnie relacji do Matki Bożej każde kolejne jest doskonalsze
od poprzedniego. Uwidacznia się tutaj rozwój formy oddania się karmelitów Matce Najświętszej od relacji opartej na feudalnej zasadzie „Pani i jej
wasale”, poprzez doświadczenie bardziej rodzinnych z Nią relacji jako „synów z Matką”, i – co więcej – poprzez mistyczny charakter przynależności
do Niej skupiający uwagę na tajemnicy czystości serca, aż po nazywanie Jej
Siostrą, tj. osobą, z którą obcuje się „per ty”. Nadto chodzi tu nie tylko o jakieś nadzwyczajne okazje, ale o karmelitańską codzienność.
Wspaniale w 2001 roku, w swym przesłaniu Opatrznościowe wydarzenie
łaski, wydanym z okazji 750 rocznicy nabożeństwa szkaplerznego, wyraził
to św. Jan Paweł II, przypominając, że karmelitańskie nabożeństwo maryjne
nie może ograniczać się tylko do modlitw i hołdów składanych Matce Chrystusa przy określonych okazjach, ale powinno ono stanowić habit (tj. winno być czymś habitualnym), czyli powinno wytyczać stały kierunek naszego
codziennego postępowania, opartego na modlitwie i życiu wewnętrznym,
uznając we wszystkim prymat Boga i darmowość Jego łaski, hojnie ją podejmując i kierując się miłością, co jest przecież podstawą autentycznie rozumianej świętości.
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Będziemy więc zagłębiać się w ów maryjny wymiar duchowości Karmelu
najpierw w samych jego początkach, w karmelitańskiej tradycji i legendach,
następnie w refleksji wielkich karmelitańskich teologów, i w końcu w przeżyciu świętych zakonu, zarówno tych dawniejszych, jak i nam współczesnych. W ostatnim rozdziale – „Maryja karmelitańskich znaków” poznamy
teologię i duchowość karmelitańskiego szkaplerza, płaszcza i herbu, a nadto
przedstawimy syntetycznie karmelitańską ikonografię maryjną, przesłanie
karmelitańskich Mszy św., karmelitańskiej liturgii godzin, antyfony „Flos
Carmeli” i karmelitańskich litanii.

Maria in Carmelo triumphans. Maryja tryumfująca w Karmelu,
miedzioryt Abrahama van Diepenbeeck (1607-1675).

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Wyjaśnij, dlaczego „Karmel cały jest Maryjny”?
2. Karmelitańska wyobraźnia maryjna – jak to rozumiesz?
3. Jak wytłumaczysz, że Maryja jest niejako Karmelitanką, Siostrą?
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MIESIĄC III – GRUDZIEŃ
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD

ZAMIESZKIWANIE BOGA W DUSZY (7)

Nie musimy poszukiwać Boga na jakichś odległych planetach, czy na duchowych wyżynach abstrakcji. On sam przychodzi do naszej duchowo-cielesnej
zwyczajności, do naszego codziennego „dziadostwa”, i za darmo, zupełnie
bezinteresownie, ofiaruje nam swoje dary. Człowieczeństwo Jezusa jest dla
nas podstawowym sakramentem.
Siostra Bogna Młynarz ZDCh podpowiada nam: Zamieszkanie Boga
w nas to nie kwestia nagrody za dobre sprawowanie. To łaska. Jeżeli chcemy się dogrzebać do tego, co istotne w chrześcijaństwie, to musimy wyrzucić
za burtę cały bagaż naszego ludzkiego pojmowania sprawiedliwości i zasługi
w kontekście miłości Boga. Człowiek nie musi pracować i stawać na palcach,
by zasłużyć sobie na Bożą uwagę i uznanie, a w rezultacie na premię w postaci miłości. Bóg nie jest szefem w firmie. A my nie jesteśmy skazani na rywalizację o Jego względy.
Mistrzowie karmelitańskiej szkoły modlitwy i życia – jak przypomniał
ostatnio m.in. o. Mariusz Wójtowicz OCD – kładą jako fundament przyjaźni z Bogiem tajemnicę Jego zamieszkania w człowieku. Skąd czerpią inspirację? Oczywiście od św. Augustyna. Wystarczy przeczytać kilka jego myśli,
by przekonać się, że „Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych”:
„Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna, a tak nowa, późno Cię
umiłowałem. W głębi duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie, bezładnie chwytając rzeczy piękne, które stworzyłaś. Ze mną
byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z dala od Ciebie – rzeczy,
które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś, krzyknęłaś, rozdarłaś głuchotę moją. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś
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ślepotę moją. Rozlałaś woń, odetchnąłem nią – i oto dyszę pragnieniem Ciebie. Skosztowałem – i oto głodny jestem, i łaknę. Dotknęłaś mnie – i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim.
(…)
Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest
serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Któż mi da spoczynek w Tobie? Kto
sprawi, że wnikniesz w serce moje, że je upoisz? Niech bym zapomniał o niedolach moich i tak przycisnął do piersi jedyne moje dobro, Ciebie. Czymże
Ty jesteś dla mnie? O, sprawić racz, żebym to umiał wyrazić. Ach, Panie Boże mój, ulituj się nade mną i objaw mi, czym jesteś dla mnie. Powiedz duszy
mojej: „Zbawieniem twoim jestem”. Tak powiedz, abym usłyszał. Czeka na
Twój głos dusza moja, przemów do niej, powiedz duszy mojej: „Zbawieniem
twoim jestem”. Pobiegnę za tym głosem, pochwycę Ciebie, Panie! Ciasna to
chatka dusza moja. Przychodząc, zechciej ją rozszerzyć”.

Przyjrzyjmy się teraz zatem samemu pojęciu duszy. Nauczanie Magisterium Kościoła Katolickiego ujmuje ją przede wszystkim w relacji z ciałem,
jako ten element, który decyduje o samoświadomości osoby. Poszczególny człowiek ma tylko jedną duszę (psyché), która jest rozumna (logiké)
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(por. Sobór konstantynopolitański IV). Jest ona stworzona bezpośrednio
przez Boga z niczego (ex nihilo). Nie jest więc częścią Boskiego bytu, ani
też nie istnieje wcześniej niż ciało. Jest elementem ożywiającym i ma wyższą godność niż ciało. Można też wykazać racjonalnie jej naturę duchową,
nie ma żadnego materialnego początku. Od czasu Soboru Watykańskiego II
nauczanie Kościoła zaczęło akcentować bardziej jedność człowieka, złożonego z duszy i ciała. Stąd mówiąc o człowieku, zamiast używać tradycyjnego określenia dusza, mówi o osobie.
W ścisłym tego słowa znaczeniu refleksja biblijna nie podejmowała zagadnień antropologicznych. W Starym Testamencie duszę pojmowano jako życie ciała. W Księdze Rodzaju (2,7) dusza (nefesz) została użyta jako
określenie całego żyjącego człowieka: stał się człowiek duszą. Księga Liczb
(23,10), kiedy odnosi się do śmierci człowieka, używa sformułowania niech
umrze moja dusza, a w (6,6) mówi o zbliżaniu się do umarłego jako o zbliżaniu się do duszy zmarłego człowieka.
Nowy Testament przejął zasadnicze linie antropologii Starego Testamentu.
Nauczanie Świętego Pawła, choć należało do semickiej tradycji rozumienia duszy-nefesz jako tchnienia życia, przyjęło też wpływy antropologii greckiej. Zwłaszcza wtedy, gdy mówi on o szczęściu duszy oddzielonej od ciała
po śmierci jako o zjednoczeniu z Chrystusem (por. Flp 1,23).
Jak dowodzi Lucien Cerfaux, św. Paweł, nie będąc dualistą typu platońskiego, widział człowieka jako złożonego z duszy i ciała, część duchowa,
w której mieszczą się władze poznawcze człowieka, jest miejscem szczególnej immanencji Ducha Bożego, tworzącego duchową sferę w sercu. W sensie
indywidualnego ludzkiego ducha pneuma występuje u Pawła 17 razy. Duch
jest źródłem życia intelektualnego, jak wyraźnie pokazuje następujące zdanie
Apostoła: Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? (1 Kor 2,11; por. 1 Kor 16,18; 2 Kor 2,13; 2 Kor 7,13).
Duch człowieka jest podmiotem modlitwy duchowej: Jeśli bowiem modlę
się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie
odnosi żadnych korzyści. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale
będę się też modlił i umysłem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem. Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie od19

