Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

RODZINA SZKAPLERZNA

Pismo Formacyjne Wspólnot i Bractw Szkaplerznych
Kwiecień – Maj – Czerwiec 2010
Rok Kapłański (19.06.2009 – 19.06.2010 r.)

Święta Boża Rodzicielko, Chwało Góry Karmel, zechciej odzianych twoją
Szatą, przyodziać cnotami Twoimi i zachowaj ich zawsze od wszelkich
niebezpieczeństw duszy i ciała. Amen.
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Życzenia Wielkanocne!
Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!
W krzyżu jest życia moc święta,
W krzyżu ostoja w czasie burz,
W krzyżu jest droga wytknięta
Do wiecznych wiodąca zórz! (św. Teresa od Jezusa)
Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Bractw Szkaplerznych!
Drodzy Bracia i Siostry w Szkaplerzu św.!
Ze słowami św. Teresy od Jezusa, śpieszę do was z wielkanocnymi życze‑
niami. Niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozjaśni ciemności
Waszych serc i umysłów, byście pośród tysięcy krzyży, jakie na was spa‑
dają codziennie, rozpoznali:
w tym ziemskim życiu zbawczy Krzyż,
gdyż tylko On daje w bólu ukojenie,
On swymi blaski wiedzie wzwyż,
orzeźwia duszę łaski wiewem,
oświeca mroczny życia dzień,
bo Krzyż zielonym zawsze drzewem,
co w skwarny upał rzuca cień!
Odkąd na Krzyżu swoje ręce,
Boski nasz Zbawca przybić dał,
odkąd świat zbawił w Krzyża męce,
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Krzyż się zaszczytem, chlubą stał!
I wnosi pokój pożądany wśród niepewności, zawiei, burz!
I w swojej mocy niezłamany do wiecznych nas prowadzi zórz!1
Przez swoje święte i chwalebne Rany niech was strzeże od złego
i zachowuje w łasce Chrystus Pan! A Matka i Królowa z Góry Karmel
niech Wam da znak swojej opieki na każdy dzień. Amen.
Jednocześnie pragnę Was wszystkich z serca błogosławić + i podziękować za Waszą gorliwość w apostolstwie szkaplerznym, za wielkoduszność i odwagę w podjęciu tegorocznego programu formacyjnego!
Kończy się już rok kapłański, który przeżywany pod patronatem św. Jana
Vianney’a, ale jak ufam, ten czas modlitwy i pokuty za wszystkich kapłanów nie zakończy się! Wytrwajmy w tym dobrym dziele. Taka jest
zresztą misja Karmelu.
I niech nas błogosławi z swoim Synem Panna Maryja!
o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD

1

św. Teresa od Jezusa, Dzieła mniejsze, Droga Krzyża, Kraków 2009, s. 328–329
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ZAMIAST WPROWADZENIA…
My wszyscy Karmelici, możemy powiedzieć, że nasze początki są na Świętej
Górze Karmelu. Jana de Cheminot – 1337 r.)2.
Kiedy dostałam ostatni numer Rodziny Szkaplerznej pomyślałam, że stawia
Ojciec bardzo duże wymagania i trochę bałam się, co powiedzą członkowie
mojego Bractwa. Na spotkaniu rozdałam biuletyny i powiedziałam, co nas
czeka w przyszłym roku. Prosiłam, aby każdy dobrze rozważył, co może
zmienić w swoim życiu, aby mógł więcej czasu poświęcić na spotkanie
ze Słowem Bożym. Były osoby, które postanowiły spróbować czytać Pismo
Święte według Sykomory. Inne obiecywały poświęcić czas, chociaż w niedzielę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że samo rozpoczęcie czytania
Ewangelii w miarę regularnie, to już wielkie dobro! Ja osobiście postanowiłam spróbować. Od 10 lat chyba staram się codziennie medytować (były
to przeważnie czytania z dnia), ale muszę przyznać, że nigdy nie robiłam
tego tak metodycznie jak Ojciec proponuje (Rita Widuch – Przewodnicząca
Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego w Polsce).
Dzieło, jakie podjęliśmy w tym roku – Drabiny Jakuba i Sykomory –
w istocie swojej jest prawdziwą szkołą modlitwy i poznania Jezusa! Dla
niektórych może być to naprawdę trudne, ale Bóg w tym dziele na pewno
pomoże! Warto spróbować i podjąć się tego, co dla nas jest możliwe. Na‑
leży wytrwać przez jakiś czas, przez parę dni i wybrać to, co nas nie prze‑
rasta, np. kilka rozmyślań. Zawsze to coś! Jeśli więc znajdą się w Bractwie
zniechęceni, którzy mówią – nie dam rady codziennie czytać, rozmyślać
i modlić się Ewangelią, to za dużo, za ciężkie, za trudne, czasochłonne…,
to niech wspomną na ten trud, jaki podjęła Matka naszego Pana, której
my niegodni nosimy Szkaplerz i pragniemy naśladować Jej miłość do Je‑
zusa!
Congregavit nos in unum Christi Amor, Rocznica Formuły Życia 1207–2007, List Przełożonych General‑
nych Joseph Chalmers OCarm, Luis Arostegui Gamboa OCD, Rzym 2007, s.3
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Choćby ktoś od samego początku, nie był pewien, czy wytrwa do końca, niech
z tego powodu nie waha się rozpocząć drogi modlitwy, gdyż Bóg powoli sam
mu dopomoże i udoskonali! Choćby tylko uczynił pierwszy krok na tej drodze
i więcej nic nie uczynił, to krok jego nie będzie stracony i nie pozostanie bez
hojnej nagrody. Nic mu to, w niczym nie zaszkodzi, że przynajmniej przez jakiś czas jej próbował, albowiem rzecz dobra nigdy nie sprawia złych skutków
( por. Droga doskonałości 20,3).
Wiara, miłość i nadzieja w Bogu nie wzrasta przez słuchanie wykładów
na jej temat, na salach konferencyjnych i przez specjalistyczne studia do‑
tyczące cnót boskich czy kardynalnych, ale jedynie przez praktykę modli‑
twy i pracy nad sobą. Aby więc mieć coraz większą wiarę, nadzieję i mi‑
łość, a przez to być bardziej jedno z Bogiem, trzeba przechodzić określone
etapy: od czytania do rozmyślania, od rozmyślania do modlitwy, od mo‑
dlitwy do kontemplacji i adoracji Boga samego! A wreszcie do zabrania
się za siebie – by stawać się wolnym i bardziej podobnym do Jezusa!
Jeśli natomiast nie uda się uczynić wszystkiego, to zawsze można za‑
chować to, co najistotniejsze dla naszego duchowego życia: codzienną
lekturę Ewangelii, konferencję tematyczną (przeznaczoną na miesiąc)
oraz codzienną modlitwę biblijną. Resztę pozostawiamy inwencji twór‑
czej Moderatorów i Animatorów Bractwa. Zawsze też znajdziecie kogoś
a może kilka osób, z którymi możecie się spotkać poza brackimi nabożeń‑
stwami, aby zgłębiać Ewangelię i dzielić się wiarą!
Modlitwa i miłość poprowadzi nas do służby! Święty Franciszek Salezy
mawiał: „od modlitwy adwokat powinien przejść do obrony sądowej, kupiec
do swych interesów handlowych, mąż do swojej pracy a mężatka do swych
obowiązków małżeńskich i rodzinnych i to z całym spokojem, bez żadnego
wzburzenia wewnętrznego, skoro tak jedno, jak i drugie jest wyrazem woli
Bożej, trzeba umieć przejść od jednego do drugiego w duchu pokory”.
Dokąd więc doszliśmy, dalej zgodnie podążajmy a Bóg da nam we wszyst‑
kim zrozumienie!
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Maryja – Drabiną i Bramą do Raju