powie Amen ktoś nie wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz?
(1 Kor 14,14-16).
W 1 Kor 5,3-5 Apostoł zdaje się zakładać separację ciała i ducha: Ja zaś
nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby
był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem
w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa.
To Pawłowe nauczanie jest zgodne z doktryną o ostatecznym zmartwychwstaniu (Rz 2,6+; 1 Kor 15,44+). Wpływ grecki był obecny w ówczesnym judaizmie i jest wyczuwalny także w innych pismach NT (por. Łk 16,22; 23,43;
1 P 3,19+; Ap 1,10; 4,2; 17,3; 21,10). U Pawła widoczny jest wtedy, gdy traktuje duszę jako osobny element od ciała (por. np. 2 Kor 12,2-4). Apostoł nauczał, że łaska paschalna nadała duszy (gr. psyche, nous) nowy wymiar, który
wyrażony jest słowem pneuma, użytym nie w odniesieniu do Ducha Świętego, lecz do duszy rozumnej chrześcijanina, rozumianej jako najwyższa sfera człowieka: W 1 Tes 5,23 Paweł wymienia też słynne trzy elementy: duch
(pneuma), dusza (psyche) i ciało (soma). Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Pneuma jako uświęcenie duszy przez Ducha Świętego widać np. w Rz 8,10-11:
Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze
względu na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,
to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
W opozycji «ciało-duch» («sarks-pneuma») Paweł nie rozumie jedynie
ciała przeciwstawionego duszy. Głównym przesłaniem jest ukazanie dwóch
kondycji człowieka (por. 2 Kor 7,5) – słaby grzesznik zostaje ogarnięty mocą Bożą, dokonującą jego odkupienia (por. Rz 8,1nn; 1 Kor 1,26). Zarówno
«ciało-duch» jak i «ciało-dusza» są określeniami całego człowieka ukazującymi dany aspekt: duchowy lub cielesny.
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W antropologii
l ii ewangelistów
li ó
Semicka koncepcja człowieka będącego jednością duchowo-cielesną – odmienna od greckiej wizji – wyraźnie widoczna jest w Ewangelii apostoła Jana, w dialogu Jezusa z Martą (J 11,22-24). Według Franciszka Mickiewicza,
podobnie jest u ewangelisty Łukasza, który opisuje wskrzeszenie córki Jaira:
Lecz On rzekł: «Nie płaczcie bo nie umarła, tylko śpi». I wyśmiewali Go wiedząc, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: «Dziewczynko, wstań».
I duch jej powrócił i powstała natychmiast (Łk 8,52-55).
Według tego biblisty, św. Łukasz nie rozumie tu pneuma w sensie duszy lub ducha jako pierwiastka niezależnego od ciała na sposób platoński,
gdzie ciało było więzieniem duszy, ożywiało ciało, a opuszczenie ciała było dla duszy wyzwoleniem. Należy tutaj – według Fr. Mickiewicza – rozumieć pneuma jako oddech.

W antropologii św. Jakuba
W Liście Jakuba znajduje się porównanie antropologiczne: Tak jak ciało bez
ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2,26). Jak komentuje Józef Kozyra, św. Jakub ma tu tradycyjne hebrajskie rozumienie
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ducha (hebr. rûah) z Księgi Rodzaju, który jest tam źródłem życia. Ciało (soma) żyje dzięki duchowi (pneuma), a bez tego ożywczego ducha jest
martwe. Podobnie według J. Kozyry, Jakub wykazuje typową terminologię
semicką w stwierdzeniu: Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi
prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy (Jk 5,19-20).
J. Kozyra tłumaczy to zdanie: nawracając grzesznika z błędnej drogi,
ocali go od potępienia i przyczyni się do przebaczenia wielu grzechów. Biblista ten jest zdania, że dusza jest tu użyta jako nazwa całości, oznacza tu żywą istotę duchowo-cielesną – podobnie jak np. Rdz 2,7 mówi o człowieku
jako o duszy żyjącej.

W biblijnej eschatologii indywidualnej
Analizując założenia biblijnej eschatologii indywidualnej, o. Augustyn Jankowski OSB dowodził, że dwupodział dusza-ciało nie był obcy objawieniu
Starego Testamentu. Hebrajska wizja człowieka nigdy nie utożsamiała człowieka z ciałem na sposób monistyczny. Gdy przyszło jej skonfrontować się
z helleńską wizją człowieka, nietrudno było jej przyjąć dualistyczną terminologię, aby lepiej wyrazić intuicje teologiczne, dotyczące losu człowieka
po śmierci. Dwie księgi ST, Księga Mądrości oraz 2 Księga Machabejska, są
świadkami tej asymilacji dokonanej bez sprzeniewierzenia się własnej tradycji. Wtórowały im pozakanoniczne rabinackie komentarze Pisma Świętego. Jezus wszedł w ten sam nurt, czego dowodzi logion znajdujący się
w Ewangeliach synoptycznych: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz
duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić
w piekle (Mt 10,18; por. Łk 12,4n).
Jak uważa A. Jankowski OSB, również apostołowie podjęli tę wizję człowieka, jak np. Paweł w 1 Tes 5,23. Także Piotr, obracający się w środowisku
judeo-chrześcijańskim, mówi o duszach (duchach) przebywających w więzieniu, gdzie duchy odpowiadałyby starotestamentalnym cieniom, (hebr.)
ra-fa-im, więzienie zaś szeolowi: Chrystus… zabity wprawdzie na ciele, ale
powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom
zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość
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Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz,
zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje
was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą
do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa (1 P 3,19-21).
Zdaniem Joachima Gnilki owe „duchy” należy jednak rozumieć jako
synów Bożych, którzy zapragnęli posiąść córki człowiecze (por. Rdz 6,1-4).
Również w 1 P 5,9 Piotr Apostoł mówi o zbawieniu dusz (psyche), która, według Augustyna Jankowskiego, nie jest tu symbolem całego człowieka, lecz
oznacza konkretny duchowy element człowieka: gdy osiągniecie cel waszej
wiary – zbawienie dusz. Inaczej uważa Joachim Gnilka, według którego dusza oznacza tu całego człowieka, a tło tekstu jest wyraźnie apokaliptyczne.

Ojcowie Kościoła i starochrześcijańscy pisarze
W dawnych początkach chrześcijańskiej refleksji antropologicznej, greccy Ojcowie Kościoła, jak św. Justyn (ok. 100-ok. 165) i św. Ireneusz (ok. 140-ok. 202)
uznawali, że dusza jest zdolna umrzeć, tłumacząc, że inaczej nie można by
jej uznać za byt stworzony.
Justyn stanowczo bronił zmartwychwstania ciał jako prawdy chrześcijańskiej. Przeciwstawiał się poglądom platońskim i gnostyckim, wymieniając m.in. saduceuszów, Galilejczyków i hellenistów, jakoby same tylko
dusze miały być brane do nieba – mówił, że nie są chrześcijanami ci, którzy
nie wierzą w zmartwychwstanie ciał, uważając, że w chwili śmierci dusze
umarłych idą do nieba i już więcej nie mają nic wspólnego z ciałem. Zgodnie z zapowiedziami proroków Ezechiela i Izajasza zmartwychwstali mają
żyć w Jerozolimie tysiąc lat. Justyn wyznawał millenaryzm, który później
był potępiony przez Kościół.
Z kolei, jeden z pierwszych łacińskich pisarzy, Tertulian (ok. 155-220),
ze względu na jej relacje z innymi i ze światem, nazwał duszę ciałem w swoim rodzaju (Corpus sui generis).
Święty Augustyn (354-430) w swoim traktacie O wielkości duszy ukazywał niematerialność duszy, wskazując że jest substancją rozumną (rationis

23

particeps), przystosowaną do ciała i mającą nim kierować. Dusza jest niematerialna i, choć z ciałem złączona na kształt małżeństwa, stoi wyżej od
niego w hierarchii bytów. Za św. Pawłem Augustyn uznawał, że po grzechu
pierworodnym pierwotna harmonia duszy i ciała została rozbita. Odtąd zamiast być posłuszne duszy, ciało walczy, by ją sobie podporządkować. Lekarstwo na to rozbicie Augustyn widział w Chrystusie. Zbawiciel umożliwia
przywrócenie właściwej roli duszy w życiu człowieka.
Relacje dusza-ciało Augustyn przedstawiał, posługując się obrazem małżeństwa: I w tymże ciele zamieszkuje grzech, choć już ów grzech nie króluje: «duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka
w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił
Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha» (Rz 8,10-11). Tam już nie będzie ani tego, co by walczyło, ani tego, co by podniecało, wszystko wejdzie
w stan pokoju. Nie walczą bowiem ze sobą przeciwne natury, lecz jakby w domu mąż z żoną. Jeżeli przeciwko sobie występują, nieznośne i ryzykowne to
dzieło. Jeśli mąż zostanie zwyciężony i panować będzie żona – pokój przewrotny. Jeśli zaś żona podporządkuje się panowaniu męża – pokój sprawiedliwy, przecież z jednej natury nie powstała druga odmienna natura: jako
człowiek z męża została uczyniona kobieta. Twoje ciało jest twoją małżonką,
służebnicą twoją; cokolwiek znajduje się po tobie, trzeba byś to podporządkował. I jeśli walczysz, walcz jak należy. Wypada bowiem, by niższy podporządkował się wyższemu. Niech ten, kto chce sobie podporządkować to,
co jest niżej od niego, podporządkuje się wyższemu od siebie. Uznaj porządek, szukaj pokoju. Ty Bogu, tobie ciało. Cóż sprawiedliwszego? Cóż piękniejszego? Ty większemu, mniejsze tobie: ty służ Temu, kto ciebie uczynił,
aby tobie służyło to, co uczyniono ze względu na ciebie. Nie taki bowiem
porządek poznaliśmy i nie taki porządek zalecamy: tobie ciało, a ty Bogu –
lecz ty Bogu, a tobie ciało. Jeśli zaś pogardzasz ty Bogiem, nigdy nie sprawisz
by tobie ciało. Ty, który nie jesteś posłuszny Panu, będziesz dręczony przez
sługę. Czy, jeśli nie najpierw ty Bogu, by następnie tobie ciało, będziesz mógł
wypowiedzieć te słowa: «Błogosławiony Pan, Bóg mój, który zaprawia ręce
moje do walki, i palce moje do bitwy»? Chcesz walczyć będąc niewprawnym
– zwyciężony potępisz się. Wpierw więc poddaj siebie Bogu i tak walczyłbyś
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pouczany i wspierany przez Niego, mówiąc: «Ten, który zaprawia ręce moje do walki, i palce moje do bitwy». Cdn.

Pytania do dzielenia się i dialogu:
1. Co to jest dusza ludzka ? Jak ją rozumiemy?
2. Jakie jest nauczanie św. Pawła apostoła o duchu w ciele.
3. Jak widział św. Augustyn wyższość duszy nad ciałem?
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Jak
k sprawić
ić radość
d ść Maryii ?
1. Radością Maryi jest to, że upodabniamy się (naśladujemy) Jej umiłowanego Syna Jezusa.
2. Radością Maryi jest to, że oddajemy się (zawierzamy) Jej bez reszty, jak
dziecko w łonie Matki w radości, prostocie i pokorze serca.
3

Radością Maryi jest to, że innych Ludzi, naszych Braci i Siostry, przyciągamy do oddania się Chrystusowi w Maryi.

4. Radością Maryi jest to, że adorujemy Jej Syna w Najświętszym Sakramencie.
5. Radością Maryi, pokornej Służebnicy Pańskiej, jest to, że jesteśmy posłuszni Kościołowi Świętemu jak Matce.
Marcin Budny
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Z ŻYCIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO
(RODZINY SZKAPLERZNEJ)
OBRZĘD ODNOWIENIA
ZOBOWIĄZAŃ SZKAPLERZNYCH
Propozycja
1. AKT OFIAROWANIA MATCE BOŻEJ SZKAPLERZNEJ I ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ SZKAPLERZNYCH
2. MEDYTACJA
3. Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

AKT OFIAROWANIA
MATCE BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
I ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ SZKAPLERZNYCH
Pozdrawiamy Cię Maryjo, łaski pełna – Matko Boga i nasza, najlepsza
Matko. Dziękujemy Ci za to, że możemy z Tobą i przy Tobie przeżyć to nasze już 22 ogólnopolskie spotkanie Twojej Rodziny Szkaplerznej. Dziękujemy
ci za to, że pragniesz nas wciąż odnawiać, niejako kształtować i wychowywać
na wzór Twojego Syna, Jezusa, i kroczyć z nami jako Królowa, Matka i Siostra.
Dziękujemy Ci, Maryjo!
Dziękujemy Ci, Maryjo, wychowawczyni świętych, za Szkaplerz święty,
Twój dar szaty dla Twoich braci i sióstr. To ten Twój dar przyprowadził nas
tu wszystkich do Czernej, niejako „zwołał” ze wszystkich stron Polski – do
Ciebie, do domu Królowej, Matki i Siostry naszej, u grobu Twoich wiernych
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sług: św. Rafała Kalinowskiego, bł. o. Alfonsa Mazurka, sługi Bożego br. Franciszka Powiertowskiego oraz innych braci i sióstr Karmelu.
Dziękujemy Ci, Maryjo!
Karmel zawsze był i jest cały Twój – Carmelus totus marianus est! Dlatego
właśnie, Matko i Ozdobo Karmelu, my dzisiaj tu jesteśmy w Twoim domu –
na polskiej Górze Karmel w Czernej, by Twoja jasność oświecała i uświęcała
Karmel wszystkich czasów. Dziękujemy Ci, Maryjo, za rozbudzone w sercach pragnienie i wytrwałość w jego realizowaniu, by pod Twoim przewodnictwem stanąć tu przed Twoim cudownym Wizerunkiem. Oto prawdziwe
karmelitańskie: jestem, pamiętam, czuwam.
Dziękujemy Ci, Maryjo!
Królowo Karmelu! Jak w ciągu wieków, zwłaszcza w obliczu zagrożeń czy
słabnącej żarliwości Eliańskiego ducha, najlepsi Synowie Karmelu Ciebie
o pomoc i ratunek prosili, tak i my – w 100-lecie odnowienia polskiej prowincji naszego Zakonu – ze św. Szymonem Stock, św. Matką Teresą, św. Janem od Krzyża, św. Teresą od Dzieciątka Jezus, św. Rafałem Kalinowskim,
bł. Alfonsem Marią Mazurkiem, zawierzamy Ci na nowo cały Karmel jako
jedną, wielką Twoją rodzinę i prosimy, byś go ustrzegła od wszelkich zagrożeń i podstępów księcia tego współczesnego świata.
Prosimy Cię, Maryjo!
Oddajemy się Tobie do dyspozycji, a Ty, Matko, racz posługiwać się nami
z całą swobodą Królowej, Matki i Siostry. Racz wciąż powoływać, prowadzić
i wychowywać wiele „świadków ewangelicznego radykalizmu”, godnych Twojej miłości i Twoich matczynych „zabiegów”.
Prosimy Cię, Maryjo!
O Pani nasza, Orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza! Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu
Synowi nas oddaj, o Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Maryjo! Spraw,
abyśmy odziani i uzbrojeni Szkaplerzem świętym, mężnie i z pokorą Ciebie
naśladowali, nie bojąc się walczyć o świętość, choćby nawet aż za cenę krwi.
Prosimy Cię, Maryjo!
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Ucz nas, Matko i Królowo Świętych, nie bać się wezwania do świętości. Sama prowadź nas ewangeliczną stromą ścieżką na szczyt Karmelu, który jest
równoznaczny ze szczytem Golgoty. Ucz nas naśladować Jezusa Ty, która byłaś najwierniejszą Jego towarzyszką. Królowo Karmelu. Przyrzekamy
czynić wszystko, co w naszej mocy, aby być świętymi i aby Karmel rozbłysnął świętością przez modlitwę i ofiarę, wierność ślubom i gorliwość o zbawienie dusz, aby każdy z nas był rzeczywistym Królestwem Twoim i Twego
Syna – poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Królowo Karmelu, przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko! Przyrzekamy Ci walczyć w obronie każdego dziecka, jego niewinności i jego piękna. Przyrzekamy Ci wierność modlitwie,
ślubom i eliańskiemu duchowi, który powinien nas ożywiać. Przyrzekamy,
ufając nie tyle naszym siłom, tym mniej słowom, ile działającej w nas łasce
Bożej, mocy Ducha Świętego i Twojemu matczynemu wstawiennictwu. Prosząc o nie z całą pokorą i wiarą:
Królowo Karmelu, przyrzekamy!
Przyrzekamy Ci pracować nad czujnością i pilnością godnych uczniów Boskiego Mistrza oraz Magisterium Jego Świętego Kościoła. Przyrzekamy Ci rzetelnie pracować nad zdobywaniem cnót ludzkich i chrześcijańskich, by nigdy
„łaska Boża nie była w nas daremna”.
Królowo Karmelu, przyrzekamy!
Maryjo, Królowo i Ozdobo Karmelu, uczyń nas czujnymi i podatnymi na
wezwania łaski Bożej, tak, by nasze przyrzeczenia, jako odpowiedź na tę łaskę, przyniosły owoce trwające na wieki.
Maryjo Matko Miłosierdzia !
Czyń z nami, co chcesz, gdyż Twoje pragnienia przewyższają to, co rozumiemy i o co prosimy. Spraw więc, byśmy postępując jako dzieci światłości, pozostawali zawsze gotowi na przyjście Chrystusa. Maryjo, Matko i Królowo
nasza, Czerneńska Pani, przychodzimy do Ciebie tak jak przychodzi dziecko do swojej matki, by Cię prosić: bądź nam Matką, weź nas za rękę, i zapro29