Drabina, którą zobaczył Jakub we śnie, a która wsparta na ziemi sięgała
do nieba – oznacza symbolicznie Drabinę WIARY w Boga, po której jej
stopniach (jej artykułów), wchodzimy w samą głębię tajemnicy Trójcy,
Drabinę Boskiego Człowieczeństwa
Jezusa – Jego Osoby, która daje nam
śmiały przystęp do Boga Żywego,
Drabinę Modlitwy karmelitańskiej,
po której sześciu stopniach docho‑
dzimy do kontemplacji, Drabinę
Słowa Bożego a szczególnie modlitwy Słowem Bożym (lectio divina),
po której stopniach dochodzimy
do prawdziwego poznania Boga
i samego siebie3 a wreszcie Drabinę Maryi, gdyż drabina Jakuba oznacza
także samą Maryję i prawdziwe nabożeństwo do Niej. Nie zapomnij, że
ta drabina Jakuba symbolizuje Najświętszą Maryję, której doskonałość
sięga od ziemi do nieba. To poprzez Nią nasze prośby docierają do tronu Najwyższego i powracają stamtąd wysłuchane przez Boga, naszego
Pana, który w Maryi znajduje oparcie, za Jej więc pośrednictwem otrzymujemy wszelkie Boże łaski. Pamiętaj również, że Najświętsza Dziewica nazywana jest w Litanii Loretańskiej Janua coeli – Bramą niebios.
Widzimy zatem, że jest nie tylko drabiną, lecz także Bramą niebios.
W istocie jest Drabiną i Bramą, a my jesteśmy biednymi nieszczęśnikami, wygnańcami na tym padole łez. I tak jak biedni proszą o jałmużnę dobroczyńców pod schodami i bramami (ich domów), tak samo my
powinniśmy zwracać się do Maryi. Pod tę Drabinę mamy zanosić nasze prośby i do tych Drzwi stukać, ufając, że nam otworzą i otrzymamy
to, o co prosimy, bo tak nam nakazuje i o tym nas zapewnia Chrystus,
gdy mówi: Proście a będzie wam dane, kołaczcie a otworzą wam (Mt
7, 7). Dlatego kto prosi u tej Bramy, którą jest Maryja, otrzymuje, a kto
Por. Drabina Jakuba i Sykomora czyli Lectio Divina, Biblioteka Animatora Rodziny Szkaplerznej, Czerna
Nr 1, 2009, s. 3–11
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szuka, znajduje (Mt 7,8). Nikt nie odchodzi zasmucony, choćby był największym grzesznikiem świata… Za pośrednictwem Maryi więzień odzyskuje wolność, chory zdrowie, zasmucony doznaje pociechy, grzesznik
przebaczenia win, sprawiedliwy większej łaski, a anioł radości. Zwracajmy się więc do Maryi w naszych potrzebach, czy to duchowych czy
cielesnych, a także w intencji innych4. Święci Ojcowie nazywają Maryję drabiną niebios, gdyż za Jej pośrednictwem Bóg zstąpił z nieba,
a ludzie do nieba się dostają5. A kiedy Kościół mówi, że ta niezrównana
Królowa jest Bramą niebios i oknem raju, uczy nas tymi słowami, że
wszyscy wybrani, sprawiedliwi czy grzesznicy, wchodzą do domu chwały
za Jej pośrednictwem, z tą tylko różnicą, że dla sprawiedliwych Maryja
jest otwartą bramą, a dla grzeszników oknem, do którego prowadzi drabina pokuty. Dlatego po Jezusie winniśmy w Maryi pokładać zaufanie
i całą nadzieję wiecznego zbawienia. Oto drabina grzeszników – mówi
św. Bernard –, oto Ta, której najbardziej ufam, oto cała przyczyna mojej nadziei. Nie przeraża Jej nawet najbardziej zatwardziały grzesznik,
byle tylko mogła pogodzić go z wielkim sędzią. Ona bowiem – doda św.
Efrem – jest jedyną orędowniczką grzeszników, najpewniejszym portem
i wybawieniem wszystkich rozbitków. Szczęśliwy ten, kto z ufnością zwraca się do Maryi, gdyż uzyska przebaczenie grzechów, choćby były liczne
i ciężkie, uzyska łaskę, a na koniec chwałę nieba6.
Maryja jest Bramą Niebios i jedynie za Jej pośrednictwem można dostąpić miłosierdzia Bożego. Św. Hieronim modlił się tak do Maryi: Nikt
nie osiągnie zbawienia bez Twej pomocy. Nikt nie uwolni się od zła bez
Twej pomocy. Nikt nie otrzyma żadnej łaski bez Twej pomocy7. Dlatego
powinieneś codziennie oddawać się opiece Najświętszej Maryi i ofiarować Jej pewne dary, na przykład odmawiać pobożnie modlitwę różańcową, odprawiać nowennę (np. szkaplerzną) i posty, jeśli tylko zdrowie
i praca ci na to pozwalają. Jeśli tego nie jesteś w stanie podjąć, zrezygnuj
Por. Święty Antoni Maria Klaret, Pisma maryjne, Warszawa 1991, s. 118–120
Św. Piotr Damian nazywa Ją oknem nieba, Bramą raju i drabiną do nieba; Tamże, s. 398, przypis 461
6
Tamże, s. 358
7
Święty Antoni Maria Klaret, Pisma maryjne, Warszawa 1991, s. 157, przypis 9
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przynajmniej z czegoś, co jest dozwolone, na przykład wypicia szklanki wody, popatrzenia na coś przyjemnego, pójścia w ulubione miejsce,
słuchania miłej muzyki, delektowania się smakowitym daniem lub przyjemnymi zapachami… nade wszystko staraj się naśladować cnoty Maryi,
Jej pokorę, łagodność, czystość i miłość, jaką darzyła Boga i bliźniego.
Odmów codziennie chociaż jeden raz poniższą modlitwę. Choć jest ona
krótka to jednak skuteczna. Nie rezygnuj z niej. Odmawiaj systematycznie a zapewnisz sobie łaskę w życiu doczesnym i wieczną chwałę w życiu
wiecznym.
Dziewico i Matko Boga, oddaję się Tobie jako syn, na cześć i chwałę
Twej czystości, ofiarując Ci moją duszę i ciało, zdolności i uczucia. Błagam, abym dzięki Twej łasce mógł nie popełnić nigdy żadnego grzechu.
Amen Jezu8.
Zwracajmy się, więc do Maryi krótkimi i pokornymi prośbami. Niech
będą częste w ciągu dnia, ale żarliwe, płynące z serca, ufne i wytrwałe. Jeśli mamy wiele próśb, nie chciejmy ich wypowiadać wszystkich
naraz. W modlitwie różańcowej przedstawiajmy je w określonej liczbie
i w określonym czasie. Powtarzajmy prośbę o to czego naprawdę nam
potrzeba do osiągnięcia życia wiecznego i godnego życia doczesnego!
Nie obawiajmy się powtarzać tych samych modlitw. Tak właśnie czynią
ubodzy. Powtarzają wiele razy te same słowa, aż osiągną to, czego pragną. Czasem zawdzięczają otrzymaną pomoc, dzięki swej zuchwałości
i wytrwałości! Czasem trzeba być natrętem nawet u Boga! Nalegajmy
więc tymi samymi słowami, aż będzie nam dane to, czego nam potrzeba do życia zgodnego z sumieniem, do zachowania Przykazań Boga
i dźwigania Krzyża Chrystusowego! Mówmy więc: Nie odejdę od Ciebie,
moja Matko, dopóki nie obdarzysz mnie tym, o co proszę! Ostateczne
wytrwanie (w wierze i w łasce), to szczególny dar Boga, którego Wszechmocny udziela, tylko tym, którzy o niego poproszą. Aby móc wejść do
nieba, należy stale o ten dar prosić. Zawsze winniśmy mówić do Boga:
8