wadź do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Bądź nam przewodniczką w tym
trudnym czasie pandemii!
Niepokalana Dziewico, Królowo i Matko Szkaplerza świętego, Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą – Szkaplerzem
świętym, spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej
opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca; pomnażaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić
nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu
Synowi Jezusowi Chrystusowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen
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MEDYTACJA
Matka Miłosierdzia
Czerna, 23 lipca 2016
Salve, Regina, Mater Misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve!
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Tymi słowami starej, dwunastowiecznej antyfony maryjnej, którą w każdą
sobotę, w formie uroczystej, odziani w białe płaszcze, śpiewamy w naszych
karmelitańskich świątyniach, i którą miliony pobożnych chrześcijan intonuje w najrozmaitszych momentach życia Kościoła, pozdrawiamy Cię, Maryjo,
nasza Matko, na dorocznym Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Czernej. Pozdrawiamy Cię w Roku Miłosierdzia – „S a l v e!” – Witaj!, Bądź pozdrowiona!, Raduj się! Zdrowaś bądź, Maryjo!
Pozdrawiamy Cię, my, chorzy na duszy, „wygnańcy, synowie Ewy”. Pozdrawiamy Cię, „Królowo, Matko miłosierdzia”, która jesteś „życiem, słodyczą i nadzieją naszą” – „S a l v e!”
Nie jesteśmy – jak sama widzisz najlepiej – u siebie w ojczyźnie. Nie
mieszkamy we własnym domu. Jesteśmy zwykłymi wygnańcami. Jesteśmy tułającymi się pielgrzymami, których nie ma kto przygarnąć ani dać
im schronienia.
Jesteśmy sierotami, synami Ewy, grzesznej matki. To ona, jej grzech,
sprowadził na świat śmierć i stał się przyczyną naszego wygnania i błąkania po bezdrożach tej ziemi – stał się przyczyną naszej nieuleczalnej samotności, naszego życia z daleka od Boga.
Wygnani z raju, nie żyjemy na świecie, jakim go Bóg pierwotnie stworzył – po siedmiokroć dobrym, rodzinnym, przyjaznym, przytulnym, pełnym ciepłych i zażyłych relacji…, ale na obczyźnie, w smutku, utrapieniu
i ciągłej żałobie. Grzech naszych rodziców ciąży na nas i sami nie jesteśmy
w stanie mu zadośćuczynić.
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Więcej, niecny czyn Kaina wciąż się powtarza, jest pomnażany, kumulowany i w postaci czarnych chmur obficie gromadzi się nad naszymi
głowami. Na naszych oczach brat zabija brata, bliźni czyha na życie bliźniego. Zamachy – nie tylko te spektakularne, pokazywane w telewizji, ale
również te starannie owinięte w piękne, lecz jadem przepojone słówka, albo
skrzętnie kamuflowane w niecnych, podstępnych myślach – wnoszą w nasze społeczne życie spustoszenie, ruinę, zniszczenie, zostawiając po sobie
jedno wielkie cmentarzysko.
Daleko nam do żywej, życiodajnej, bezinteresownej wspólnoty międzyludzkiej! Lęk zasiany w sercu człowieka, niczym kamień rzucony w wodę, dochodzi falą aż po krańce ziemi, aż do najskrytszych jej zakamarków,
budząc postrach także w duszach niewinnych jeszcze dzieci i młodzieży,
i urastając tam powoli do rozmiarów, ogarniających w końcu całe ich wątłe jestestwo, które przy najmniejszym dotyku z zewnątrz, jak nabrzmiały
wrzód pęka w najbardziej niespodziewanym momencie, przynosząc ze sobą opłakane skutki.
Nawet chwile zdawałoby się autentycznej radości, wytchnienia, zabawy i wesela – jak w Kanie Galilejskiej! – naznaczone są na tej ziemi jakimś
brakiem, niedosytem, posmakiem goryczy, żółcią: „Wina nie mają” (J 2,3).
Tak, brak nam wina prawdziwej radości, wesela i szczęścia! Nieustannie
przebywamy na wygnaniu, jak Żydzi w Egipcie.
Niepocieszeni niczym i nieutuleni w naszych cierpieniach – a nie chcąc
przecież się już więcej łudzić fałszywymi, albo krótkotrwałymi tylko pociechami i radościami, nie chcąc budować sobie tutaj zamków z piasku, ani
pisać rzekomo gwarantujących nam bezpieczeństwo i zbawienie praw na
wodzie, w poczuciu wielkiego, bolesnego realizmu, może nawet posądzeni
o przesadny pesymizm – u Ciebie, która jesteś Królową i Matką miłosierdzia, „pełną łaski” (Łk 1,28), „życiem, słodyczą i nadzieją naszą”, u Ciebie
ostatecznie szukamy obrony i pomocy. „Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole”.
Ty bowiem jesteś „orędowniczką naszą”. Ty jedna możesz nas wyzwolić z niebezpieczeństwa, w jakim stale znajdujemy się na tej ziemi. Ty jedna, która zdeptałaś głowę pradawnemu wężowi, możesz nas obronić przed
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wszelkimi diabelskimi zakusami i knowaniami. Tylko Ty możesz prawdziwie podnieść nas na duchu i pocieszyć.
„Przeto, [prosimy Cię], Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć!”. Oczy w Biblii zawsze były miejscem i wyrazem miłosierdzia,
jak np. w Księdze Wyjścia, gdzie sam Bóg mówi: Dosyć się napatrzyłem na
udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców,
znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa
w mleko i miód” (Wj 3,7-8).
Bóg dzisiaj w dalszym ciągu patrzy na nas, ludzi, Twoimi kobiecymi
oczyma, Maryjo, które są oczyma miłosiernymi, komunikującymi nam
i przynoszącymi naszym duszom zdrowie – Boże miłosierdzie. Wszechpośredniczko łask, Ty patrzysz i widzisz nas, wczuwasz się i angażujesz w nasze
biedne życie. Nie jest Ci obojętna żadna nasza potrzeba, żadna nasza nędza,
żadna nasza słabość, żadna nasza dolegliwość ani choroba.
Małemu dziecku wystarczy, aby matka popatrzyła na niego swymi kochającymi oczyma. Nie potrzebuje niczego więcej. Podobnie człowiek chory,
uciemiężony, znękany, nie chce niczego innego, jak tylko miłosiernego spojrzenia. Nie spojrzenia obserwującego z góry, wścibskiego, lustrującego, karzącego…, ale miłosiernego, płynącego z głębi duszy, pokornego, służebnego.
W duchu świętych Karmelu – w duchu św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Rafała Kalinowskiego
– poznawszy potęgę Twojego czułego, matczynego spojrzenia, nie prosimy
dla siebie już o nic innego. Nic nas na tej ziemi już nie zadowoli. Nie prosimy o pieniądze, dobrobyt, bogactwo, wygodę, władzę, powodzenie, sukces,
sławę… Tym wszystkim chcielibyśmy nawet wzgardzić, mieć to za nic – za
śmieci, jak św. Paweł. Prosimy tylko, abyś Ty, Maryjo, zechciała zwrócić na
nas swe miłosierne oczy…
I prosimy, abyś „Jezusa, owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam
okazała”. I nie tylko po tym wygnaniu, ale już teraz, w czasie naszego ziemskiego pielgrzymowania, w czasie tej uroczystej Eucharystii! On, przez całe
Twoje ziemskie życie, był jedyną radością i weselem Twego serca. On i nam
przyniósł wino prawdziwej radości, rozlewając je w naszych sercach przez
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Ducha Świętego, Ducha miłości, którego z wysokości Krzyża wszystkim
nam dał (por. Rz 5,5).
O nic innego naprawdę nie prosimy. Zechciej zatem zwrócić na nas swe
miłosierne oczy. Niech w ich wysrebrzonej toni i my zobaczymy, jak Symeon zobaczył na Twoich rękach, J e z u s a, owoc Twojego łona. A to nam wystarczy! „O, łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo”. Amen.

Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Propozycja ta może być zastosowana w liturgii Mszy św. (po Komunii św. za
zgodą celebransa), Liturgii Godzin (po czytaniu) lub podczas innego stosownego nabożeństwa czy spotkania.
1. Celebrans zwraca się do pragnących odnowić przyrzeczenia z pytaniem:
Bracia i Siostry, o co prosicie Najświętszą Dziewicę i Zakon Karmelitański Jej poświęcony?
2.

Kandydaci równocześnie odpowiadają:
Prosimy o miłosierdzie Boże, opiekę Matki Bożej z Góry Karmel oraz
o łaskę dalszego dążenia do świętości w Bractwie Szkaplerza Świętego.

3.

Celebrans mówi dalej:
Jeśli pragniecie nadal służyć Królowej Karmelu w Bractwie Szkaplerza
Świętego, odnówcie teraz wasze przyrzeczenia.

4. Kandydaci odczytują równocześnie formułę odnowienia przyrzeczenia
brackiego, wypowiadając swoje imię w Bractwie: brat (siostra) + imię
chrzcielne + predykat (wezwanie lub tajemnice z życia Maryi lub Chrystusa), np. Ja, brat Jan od Matki Bożej Bolesnej …
Ja, brat (siostra) N., /
aby żyć wiernie w zjednoczeniu z Maryją, /
w całkowitym oddaniu się Chrystusowi, /
wobec zgromadzonych tutaj Braci i Sióstr /
przyrzekam dalej służyć Królowej Karmelu
w Bractwie Szkaplerza Świętego, /
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na chwałę Boga Wszechmogącego. /
Pragnę gorliwie zachowywać przykazania Boże i kościelne, /
wypełniać sumiennie obowiązki stanu i zobowiązania brackie, /
abym za łaską Ducha Świętego /
i z pomocą Królowej Szkaplerza Świętego, /
przez ustawiczną modlitwę, apostolstwo szkaplerzne
i czynienie miłosierdzia /
osiągnął (-ęła) doskonałą miłość Boga /
i na wieki wielbił (-a) Przenajświętszą Trójcę. /
Amen.
5. Wszyscy:
Bogu niech będą dzięki.

35

PAPIEŻ FRANCISZEK O MATCE BOŻEJ
Z GÓRY KARMEL

Papieski tweet na Twitterze z 16 lipcaa
2020 r. ma po polsku następującą treść::
„#MatkaBożazGóryKarmel, naszaa
Matka, niech pomoże nam, byśmyy
mieli ręce niewinne i serce czyste,,
nie kłamali i nie mówili nic przeciw
w
bliźniemu. W ten sposób będziemyy
mogli wejść na górę Pana i otrzymaćć
Jego błogosławieństwo, sprawiedli-wość i zbawienie”.
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ODPUST SZKAPLERZNY W CZERNEJ
W sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krzeszowic odpustowej uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel przewodniczył prowincjał karmelitów bosych o. Tadeusz Florek OCD. Przybyły mimo deszczowej
pogody setki pielgrzymów, kilkunastu kapłanów, a dziesiątki osób przyjęły
po raz pierwszy szkaplerz Karmelu. Po uroczystym nabożeństwie nastąpiło odśpiewanie Boże coś Polskę w intencji Ojczyzny.

W przywitaniu przeor o. Leszek Stańczewski OCD przypomniał, że
w trudnym obecnym czasie kryzysu i pandemii jest jak najbardziej nam potrzebne zawierzenie Maryi, tak jak to uczynił kiedyś św. Szymon Stock przed
wiekami, gdy były trudności w rozwoju Zakonu. Szkaplerzna interwencja
Maryi ocaliła Karmel i pomoże nam scalić Ojczyznę, na co m.in. w homilii
zwrócił uwagę o. prowincjał.
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Modlono się o jedność dzisiejszej Ojczyzny oraz o nieustanne doświadczanie codziennego życia przy boku Maryi i pod Jej kierunkiem, szczególnie
nosząc godnie Jej Szatę – św. Szkaplerz Karmelu i naśladując Ją wiernie w codzienności. Hasłem obchodów są słowa „TotusTuus – Postawiłem wszystko
na Maryję”, słowa dwóch największych Polaków i pasterzy św. Jana Pawła II
i sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

CZERNA: 22 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
RODZINY SZKAPLERZNEJ
„Totus Tuus – Wszystko postawiłem na Maryję”, słowa dwóch największych
Polaków i pasterzy św. Jana Pawła II i sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, były tematem Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny
Szkaplerznej, tj. wszystkich noszących szkaplerz Maryi, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa, 18 lipca, któremu przewodniczył bp Adam Wodarczyk, pomocniczy biskup z Katowic. Było to już po raz
22. Ogólnopolskie Spotkanie przed łaskami słynącymi koronowanym obrazem Maryi na „polskiej Górze Karmel”.
Spotkanie to odbyło się z udziałem władz państwowych, m.in. posłem
Jerzym Polaczkiem, władz samorządowych województwa na czele z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką, powiatu, gmin, różnych stopni i funkcji,
kilkunastu kapłanów z kilku diecezji, współbraci karmelitów bosych z Polski i z misji afrykańskich pod kierunkiem prowincjała o. Tadeusza Florka
OCD z Krakowa oraz tysiąca wiernych z ponad 40 miejscowości Polski południowej od Opola do Przemyśla. Przybyły wspólnoty i grupy karmelitańskie, członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, a przede wszystkim
kilkadziesiąt wspólnot katolickiego stowarzyszenia wiernych Bractwa Szkaplerznego, jak i szeroko rozumianej Rodziny Szkaplerznej z południowej Polski z pocztami sztandarowymi.
Bp Wodarczyk w homilii uwypuklił wagę szkaplerza Maryjnego, który sam nosi od wielu lat a otrzymał od śp. o. Mieczysława Woźniczki OCD.
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Prosty znakk wiary,
i
zawierzenia
i
i i miłości
ił ś i Maryi
M id
do nas, takk bbardzo
d potrzebb
ny jest dzisiejszym ludziom. Wymaga jednak upodobnienia się nas, dzieci
Bożych, do Maryi, naszej matki. Żywe świadectwo biskupa poruszyło wiernych słuchaczy słowa.
39