Por. Tamże, s. 107. 157
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niech przyjdzie Twoje Królestwo, teraz Królestwo boskiej łaski, a potem
wiecznej chwały. Aby otrzymać dar ostatecznego wytrwania winniśmy
skorzystać z nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, jako jednego
z najskuteczniejszych środków. Ona bowiem jest niebiańskim Źródłem,
z którego wypływają wszelkie łaski, potrzebne nam do wyrzeczenia się
zła i czynienia dobra9.

KONFERENCJE FORMACYJNE DLA
RODZINY SZKAPLERZNEJ
KWIECIEŃ 2010
Słowo Boże winno przebywać obficie w naszych sercach i na naszych ustach.
Reguła karmelitańska odwołuje się do Słowa Biblii. Słowo, które stało się obecnością, staje się otuchą i siłą proroka Eliasza, przezwyciężając w nim depresję
i zwątpienie. Reguła nasza (to jest Chrystus), pragnie nas mieć zasłuchanych
w Słowo, na wzór Maryi, obrazu naszej Lectio divina i nauczycielki pewnej:
Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk
2, 19)10.

Rozmyślanie
O karmelitańskim sposobie modlitwy wewnętrznej napisano wiele do‑
brych książek. Każdy może do nich sięgnąć, aby się dowiedzieć, na czym
polega rozmyślanie, dlaczego jest ono konieczne, jaki jest jego cel, jakie
są owoce, jakie trudności i sposoby ich przezwyciężenia. Dla naszych nie‑
skomplikowanych potrzeb pomocne będzie jedynie to, co może ułatwić
Por. Tamże, s. 121
Congregavit nos in unum Christi Amor, Rocznica Formuły Życia 1207–2007, List Przełożonych General‑
nych Joseph Chalmers OCarm, Luis Arostegui Gamboa OCD, Rrzym 2007, s. 7
9
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nam SKUPIENIE NA POZNANIU JEZUSA CHRYSTUSA!
Rozmyślanie – w którym przeważa działanie intelektu i wyobraźni –po‑
winno się rozpocząć po czytaniu, które jest także, drugim etapem modli‑
twy karmelitańskiej. Sama medytacja Słowa Bożego – według potrójnej
metody, o jakiej była mowa w Biuletynie poprzednim – jest oczywiście
formą rozmyślania nad przeczytanym fragmentem, ale dziś poznamy
inne sposoby rozmyślania tak, by oczy naszej duszy były zawsze zwróco‑
ne na Jezusa.
1. Rozmyślanie o Męce Chrystusa
Św. Ignacy z Loyoli Założyciel Jezuitów, pisał w swoich ćwiczeniach du‑
chownych: ten, który rozmyśla i kontempluje, biorąc za podstawę prawdę
historyczną lepiej, jeśli sam przez własne rozważanie i rozumowanie znajdzie coś, co mu lepiej pomaga do zrozumienia lub przeżycia danej historii
(z życia Jezusa), niż gdyby dający ćwiczenia (kapłan) dużo się rozwodził
i wyjaśniał. Znajdzie wtedy więcej smaku i owocu duchowego. Bo przecież
nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę (św. Ignacy z Loyoli, Ćwiczenia Duchowne nr 2).
Wychodząc więc od faktów z życia Jezusa, jakie przekazuje nam Ewan‑
gelia, spróbuj wejść w głębokie odczuwanie i smakowanie rzeczy ducho‑
wych. Znajdziesz w nich pokrzepienie i siłę do pełnienia woli Boga!
Gdy w Ewangelii czytasz opisy cierpień Chrystusa, a zwłaszcza Jego Męki,
zatrzymaj się nad nimi szczególnie, gdyż są to niezbite i największe dowo‑
dy Miłości Boga Ojca do ciebie! Zwróć uwagę na takie słowa, pod który‑
mi kryje się cierpienie i ból Serca Jezusa. Są to np.: czemu zwątpiłeś…, nie
wiecie jakiego jesteście ducha…, a oni śledzili Go…, porwali kamienie…,
donieśli na Niego…, szukał sposobności jak Go wydać…, nawet oni nie wierzyli w Niego…, pytali wystawiając Go na próbę…, nastawali na Niego…,
nie podałeś Mi wody do nóg (Łk 7, 44). Słowa te są jak brama do Serca
Chrystusa. Przez nie wchodzimy do wnętrza Jego duszy, by odczuć choć
w małej cząstce ogrom bólu samego Boga i poznać Jego wielką Miłość.
Przy takich zdaniach zatrzymaj się i zadaj pytanie:
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CO Jezus cierpi i od kogo?
KIM jest Jezus, który cierpi i dlaczego to właśnie On tak wiele cierpi?
JAK to wszystko przeżywa? Jak to znosi? Z jaką miłością i cierpliwością?
Nie jest to, jak widzicie, żadna arabszczyzna, więc niechże was nie przeraża
ta nazwa – ROZMYŚLANIE! W rozmyślaniu chodzi o roz–trząsanie i zastanawianie się rozumem:
1. jaką mękę cierpiał Jezus?
2. za co cierpiał?
3. kim jest On, który cierpi?
4. z jaką miłością cierpi? (Droga doskonałości 25,1).
Rozum niechaj zgłębia przyczyny, dla których Jego Boski Majestat wycierpiał takie niewypowiedziane boleści i męki. Niech rozważa inne myśli, które
mu umysł podsunie odnośnie tej tajemnicy. Ten jest sposób modlitwy wewnętrznej, od którego wszyscy, uczeni i nie–uczeni, zaczynać powinni. Tego
sposobu winni się trzymać i tak postępować aż do końca. Jest to droga doskonała i bardzo bezpieczna, dopóki Panu nie spodoba się podnieść kogoś
do wyższych stanów nadprzyrodzonych (por. Życie 13,12–13).
Weźmy następujący przykład.
Czytałeś i medytowałeś fragment z Mk 15, 15: Wtedy Piłat, chcąc
zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować
i wydał na ukrzyżowanie.
Dobrze będzie, abyś jakiś czas zastanawiał się i rozważał Mękę, jaką wów‑
czas Jezus wycierpiał. Zadaj dla ułatwienia pytania:
1. Co wycierpiał Jezus będąc zrównanym ze zbrodniarzem? Co
wycierpiał stając się przedmiotem przetargu Piłata z Żydami?
Co wycierpiał przy biczowaniu? Co wycierpiał przy ukrzyżowaniu?
2. Dlaczego podjął tę Mękę? Z czyjego powodu Jezus cierpi?
3. Kim jest Jezus Chrystus – a kim jestem ja, za którego On tak
bardzo cierpi?
4. Jak Jezus to wszystko przeżywa? Z jaką miłością i cierpliwością
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cierpi te upokorzenia?
Jeżeli szukając w myśli odpowiedzi na te pytania, zachowujesz świado‑
mość i widzisz, kim jest Jezus, z którym rozmawiasz a kim ty, który do Niego mówisz; jeżeli rozważasz w głębi duszy jak do tej pory niedbale a nawet
źle służyłeś tak Dobremu Bogu, jak wielki masz przecież obowiązek dobrze
Mu służyć – to wiedz, że to jest modlitwa myślna (por. Droga doskonałości
25, 1).
Mamy rozpoczynać od takiego właśnie sposobu rozmyślania. Jest to dro‑
ga doskonała i bardzo bezpieczna, aż do czasu, gdy sam Bóg podniesie
nas wyżej. Ta forma rozmyślania towarzysząca rozważaniom stacji Dro‑
gi Krzyżowej, powinna być poprzedzona odmawianiem poszczególnych
tajemnic Różańca św., Koronki do Miłosierdzia Bożego i Adoracji Naj‑
świętszego Sakramentu.