Gości
G
ś i powitał
i ł i w klimat
kli
spotkania
k i wprowadził
d ił przeor i kkustosz sanktuk
arium o. Leszek Stańczewski OCD, który przypomniał, że w trudnym obecnym czasie kryzysu i pandemii jak najbardziej jest nam potrzebne zawierzenie
Maryi, tak jak to uczynił kiedyś św. Szymon Stock przed wiekami, gdy były
trudności w rozwoju Zakonu. Szkaplerzna interwencja Maryi ocaliła Karmel i pomoże nam scalić Ojczyznę. Podziękowanie wygłosił o. prowincjał.
Mimo pandemii z zastosowaniem wszelkich przepisów sanitarnych,
m.in. noszeniem maseczki lub innego przykrycia, odbyło się spotkanie,
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które miało charakter formacyjnyy
dnia skupienia z konferencją o. Paw-ła Hańczaka OCD, magistra klery-ków z Krakowa. Nie zabrakło teżż
powitań ze strony współorganizato-ra o. Włodzimierza Tochmańskiegoo
OCD, prowincjalnego moderatoraa
Bractwa Szkaplerznego. Modero-wanie całości spotkania prowadziłł
o. Grzegorz Papciak OCD. Od stro-ny muzycznej spotkanie upiększyłaa
schola Mariam z Czernej pod dyry-gencką batutą Marii Sołek oraz so-listka jazz-gospel Ewa Uryga.
Po Mszy św. czas spędzano naa
wzajemnym spotkaniu, obudzeniu
u
więzi bratersko-siostrzanych, takk
bardzo potrzebnych nam Polakom,,
oraz na odpoczynku, posiłku i zwie-dzaniu sanktuarium, klasztoru,,
Drogi Krzyżowej, dróżek karmeli-tańskich dawnego eremu, sekretaria-tu Bractwa Szkaplerznego (Rodzinyy
Szkaplerznej), nowoczesnego Domuu
Pielgrzyma, księgarni Karmelitana,,
multimedialnych muzeów karmeli-tańskiego i misyjnego, kameralnego kina duchowego, corocznych stoisk wydawnictwa, czy kiermaszu misyjnego. Wśród pielgrzymów popularnością
cieszyły się kalendarze na 2021 r., małe medaliki włoskie oraz ostatni półrocznik „Głos Karmelu” w znacznej mierze poświęcony duchowości szkaplerznej.
Na wielkim kiermaszu misyjnym pod kierunkiem o. Jana Krawczyka
OCD można było ufundować opłacenie studiów afrykańskim klerykom karmelitańskim z misyjnych państw Burundi i Rwandy, gdzie pracują karmelici bosi z Polski, poprzez nabycie rożnych pamiątek, książek i rzeczy. Byli
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obecni
b i misjonarze
ij
wcześniejszy
ś i j o. Sylwan
S l
Zieliński
Zi liń ki OCD oraz o. Józef
Jó f TryT
bała OCD, którego świadectwo 50-lecia pracy misyjnej wraz z bratem bliźniakiem o. Eliaszem zrobiło furoręę w Internecie.
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Odb ł się
Odbyły
i teżż nabożeństwa
b ż ń
nałożenia
ł ż i szkaplerza
k l
św.
ś tym, którzy
k ó jeszj
cze go nie przyjęli oraz nabożeństwo eucharystyczne z odnowieniem przyrzeczeń szkaplerznych, różańcem i koronką do Bożego Miłosierdzia.

43

Kilkaset osób
Kilk
ób w ciągu
i
tego odpustowego
d
tygodnia
d i przyjęło
j ł piękny
i k dar
d szaty Maryi – szkaplerz karmelitański, który jest traktowany jako sakramentale
Kościoła. Można o nim więcej się dowiedzieć na portalu www.szkaplerz.pl.
W niedzielę, 19 lipca, był ostatni akord odpustu w Czernej – przypadła zewnętrzna uroczystość św. Eliasza proroka, patrona i duchowego ojca
Zakonu Karmelitańskiego i patrona karmelitańskiego kościoła (dawnego
eremickiego) w Czernej, połączona z poświęceniem pojazdów samochodowych i motocykli z okazji bliskiego wspomnienia św. Krzysztofa. Więcej
www.karmelczerna.pl.
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ZAWIERCIE
Nasza parafia Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu obchodzi uroczyście odpust, oczywiście w Boże Ciało. Przygotowania, jak zawsze, zaczęły się
dużo wcześniej, choć wszystko miało być inaczej niż zwykle.

Każdego roku procesja Bożego Ciała szła ulicami naszej parafii. Wszystkie bractwa i grupy modlitewne: Żywy Różaniec, Bractwo Szkaplerzne, Bractwo św. Józefa, Unia św. Rity, Rycerstwo Michała Archanioła, a także dzieci
pierwszokomunijne i niezastąpiona orkiestra dęta oraz tłumy wiernych szły
w procesji z Najświętszym Sakramentem do kolejnych ołtarzy. Zawsze licznie
w naszej procesji brali udział księża z okolicznych parafii, no bo to odpust
i do tego tylko u nas uroczysta Msza odpustowa z procesją jest po południu
o godz. 17-ej. Często homilie przy poszczególnych ołtarzach głosili zaproszeni
kapłani. Trwało to dość długo, zwykle do domów, po odśpiewaniu uroczystego Te Deum, wracaliśmy około godziny 20-ej – zmęczeni ale szczęśliwi.
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Bractwo SSzkaplerzne
k l
nosiło
ił swój
ój sztandar
d i feretron
f
z Matką
M k Bożą
B ż Szkaplerzną. Zmienialiśmy się co ołtarz, nawet nie ze zmęczenia – każdy chciał
chociaż trochę ponieść na ramionach Matkę Bożą. Dziewczynki pierwszokomunijne sypały kwiaty, chłopcy potrząsali dzwonkami, były tłumy ludzi.
A tym razem: procesja, owszem do czterech ołtarzy ale dookoła kościoła, ołtarz od ołtarza dzieliła odległość 20-30 m, służba liturgiczna mniej niż
skromna, grupy modlitewne okrojone, a dziewczynek do sypania kwiatów
było trzy! Orkiestry nie było. Były kramy odpustowe ale tylko kilka. I był
tylko jeden kapłan, nasz ks. proboszcz Henryk Kowalski.
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Ks. wikariusza
K
ik i
Janusza
J
Motykę,
M k opiekuna
ik
naszego bractwa
b
szkaplerzk l
nego, arcybiskup Wacław Depo nominował na proboszcza innej parafii Archidiecezji Częstochowskiej jeszcze przed Wielkanocą.
Czy było dużo parafian? Sporo jak na czas epidemii ale jedna czwarta
osób z poprzednich lat. Większość oczywiście w maseczkach. Nawet pogoda
była inna niż zazwyczaj. Co roku, nawet jak lało czy padało, to tylko przed
południem, na naszej popołudniowej procesji świeciło słońce. Tym razem
zaraz po wyjściu z kościoła zaczął kropić deszcz. Nie przemokliśmy do suchej nitki, ale było inaczej niż co roku.
To Boże Ciało, ten Odpust w naszej parafii, będziemy pamiętać długo.
Wirginia Sierka
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PIEKARY ŚLĄSKIE BRZOZOWICE – KAMIEŃ
Zdjęcia z uroczystości NMP z Góry Karmel w naszej parafii – pozdrawiam animator Józef Ficek.
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PRZESŁANIE X KAPITUŁY KRAKOWSKIEJ
PROWINCJI ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH
Dziesiąta Kapituła Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych, rozpoczęta
z niemal kwartalnym opóźnieniem z powodu pandemii koronowirusa, zgromadziła ojców kapitularnych w Wadowicach, w 100-lecie urodzin wielkiego
polskiego papieża oraz w 100-lecie „cudu nad Wisłą”.
W mijającym triennium mieliśmy radość obchodzić kilka znaczących
i dostojnych rocznic, które przypominają niezwykłe dziedzictwo i bogactwo naszej karmelitańskiej tradycji: 450-lecie założenia pierwszej wspólnoty
w Duruelo (2018); 400-lecia erygowania Prowincji Polskiej (2017) i 100-lecia przywrócenia Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych (2020); 100-lecia
śmierci św. Teresy z los Andes, (2020); 50-lecia ogłoszenia przez św. Pawła
VI św. Teresy od Jezusa, doktorem Kościoła Powszechnego (2020). W tym
roku przypada również 400-lecie fundacji konwentu św. Teresy naszych braci w Przemyślu. Naszą radości jest też powstanie Federacji Mniszek pw. Ducha Świętego (2020),
Ojcowie kapitulni zasadniczym tematem uczynili tożsamość karmelitańską oraz podjęli wskazania Wizytatora generalnego pozostawione w podsumowaniu Wizytacji przeprowadzonej w ubiegłym roku.
Kluczowym zagadnieniem tzw. „Deklaracji charyzmatycznej” opracowanej przez Definitorium Generalne, jest nasza tożsamość terezjańska. Wieńcząc kilkumiesięczną refleksję przeprowadzoną wcześniej we wspólnotach
Prowincji, zainspirowaną wytycznymi o. Generała, zatrzymaliśmy się nad
naszym charyzmatem.
Za tą propozycją „kryje się długa droga, którą przemierzyliśmy jako Zakon” w obecnym zglobalizowanym świecie. Z jednej strony współczesny świat
zachwyca osiągnięciami nowoczesnej technologii służącej poprawie warunków życia, czy wysiłku przekraczania ograniczeń i granic biologicznych czy
intelektualnych związanych z transhumanizmem. Z drugiej strony świat
coraz bardziej objawia swą niestabilność i kruchość, zwłaszcza w związku
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z ogarniającą go pandemią koronawirusa. Dążenie do szczęścia, wrażliwość
na godność ludzką, życie społeczne, zostają naznaczone, jak wyraził się o. Generał – „ryzykiem odchyleń”.
W takich warunkach przychodzi nam podejmować trud tożsamości,
drogi nawrócenia, odkrywać na nowo perspektywę eklezjalną i realne potrzeby świata. Refleksja stała się inspiracją do osobistego, jak i wspólnotowego zaangażowania na rzecz realizacji naszej misji.
Deklaracja charyzmatyczna po raz kolejny uświadamia nam Boży dar,
złożony w osobiste doświadczenie św. Teresy od Jezusa, szkicując jednocześnie obraz życia karmelitańskiego, osadzonego w różnych kontekstach historycznych i kulturowych.
Wskazaliśmy na aktualne elementy naszego charyzmatu, rozeznanie naszej misji w Kościele, oraz podejmowanie odpowiedzialności za własne powołanie. Tematem wielkiego zatroskania było nasze braterskie communio
w życiu wspólnotowym, w klimacie dokumentu o życiu konsekrowanym
„Młode wino, nowe bukłaki”.
Zapoznaliśmy się z kondycją, potrzebami i kolejnymi inicjatywami na
terenie naszych misji, zwłaszcza w Wikariacie Regionalnym w Burundi
i Rwandzie, a także na Ukrainie, która przeżywa trudny czas wojny. Ojcowie kapitulni zwrócili uwagę na potrzebę dowartościowania naszej obecności i działalności misyjnej z okazji jubileuszu 50-lecia naszych misji w Afryce
przypadającego w przyszłym roku i większej współpracy Prowincji z Biurem Misyjnym i misjonarzami.
Poświęciliśmy gros czasu kolejnych sesji na formację stałą i formację przełożonych. Podczas Kapituły przedstawiono projekt życia, w którym poszukuje
się równowagi pomiędzy życiem modlitwy, życiem braterskim i apostolatem.
Ojciec Prowincjał po wyborze na urząd, uroczyście ponowił akt poświęcenia Prowincji Duchowi Świętemu. Następnie w sanktuarium czerneńskim,
zawierzyliśmy Prowincję Królowej Karmelu.
Historycznym wydarzeniem było zaproszenie na jedną z sesji Kapituły delegacji Federacji Mniszek Karmelitanek Bosych naszej Prowincji oraz
przedstawicielek Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.
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Mniszki zakreśliły historię rodzącej się federacji wyraziły wdzięczność za
opiekę i nadzieję ścisłej współpracy i jedności.
Przedstawicielki Świeckiego Zakonu podziękowały o. Prowincjałowi,
o. Delegatowi i asystentom za troskę i służbę świeckim, stwarzanie warunków
do duchowego wzrostu ze strony sióstr karmelitanek bosych (udostępnianie
kaplic, wspólna modlitwa), oraz przedstawiły sytuację karmelitów świeckich w różnych regionach świata. Wspólne spotkanie z Siostrami i Świeckimi uświadomiło nam, jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni.
Ślemy braterskie pozdrowienie w imieniu uczestników X Zwyczajnej
Kapituły Prowincji Krakowskiej. Ogarniamy naszą modlitwą braci i siostry
z Karmelu, stowarzyszone Instytuty, związanych z naszą tradycją, noszących szkaplerz karmelitański, przynależących do grup modlitewnych, skupionych w kręgach, ruchach i stowarzyszeniach istniejących przy naszych
konwentach. Wypraszając wszelkie błogosławieństwo i opiekę Maryi, naszej
Siostry i Matki, patrzymy z nadzieją na wzywania nadchodzących czasów.

POKAPITULNE ZMIANY URZĘDÓW
I OBOWIĄZKÓW W KRAKOWSKIEJ PROWINCJI
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W środę 22 lipca rozpoczęły się obrady X Kapituły Prowincjalnej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Po modlitwie liturgicznej i zawierzeniu Duchowi Świętemu, patronowi Prowincji, delegaci wysłuchali Relacji
z trzechlecia o życiu i stanie Prowincji, którą przedstawił ustępujący prowincjał, o. Tadeusz Florek. Bracia mieli okazję jeszcze raz spojrzeć na wydarzenia
z ostatnich lat, skomentować je, wyciągnąć wnioski i podjąć postanowienia.
W podobny sposób swoją relację przedstawił ekonom prowincji, o. Jarosław Janocha, który zwrócił uwagę braci na nowe post-covidowe warunki
życia naszych wspólnot i twórcze napięcie między ubóstwem a odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia. Dzień zakończył się modlitwą i braterskim spotkaniem.
W czasie trwania pierwszej sesji wyborczej, 23 lipca 2020 r., ojcowie kapitulni dokonali wyboru prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów
Bosych. Został nim o. Piotr Jackowski OCD, dotychczasowy przeor wspólnoty lubelskiej, wcześniej przez wiele lat pełnił posługę wychowawcy młodych braci.

Wszyscy bracia i siostry złączeni w jednej rodzinie karmelitańskiej,
w tym i członkowie Rodziny Szkaplerznej, modlą się o wszelkie potrzebne
łaski, mądrość, miłość i cierpliwość w sprawowaniu tej pasterskiej władzy.

53

Zgromadzeni na Kapitule dokonali wyboru Rady Prowincjalnej:

•
•
•
•

o. Piotr Hensel (1 Radny),
o. Stanisław Fudala (2 Radny),
o. Tadeusz Florek (3 Radny),
o. Grzegorz Tyma (4 Radny).

Kapituła wybrała nowych przełożonych domów, które tradycyjnie nazywane są przeoratami:

•
•
•
•
•
•
•

Kraków-Śródmieście – o. Damian Sochacki
Lublin – o. Piotr Nyk
Przemyśl – o. Krzysztof Górski
Czerna – o. Paweł Hańczak
Wadowice – o. Leszek Stańczewski
Munster USA – o. Franciszek Czaicki
Kraków-Prądnik Biały – o. Piotr Karauda

W dniach 3-4 sierpnia 2020 r. w Krakowie-Prądniku Białym odbyło się
pierwsze posiedzenie Rady Prowincjalnej, któremu przewodniczył o. Piotr
Jackowski, przełożony prowincjalny. W trakcie spotkania zostały naznaczone obowiązki poszczególnym zakonnikom:
•

Delegat ds. Mniszek Karmelitanek Bosych – o. Piotr Hensel

•

Delegat ds. OCDS w Polsce – o. Krzysztof Żywczyński

•

Ekonom Prowincji – o. Jarosław Janocha

•

Sekretarz Prowincji – o. Piotr Karauda

•

Archiwista Prowincji – o. Jerzy Zieliński

•

Wicepostulator – o. Wiesław K. Kiwior

•

Prowincjalny duszpasterz powołań – o. Marcin Fizia
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•

Prowincjalny sekretarz ds. misji – o. Jan Krawczyk

•

Prowincjalny moderator Bractwa Szkaplerznego
– o. Włodzimierz Tochmański

•

Prowincj. moderator Bractwa Dziec. J.– o. Łukasz Kasperek

•

Rektor WSD w Krakowie – o. Grzegorz Tyma

•

Prowadzenie i redakcja strony internet. – o. Andrzej Cekiera

•

Dyrektor Domu Pielgrzyma Czerna – o. Krzysztof Twarowski

•

Delegat prowincjalny na Ukrainie – o. Józef Kucharczyk

•

Magister postulatu w Lublinie – o. Jakub Przybylski

•

Magister nowicjatu w Czernej – o. Sławomir Chudzik

•

Magister studentatu w Krakowie – o. Grzegorz Tyma

•

Przełożony i duszpasterz wikariatu parafialnego w Zawoi
– o. Bartłomiej Kolankiewicz

•

Przełożony i proboszcz w Kluszkowcach – o. Andrzej Gut

•

Przełożony i proboszcz w Piotrkowicach – o. Grzegorz Irzyk

•

Przełożony i proboszcz w Rydze – o. Jarosław Nędza

•

Proboszcz w Przemyślu – o. Krzysztof Górski

•

Koordynator dzieł karmelitańskich – o. Tadeusz Florek

•

Dyrektor Wydawnictwa – o. Piotr Krupa

•

Redaktor naczelny „Głosu Karmelu” – o. Paweł Urbańczyk

•

Dyrektor Karmelit. Instytutu Duchowości – o. Jerzy Gogola

•

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – o. Piotr Karauda
o. Piotr Jackowski OCD Prowincjał
o. Piotr Karauda OCD Sekretarz Prowincji
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DOM PIELGRZYMA W CZERNEJ