Spójrz na Jezusa w Hostii Świętej.
KAŻDE ROZMYŚLANIE NAD SŁOWAMI EWANGELII SKONFRON‑
TUJ Z KRZYŻEM CHRYSTUSA I Z JEZUSEM EUCHARYSTYCZNYM.
Albowiem z głębi eucharystycznego Serca Jezus, ustawicznie kieruje do
nas te same Słowa: Ja jestem DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM! Jeśli czytasz
i rozważasz Ewangelię w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu, to
każde czytane Słowo, każdy czyn i naukę Chrystusa odnieś do Euchary‑
stii, a od Eucharystii zwróć się do siebie samego, pytając o jakość twoje‑
go podobieństwa do Chrystusa! Jezus w Hostii Świętej jest rzeczywistą
KONTYNUACJĄ wszystkiego, co czytasz i nad czym rozmyślasz w Ewan‑
gelii. Jeśli na ziemi był cichy i pokorny – to takim pozostaje wśród nas
w stanie eucharystycznego uniżenia i pokory! Jeśli nie chciałby dłu‑
żej być łagodny i pokorny, to stan sakramentalny ustałby natych‑
miast i z naszych ołtarzy zniknęłyby wszystkie Hostie. Jeśli na zie‑
mi czynił cuda, znaki i obdarzał łaskami, to nadal jest takim samym
w Hostii św. Wystarczy tylko przyjść do Niego z taką samą wiarą
i ufnością, aby doświadczyć tych samych cudów i łask! Jeśli za czasów
ziemskiego życia Jezus tak wiele wycierpiał od swoich, doznał tak wie‑
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le niewdzięczności i obojętności, to czyż nadal nie cierpi tego samego
w swym Eucharystycznym Sercu?

Zapytaj o twoje podobieństwo do Chrystusa.
Patrząc na Jezusa w Ewangelii, na Krzyż Chrystusa i na Jezusa Hostię,
zapytaj sam siebie:
1. Co dotychczas wycierpiałem dla Chrystusa i dla Jego Słowa? Na
ile jestem dziś uczestnikiem cierpień Chrystusowych?
2. Co uczyniłem ze swojej strony, by ująć Mu goryczy i bólu, by
stać się dla Jezusa pocieszeniem, pomocą i współpracownikiem?
3. Co chcę uczynić w przyszłości, aby stawać się bardziej podobnym do Jezusa w Jego cierpieniach?
Zanurz się w modlitwie i wyciągnij z tego jakąś korzyść dla własnej duszy.
Rozmawiaj o tym z Nim samym w głębi swego serca.
2. Rozmyślanie o Czynach i Słowach Chrystusa
W taki sam sposób możesz rozmyślać nad każdym epizodem z życia
Chrystusa. Gdy natomiast czytasz opisy wydarzeń w Ewangelii, a zwłasz‑
cza czynów Jezusa, zadaj nieco inne pytania. Pytania są proste, natomiast
odpowiedzi nieco trudniejsze:
1. KTO przychodzi do Jezusa, prosi Jezusa, mówi do Niego i jak
się wobec Niego zachowuje.
2. CO czyni Jezus wobec tych osób, jak się wobec nich zachowuje,
na początku, w środku wydarzeń i na końcu?
3. JAK postępują te osoby wobec Jezusa, jak Go traktują, jak
o Nim myślą, jak o Nim mówią?
4. DLACZEGO Jezus właśnie tak się zachował? Dlaczego właśnie
tak i właśnie wtedy postąpił? Dlaczego to się wydarzyło? Jaki
jest tego najgłębszy – boski sens?
Potem przejdź od Słów Ewangelii do Jezusa Eucharystycznego, gdyż Jezus
taki, jaki był wówczas, taki sam jest dziś w Eucharystii. Na koniec wejdź w siebie
i wyciągnij jakąś korzyść dla własnej duszy.
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Nieco inaczej wyglądać będzie rozmyślanie nad przeczytanym fragmen‑
tem Ewangelii, mówiącym o przypowieściach Jezusa, Jego nauce czy bło‑
gosławieństwach. Rozmyślanie rozpocznij od zadania w myślach pytania:
GDZIE Jezus mówił? DO KOGO Jezus mówił? JAK mówił? W JAKIM
CELU Jezus mówił? KIM JEST ON, który głosi, a KIM słuchacze? Przypa‑
truj się w duchu osobom, słuchaj i staraj się odnaleźć wśród tych uczniów
Jezusa… Poświęć na to tyle czasu, ile potrzebuje twoja dusza, aby odna‑
leźć się blisko Jezusa i patrzeć na Niego, rozmawiać z Nim i słuchać Go!
Gdy wyczerpiesz owoc takiego rozważania, przejdź do rozmyślania nad
samym nauczaniem Jezusa, nad tym, co mówi, pytając o znaczenie każ‑
dego Słowa. Potem spójrz na całe życie Jezusa i zapytaj Go, jak On sam
wprowadzał w czyn to konkretne Słowo, to, czego nauczał i co głosił! Na
koniec SPÓJRZ NA JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO, by zapytać Go,
jak dziś ja żyję tym Słowem, które On niegdyś głosił!
Od takiego rozmyślania przejdź do modlitwy, pytając samego siebie:
1. Czy dotychczas żyłem według tej nauki Chrystusa? Kiedy
i jak wprowadziłem to w codzienne życie?
2. Co obecnie czynię, aby w moim myśleniu i postępowaniu kiero‑
wać się tymi konkretnymi radami Jezusa?
3. Co odtąd mam zamiar zmienić w moim życiu, aby rzeczywiście
uczyć się od Jezusa myślenia, pragnienia, mówienia i postępowa‑
nia na co dzień?
Nie wystarczy ci zapewne życia, aby zgłębić każde Słowo Jezusa i ogarnąć
całą pełnię znaczeń Jego nauczania, ale wystarczy ci odrobina poznania
Bożego, by pokrzepić i nasycić duszę na drodze dźwigania Krzyża Chry‑
stusowego! Takie rozmyślanie pomoże ci przejść z łatwością do rozmowy
z Jezusem!
3. Rozmyślanie o innych tajemnicach Bożych
Można rozmyślać tak jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus w czasie spa‑
ceru czy na przechadzce, ale najlepiej, jeśli czynimy to w kaplicy lub na
wyznaczonym do tego miejscu w domu. Św. Teresa wspomina, że tato
zabierał ją z sobą na połów ryb. Pogrążałam się wówczas w głębokich
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myślach i chociaż nie wiedziałam, co to jest rozmyślanie, dusza moja zatapiała się w rzeczywistej modlitwie… Do uszu moich dobiegały odległe
hałasy… szum wiatru i ledwie dosłyszalna muzyka, której dźwięki, rzewnie nastrajały moje serce… Ziemia zdawała mi się miejscem wygnania
i marzyłam o Niebie…(Ms A 14 v°). Ten sposób modlitwy, zachowała
Teresa do końca życia. W pensjonacie sióstr Benedyktynek, rozmyślała
nie tyle na łące czy w kaplicy, ile za łóżkiem! Nikt wówczas nie pouczył
mnie o sposobie odprawiania modlitwy myślnej – napisze, mimo że bardzo tego pragnęłam. Maria pozwalała mi tylko na odmawianie pacierzy.
Pewnego dnia jedna z mych nauczycielek w Opactwie zadała mi pytanie,
co robię w dniach wolnych, kiedy jestem sama. Odpowiedziałam jej, że
wchodzę do pustego kąta za swoim łóżkiem, który łatwo daje się zasłonić
firanką, i tam „myślę”. – Ale o czym tak myślisz? – zapytała mnie. – Myślę
o dobrym Bogu, o życiu, WIECZNOŚCI, jednym słowem – myślę!… Teraz
rozumiem, że nie zdając sobie z tego sprawy, odprawiałam rozmyślanie,
i że Dobry Bóg już wówczas oświecał mnie w sposób tajemniczy(Ms A 33
r°– 33v°).
Istnieją inne opracowania, które każdy z nas może sobie wybrać według
własnych potrzeb duchowych. Św. Teresa od Jezusa nie obstaje za Biblią
jako jedyną księgą do rozmyślań, ale kładzie nacisk na to, by Jezus był
zawsze w centrum! Sama korzystała z wielu podręczników z gotowymi
ułożonymi rozmyślaniami na każdy dzień roku, czy na poszczególne te‑
maty. Dla umysłów rozważnych, dla dusz mających wprawę w rozmyślaniu
i zdolnych do skupienia się w sobie, tyle jest książek wybornych, pisanych
przez autorów znakomitych… Macie w tych książkach tajemnice Męki Pańskiej, rozłożone na wszystkie dni tygodnia, oprócz innych rozmyślań o sądzie i o piekle, o naszym nicestwie, o łaskach i dobrodziejstwach Bożych,
wreszcie doskonałe nauki i wskazówki, jak rozpoczynać i kończyć modlitwę. Tym, które umieją i już nawykły tak rozmyślać, nic więcej nie mam do
nadmienienia: taką bezpieczną drogą Pan doprowadzi je do portu światłości, po takim dobrym początku i koniec będzie dobry. Którzy więc potrafią
iść tą drogą, ci znajdą na niej pokój i bezpieczeństwo, bo umysł, umiejący
przywiązać się do swego przedmiotu, doznaje na rozmyślaniu prawdziwego
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uspokojenia (Droga Doskonałości 19, 1).
Nie trzeba ciągle i wyłącznie roztrząsać umysłem tych rzeczy i za‑
dawać wciąż nowe pytania. Lepiej spokojnie stań u boku cierpiące‑
go Chrystusa, uspokoić rozum albo tak go zająć, by spoglądał na Tego,
który na ciebie patrzy. Towarzysz Mu, wypowiedz przed Nim swo‑
je prośby i z głęboką pokorą ciesz się Jego obecnością. Nie zapomi‑
naj przy tym o swojej nędzy i niegodności – przebywając przy Tym,
który jest twoim Stwórcą. Jeśli zdołasz się przejąć takimi myślami
i uczuciami, wiedz, że odprawiasz bardzo dobre rozmyślanie. Taki spo‑
sób modlitwy przyniesie twej duszy wielką korzyść (por. św. Teresa od
Jezusa, Życie 13,22). Usiłuj zawsze przykładać się do rozmyślania o Życiu
Chrystusa Pana (por. Życie 11.6). We wszystkich naszych rozmyślaniach
modlitewnych chodzi o to, byśmy, pamiętali, czym Boga obraziliśmy, jak
wiele Jemu winniśmy i o tym, że jest piekło, chwała niebieska i jak wielkie
uznojenia i boleści poniósł nasz Zbawiciel. O tym było cale rozmyślanie
moje i takim pozostało przez cały czas (por. Księga Życia 8, 7). Od takiego
rozmyślania łatwo przejdziesz do modlitwy serca, do wzniesienia umysłu
i oczu ku Niebu!