Dom Pielgrzyma w Czernej jest odpowiedzią na wyzwanie jakie postawił
przed nami potężny ruch pielgrzymkowy do cudownego obrazu Maryi oraz
do sarkofagu świętego Rafała Kalinowskiego. Misją Domu jest posługa na
rzecz pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej,
którzy tu, w malowniczych rejonach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
szukają autentycznego doświadczenia żywego Boga, pogłębionej modlitwy
i zaczerpnięcia nowych sił do stawiania czoła codzienności.
Budowę kompleksu składającego się z dwóch budynków rozpoczęto
w 2010 roku. Dom recepcyjny zawiera funkcjonującą już księgarnię oraz nowo otwarte, multimedialne Muzeum Karmelitańskie, które w krótkim czasie
otrzymało bardzo pochlebne opinie w mediach. W maju 2015 roku została
otwarta restauracja, więc pojawiła się możliwość zjedzenia smacznego obiadu po przystępnej cenie. Dodatkowo w maju ruszyło również 25-osobowe
Kameralne Kino Karmelitańskie dające możliwość obejrzenia filmów o tematyce religijnej, zwłaszcza poświęconych duchowości Karmelu. Pod koniec
października 2015 została oddana do użytku przestronna sala konferencyjna, więc pojawiła się możliwość zorganizowania pojedynczej konferencji czy
całego dnia skupienia nawet dla 150 osób. Otwarcie części noclegowej Domu
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Pielgrzyma, przewidzianej na przyjęcie grypy autokarowej, odbyło się już
w lutym 2016 roku.
Głęboko wierzymy, że dzięki naszemu nowemu Domowi Pielgrzyma klasztor karmelitów bosych w Czernej będzie jeszcze owocniej służył wszystkim,
którzy w celach duchowych i rekreacyjnych pragną odwiedzić Czerną i jej
okolice, i że miejsce to będzie bliskie sercu dla jeszcze szerszego grona osób.
DOM PIELGRZYMA
Klasztor Karmelitów Bosych
Czerna 79, 32-065 Krzeszowice | tel. 505 898 580
biuro@dompielgrzyma.net | www.dompielgrzyma.net
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POEZJA
Nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli (Syr 2,7b)
Wszystko postawiłem na Maryję
Drogą szkaplerznego zaufania idę,
niosąc życia codziennego brzemię.
Maryja wspomaga, osłania;
widzę, dokąd prowadzi mnie przez ziemię.
Wszystko na Ciebie postawiłam,
jak kardynał Wyszyński.
Tyś moim męstwem i siłą;
chronisz od euforii i od klęski.
Nadzieję święty Jan Paweł złożył
na „Totus Tuus” pod krzyżem.
Pragnę tym śladem dążyć
i obok stawać jak najbliżej.
Szkaplerzna Polski Królowo;
jesteś nam tarczą i puklerzem.
Zranione Oblicze, na nowo,
niechaj od złego nas ustrzeże.
Wanda Bigaj OCDS Czernaa
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On i My
Wy jesteście z pokolenia orłów,
a orły latają wysoko i są blisko nieba
i wszystko widzą i słyszą
i pracują mozolnie na pożytek tym co trzeba.
My jesteśmy z pokolenia orłów.
Chętnie śpieszymy z pomocą,
dając serce pełne NADZIEI,
bo nadzieja umiera ostatnia.
Z nadzieją patrzymy w przyszłość,
nie zapominając przeszłości.
Tu i teraz wyciągając rękę do zgody,
aby dać bliźniemu trochę ciepła i ducha pogody.
Kardynale Stefanie Wyszyński,
zostawiłeś nam NADZIEJĘ, aby iść z Maryją.
By życie nam dane miało coś z orłów,
a zadane stało się WOLNOŚCIĄ.
Bądź z nami w każdy czas,
jak Maryja błogosław nam
i Kościołowi na ziemi.
SOLI DEO per MARIAM.
Hanna Tanajewskaa
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NASI ZMARLI
W ostatniej części każdego comiesięcznego spotkania Bractwa Szkaplerznego powinno się polecić Bogu we wspólnej modlitwie naszych zmarłych
braci i siostry, nie tylko ze swojego Bractwa, lecz także z innych zaprzyjaźnionych wspólnot. Coraz częściej otrzymujemy informacje o śmierci osób
należących do Bractwa Szkaplerznego, których bliscy proszą o przyjęcie ich
do naszych modlitw. Dlatego też w biuletynie „Rodziny Szkaplerznej” polecać będziemy zmarłych członków imiennie modlitwie wszystkich. Za zmarłych można odmówić wspólnie psalm 130, różaniec św., zamówić Mszę św.,
czy odmówić inne modlitwy za zmarłych.
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych. Są to:
1. śp. Julia Górka, przyjęta w Łodzi Wiskitnie 1995 r.
2. śp. Teresa Kołodziej, przyjęta w Tychach par. św. Krzysztofa, żona animatora Bractwa Włodzimierza, zmarła 6 września 2020 r.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

•
•
•
•

•
•

Rekolekcje otwarte w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus w Czernej 27-29 listopada 2020 pt. „Szkaplerz stał
się moją siłą” (JP II). Z Maryją w Adwent. Dni skupienia otwarte
dla wszystkich. Przewodniczy o. Włodzimierz Tochmański OCD.
Animatorzy Bractwa Szkaplerznego oraz ich zastępcy odbywają swoje doroczne obowiązkowe wspólne rekolekcje formacyjne
w Domu Pielgrzyma w Czernej w dniach 4-6 czerwca 2021 r. Początek o godz. 1700.
23 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej (Bractwa Szkaplerznego) i pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej odbędzie się 17 lipca 2021 r. Początek o godz. 900.
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.
Na okładce wewnętrznej jest druczek dyplomiku – „Świadectwo
przyjęcia Szkaplerza”. Polecamy go przy przyjęciu i nałożeniu szkaplerza św. Można skserować i rozdać go przyjmującym szkaplerz.
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.),
– wznowiony nakład kolorowego plakatu o szkaplerzu, folderki czarno-białe o szkaplerzu i kolorowe (rozkładane) foldery o Bractwie
Szkaplerznym (z miejscem na stempel lub adres wspólnoty lokalnej),
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– 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.
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

Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie informuje:
A czy wiecie, że to właśnie u nas w Krakowie, na Glogera, w naszej piwnicy
tworzą się haftowane SZKAPLERZE?
Jeśli jeszcze nie masz, to zapraszam.
Nasza hafciarka pracuje na okrągło i potrafi naprawdę dużo. Dlatego z małą pomocą Pani Moniki wyhaftowaliśmy piękny Szkaplerz i aż szkoda żeby
nie pokazać Go innym.
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P i d i co myślicie,
Powiedzcie
śli i dajcie
d j i znak,
k czy Wam
W się
i podoba,
d b czy kupilibyście,
k ilib ś i
gdyby pojawił się w naszej ofercie?
https://wkb-krakow.pl/113-szkaplerz
p //
p/
p
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Czas Maryi
Komentarz biblijny do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
Maryi Panny

o. Marcin Fizia OCD

Piękno życia Matki Bożej było ukryte w prostocie przeżywania codzienności. Nasze życie wypełniają godziny nużącej pracy, rutynowych obowiązków,
bolesnych zmagań czy niewyrażalnej radości. Możemy uczynić je “czasem
Maryi”, jeśli tylko zaprosimy Ją do uczestniczenia w monotonii upływających
dni. Pomocą w przeżywaniu codzienności mogą być Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zobacz i zamów.
https://www.karmel.pl/komentarz-biblijny-do-godzinek-o-niepokalanympoczeciu-nmp/
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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

67

•

•

•

•

Informacje o wspólnotach Bractwa Szkaplerznego
Prowincji Warszawskiej:
o. Krzysztof Piskorz OCD
moderator Bractwa Szkaplerznego Prowincji Warszawskiej
ul. Racławicka 31 | 02-601 Warszawa
tel. 515 544 378
e-mail: szkaplerz@karmelicibosi.pl
Redakcja „Pod płaszczem Maryi”:
o. Józef Tracz OCD, o. Krzysztof Piskorz OCD
Działowa 25 | 61-747 Poznań
tel. 61 856 08 34
e-mail: ppm@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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