Pytania do wspólnotowego dzielenia się
na podstawie Sykomory:
1.
2.
3.
4.

Jakie CZYNY Jezusa Chrystusa poznałeś?
W jakich Słowach i Czynach przejawia się JEGO BOSKA natura?
Jakie cechy OSOBOWOŚCI Jezusa poznałeś?
W czym jesteś podobny, a w czym niepodobny do Jezusa?
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SYKOMORA – ROK 1
Te codzienne drobne objawy miłosierdzia, ten ból głowy czy zębów, to przeziębienie, te dziwactwa męża lub żony, te dąsy czy lekceważenia, ta stłuczona szklanka, te zgubione rękawiczki, pierścionek czy chusteczka, ten
nieznaczny przymus, jaki trzeba sobie zadać, by udać się wcześnie na spoczynek i następnego dnia wstać rano na modlitwę lub na przyjęcie Komunii
św.…Jeśli to przyjmiemy z miłością, niezmiernie są miłe Boskiej Dobroci,
a Bóg w zamian za jedną szklankę wody obiecuje swym wiernym całe morze szczęśliwości(św. Franciszek Salezy).

MIESIĄC IV
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Łk 14, 1–11
DZIEŃ 2 – Łk 14, 12–24
DZIEŃ 3 – Łk 14, 25–35
DZIEŃ 4 – Łk 15, 1–10
DZIEŃ 5 – Łk 15, 11–32
DZIEŃ 6 – Łk 16, 1–12
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych frag‑
mentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wnio‑
sków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – Łk 16, 13–15
DZIEŃ 2 – Łk 16, 16–18
DZIEŃ 3 – Łk 16, 19–31
DZIEŃ 4 – Łk 17, 1–10
DZIEŃ 5 – Łk 17, 11–19
DZIEŃ 6 – Łk 17, 20–37
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych frag‑
mentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wnio‑
sków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
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TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – Łk 18, 1–8
DZIEŃ 2 – Łk 18, 9–14
DZIEŃ 3 – Łk 18, 15–17
DZIEŃ 4 – Łk 18, 18–30
DZIEŃ 5 – Łk 18, 31–34
DZIEŃ 6 – Łk 18, 35–43
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na przygotowanie jednego wersetu
z Ewangelii całego miesiąca lub jednego odkrycia w odniesieniu do Życia
i Osoby Jezusa Chrystusa, którym pragniesz się podzielić z Braćmi i Sio‑
strami na SPOTKANIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO.

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – Łk 19, 1–10
DZIEŃ 2 – Łk 19, 11–28
DZIEŃ 3 – Łk 19, 29–40
DZIEŃ 4 – Łk 19, 41–44
DZIEŃ 5 – Łk 19, 45–48
DZIEŃ 6 – Łk 20, 1–8
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych frag‑
mentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wnio‑
sków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
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MAJ 2010
KONTEMPLACJA EWANGELICZNA – naturalna
Maryja jest Księgą piękna, w której zapisana jest nasza Reguła, gdyż w Niej
zapisało się Słowo. Regułą jest Jezus a w Maryi znajdujemy Jego doskonały
kształt. Maryja jako uczennica Chrystusa ułatwia i pomaga wcielić Słowo
Boże w nas11.
Kontemplacja chrześcijańska to w sensie potocznym patrzenie na Chry‑
stusa z zachwytem, miłością i podziwem! Kontemplacja ewangeliczna
jest owocem naszej współpracy z łaską Bożą. Nie jest ani czysto nadprzy‑
rodzona ani czysto zmysłowa! O kontemplacji nadprzyrodzonej będzie
mowa nieco później. Kontemplacja ewangeliczna jest przejściem od roz‑
myślania intelektualnego do modlitwy serca!
1. Kontemplacja Chrystusa
O jaki sposób kontemplacji Chrystusa tutaj chodzi? Przede wszystkim cho‑
dzi o patrzenie na Jezusa oczami duszy i serca! Nie chodzi o wpatrywanie się
w jakiś obraz Chrystusa, na sposób statyczny! Nie chodzi o przeintelek‑
tualizowanie rozważania na temat Chrystusa. Św. Teresa od Jezusa mówi
o kontemplacji dynamicznej i bardzo życiowej.
Gdy wybierzemy na modlitwę konkretny fragment Ewangelii, gdy od‑
najdziemy się w obecności Chrystusa i patrzymy już na Niego, to ważne
jest, aby patrzeć na takiego Chrystusa, w takim momencie Jego życia,
w takim usposobieniu Jego duszy, – w jakim obecnie my sami się znajdujemy! Św. Teresa radzi: jeśli jesteś w usposobieniu radosnym, patrz
na Pana zmartwychwstałego. Jeśli jesteś smutna i w strapieniu – patrz
na Pana w Ogrójcu. Patrz na Pana przy słupie biczowania nasyconego boleścią, biczami poszarpanym w kawałki i rozważaj, jaką miłością
11
Congregavit nos in unum Christi Amor, Rocznica Formuły Życia 1207–2007, List Przełożonych General‑
nych Joseph Chalmers OCarm, Luis Arostegui Gamboa OCD, Rrzym 2007, s. 10
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cię miłuje (por. Droga Doskonałości 26,5). Punktem wyjścia do takiej
modlitwy serca, modlitwy wewnętrznej nie jest Chrystus, ale stan two‑
jego ducha; to, co obecnie przeżywasz. Przyjrzyj się temu, co dzieje się
z tobą, co przeżywasz, w jakim stanie się znajdujesz?. Czy jesteś w usposobieniu radosnym, smutnym i w strapieniu, zmęczony, czujesz się szczęśliwy czy odrzucony, skrzywdzony lub spokojny...? Dopiero wówczas spójrz
na Chrystusa i odnajdź w Jego życiu – swoje małe życie, w Jego przeży‑
ciach – twoje przeżycia, w Jego stanach ducha i psychiki – swoje stany,
w tym, co Jego spotkało – to, co obecnie i ciebie spotyka! Patrz na takie‑
go Chrystusa, który przeżywał podobne sytuacje, stany i doświadczenia,
który przechodził przez podobne cierpienia. Oczywiście podobne tylko
w pewnym stopniu i sensie, ale podobne! Jeśli jesteście w usposobieniu
radosnym, patrzcie na Pana zmartwychwstałego... Jeśli jesteście smutne
i w strapieniu – patrzcie na Pana w Ogrójcu. Samo takie patrzenie już
jest modlitwą serca, modlitwą jednoczenia się. Takie patrzenie wy‑
dobywa z nas i ujawnia zarówno nasze podobieństwa jak i niepodo‑
bieństwa do Chrystusa. Bo przecież czasem nasze radości są podobne,
a czasem nie. W danej chwili cieszę się z tego, z czego i sam Chrystus
się raduje, a kiedy indziej, cieszę się z tego, z czego Chrystus się smu‑
ci. Innym razem cierpię i gniewam się z tego samego powodu, lub
z tego, że tak bardzo się różnimy! Z takiego patrzenia zawsze zrodzi się
modlitwa, modlitwa serca. Rodzi się spontanicznie jako owoc patrzenia
na Chrystusa w Ewangelii. Jeśli na Jego widok serce ci zmięknie, jeśli patrząc
na twojego Oblubieńca, uczujesz w sobie potrzebę przemówienia do Niego
i wylania przed Nim swego serca, to mów! Tylko nie wysilaj się na piękne
i wyszukane wyrazy, ale mów do Niego w słowach prostych, wprost z serca
płynących, gdyż On takie tylko ceni (Droga doskonałości 26,6). Bardziej
Mu się podoba modlitwa pokornego pastuszka, który mówi do Niego jak
umie, a powiedziałby więcej, gdyby umiał, niż wytwornie ułożone mowy
uczonych, którym brak pokory (Droga doskonałości 22,4). Takie chwile
modlitwy wewnętrznej są pójściem za porywem serca, za miłością, która
rozpoznaje Miłość!
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2. Kontemplacja Ewangelii
W kontemplacji ewangelicznej chodzi o zaangażowanie w modlitwę na‑
szej wyobraźni, fantazji i uczuć. Chodzi o dogłębne przeżycie całym sobą
wydarzeń Ewangelii, uobecnienie jej w swojej duszy tak, jakby się speł‑
niała w nas i jakbyśmy w tych wydarzeniach całym sobą uczestniczyli.
To właśnie czyniła św. Teresa i to był jej sposób modlitwy prowadzący do
modlitwy wewnętrznej. Sposób ten z całą pewnością przejęła od swoich
kierowników duchownych z Towarzystwa Jezusowego, których zawsze
szanowała i ceniła. Starałam się, o ile to było w mojej możności, przedstawiać sobie obecnego we mnie Jezusa Chrystusa, Pana naszego i wszystko
dobro nasze. Ten był mój sposób modlitwy. Rozważając jakiś szczegół
Jego życia, wyobrażałam sobie, jakby się spełniał we wnętrzu duszy mojej ( Życie 4,7). Na czym polega to rozważanie jakiegoś szczegółu z Jego
Życia? Mówi: wyobrażałam sobie jakby się spełniał we wnętrzu duszy mojej, czyli jakby to widziała, słyszała, dotykała, jakby tam była osobiście. To
właśnie miała na myśli, gdyż na innym miejscu stwierdzi, że lepiej jest na
modlitwie spoglądać na Jezusa, który na nas spogląda (czy można to uczy‑
nić bez wyobraźni? bez fantazji? bez uczuć?), towarzyszyć Mu i cieszyć
się Jego obecnością. Kiedy św. Teresa mówi: patrzeć na Pana, spoglądać
Nań, stanąć przy boku, towarzyszyć Mu, słuchać Go, wspomagać Go, to ma
na myśli całą naszą dziedzinę zmysłów wewnętrznych: intelektu, fantazji,
wyobraźni, pamięci, uczuć i pragnień. Nie umiejąc rozmyślać rozumem
– wyznaje Święta – takiego trzymałam się sposobu modlitwy. Starałam
się przedstawić sobie Chrystusa w duszy swojej i najlepiej wiodło mi się
w rozważaniu tych tajemnic, w których Go oglądałam więcej samego.
Czułam, że będąc samotny i strapiony i jakoby pomocy potrzebujący,
łatwiej mnie powinien przypuścić do siebie... szczególnie bardzo się lubowałam w rozważaniu modlitwy Jego w Ogrójcu i chętnie Mu w Niej
towarzyszyłam. Rozmyślałam o pocie i smutku, który tam cierpiał, chętnie bym otarła Mu ten pot tak bolesny, gdybym mogła. Ale wspominając
wielkie i liczne grzechy moje, nie śmiałam. Pozostawałam tam w oddaleniu z konającym Zbawicielem...jak mogłam najdłużej, o ile pozwalały
na to obce myśli moje i roztargnienia, bo zawsze miewałam ich wiele na
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udręczenie swoje (Życie 9,4). Teresa nie myśli o pocie – ona to przeżywa!
Przeżywa tak mocno, że spontanicznie gdyby mogła, otarła by Mu pot tak
bolesny... tak pozostawałam tam z konającym Zbawicielem... To właśnie
jest dogłębne odczuwanie i przeżywanie, które nasyca i zaspokaja duszę,
a nie obfitość wiedzy, jak powiada św. Ignacy Loyola. Teresa ogląda, Teresa
miłuje, czuje, Teresa towarzyszy i ociera pot – Teresa po prostu całą sobą
wchodzi w modlitwę. Tak pojęte spojrzenie na Chrystusa to coś więcej
niż rozmyślanie, jest to współodczuwanie, jest to współprzeżywanie
i uczestnictwo, a jednocześnie blask Prawdy o nas samych, o naszej
nędzy, grzechach i niegodności! Z takiej kontemplacji rodzi się pokora
i ufna modlitwa. Takie umiłowanie obecności Chrystusa jest ważniejsze od słów, jakie wypowiadasz.
Weźmy jednak inny fragment Ewangelii np. z J 5,1–10, uzdrowienie nie‑
widomego. Przeczytaj go. Wycisz się przez chwilę! Potem wyobraź sobie
Betesdy, pięć krużganków, sadzawkę, całe otoczenie. Wreszcie nie bądź
widzem! Odczuj! Co ty robisz? Z kim rozmawiasz? Spójrz na chorego,
którego wspomina Ewangelia. Przychodzi Jezus do Betesda, obserwuj
Go: Co robi, Jego ruchy, gdzie idzie? Jak się zachowuje? Nagle Jezus zbliża
się do ciebie i chorego, co czujesz? Co Jezus mówi choremu? Rozbuduj
ten dialog Słuchaj rozkazu Jezusa: wstań. Patrz na reakcję człowieka; jak
wstaje? jak reaguje Jezus? Jak reagujesz ty? A teraz spójrz! Jezus zwraca
się do ciebie! Porozmawiaj z Nim o cudzie, który uczynił; może ty masz
jakąś chorobę? Powiedz o niej! Co On ci odpowie? Czy chcesz naprawdę
wyzdrowieć i ponieść konsekwencje uleczenia. Wylej przed Nim swoje
serce. Poświęć czas na cichą modlitwę z Jezusem!
W takim przeżywaniu Ewangelii jest niemożliwe, by wreszcie nie otwarły
się podwoje serca i by nie wkroczył Chrystus, Król Chwały.
Taka kontemplacja wyobrażeniowa powinna się kończyć i koncentrować
na osobistym spotkaniu z Jezusem i rozmowie z Nim.
Najistotniejsze jest to, by dotrzeć do Zbawiciela, by nawiązać relację z Nim!
Często będzie się zdarzać, że wszedłszy w przeżywanie jakiejś sceny nie
będziesz mógł spotkać Jezusa, (np. żebrak, który nie może wstać), coś ci
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przeszkadza, coś nie pozwala przemówić, patrzeć, dotknąć. To coś jest bar‑
dzo ważne. Kontemplacja pomaga odkryć, że jest w nas coś, co nie pozwala
dogłębnie pójść za Jezusem. I to coś staje się przedmiotem naszej rozmowy
z Chrystusem, naszej prośby, błagania i oczekiwania. Z takiej kontem‑
placji winna wypłynąć spontanicznie modlitwa serca, adoracja, uciszona
kontemplacjai miłosne patrzenie na Boga.
3. Dopowiadaj to, o czym Biblia nie mówi…
Dopowiadaj to, czego Biblia już nie mówi o losach epizodycznie pojawiających się ludzi. Przeżyj lekturę i rozmyślaj nad ich dalszymi losa‑
mi, nad ich przeszłością. Kim byli, skąd przybyli, co robili dalej? Są takie
postacie, które na krótko pojawiają się w Biblii i znikają w ciemnościach
historii, np. Symeon i Anna, Abel, Barabasz, Szymon z Cyreny, Ananiasz
i Safira, Malchus, służąca przy ognisku, łotr na krzyżu, setnik, Zuzanna...
i wiele innych. Zawsze możemy czynić tak, jak to czynił znakomity bi‑
blijny powieściopisarz Roman Brandstaetter: „Moje przeżywanie Pisma
Świętego odbywa się za pomocą tworzenia konkretnych obrazów biorących
początek w przeczytanym tekście, który uzupełniam niejako własnym tworzywem. Widzę dalsze losy tych postaci, jak od nowa ożywają i wskutek tego
potwierdzają w mojej świadomości – prawdę Ewangelii. A potwierdzenie
prawdy jest przecież celem kontemplacji. Właśnie przeczytałem wersety:
„Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia].
Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?... Nie tego,
lecz Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem.” (J 18,39–40) Zamykam
oczy i zaczynam rozmyślać nad losem Barabasza: Oto całuje poły płaszczy
swoich dobroczyńców i dziękuje im za ocalenie. Mężowie Sanhedrynu popatrzyli na niego ze zdumieniem, gdyż nie wiedzieli, za co im dziękuje. Ci
natomiast, którzy w tłumie najgłośniej wykrzykiwali jego imię, teraz, gdy ze
łzami w oczach wyrażał im swoją wdzięczność, odsuwali się od niego jak
od natrętnego żebraka. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Nikt nie ofiarował
mu dachu nad głową. Nikt nie zaprosił go na ucztę. „Dlaczego więc domagali się mojego uwolnienia?” – pytał w duchu. Tak rozmyślając powlókł się
na Golgotę. Usiadłszy patrzył na pusty krzyż i na świętujące miasto i łykał

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

łzy, albowiem nie mógł zrozumieć, po co ludziom potrzebne było jego ocalenie.”
Zgodnie jednak ze Słowem Chrystusa, zbawieni zostajemy nie przez
wzruszające rozmyślania, słowa i deklaracje, nie przez przeżycia, śpiewa‑
nia, wzruszenia i obfitość łez, ale przez posłuszne pełnienie woli Boga,
przez wierne zachowanie Jego przykazań i codzienne spełnianie naszych
obowiązków. Są ludzie – stwierdza św. Franciszek Salezy w Filotei – którzy rozważając dobrodziejstwa Boże lub Mękę Zbawiciela doznają w swym
sercu silnego rozrzewnienia. Gdy natomiast przyjdzie chwila próby, okazuje się, że podobnie jak w upalne lato przelotne deszcze spadające grubymi
kroplami na ziemię nie użyźniają jej, lecz przyczyniają się tylko do wzrostu grzybów, tak również łzy i rozrzewnienie spadając na występne serce
nie przenikają go i są zupełnie niepożyteczne. Pomimo bowiem tych łez
i wzruszeń, tacy ludzie nie zwrócą ani grosika ze swych nieprawnie nabytych dóbr, nie zerwą ani jednego ze swych grzesznych przywiązań i nie
chcą zadać sobie najmniejszego trudu, by służyć Zbawicielowi, nad którym
płakali. Widać z tego, że owe dobre odruchy były tylko czymś w rodzaju
duchowych grzybów i nie tylko nie są one prawdziwą pobożnością, lecz często są groźnymi podstępami nieprzyjaciela, który zabawiając nasze dusze
tymi drobnymi pociechami sprawia, że się nimi zadowalają i poprzestają na
nich, a nie dążą już do prawdziwej, mocnej pobożności, która polega na
stałej, niezachwianej, gotowej i czynnej woli wykonywania wszystkiego,
o czym wiemy, że może być miłe Bogu. Pamiętajmy o tym! Na drodze
życia chrześcijańskiego jest rzeczą konieczną mieć nieustanne pragnienie
naśladowania Chrystusa Pana we wszystkim. Dlatego należy często rozmyślać nad Jego życiem, aby umieć je naśladować i we wszystkich okolicznościach życia, zachować się tak, jak On by się zachował (św. Jan od Krzyża,
Droga na Górę Karmel, Ks I 13,2–3).
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Pytania do wspólnotowego dzielenia się
na podstawie Sykomory:
5.
6.
7.
8.

Jakie CZYNY Jezusa Chrystusa poznałeś?
W jakich Słowach i Czynach przejawia się JEGO BOSKA natura?
Jakie cechy OSOBOWOŚCI Jezusa poznałeś?
W czym jesteś podobny a w czym niepodobny do Jezusa?
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SYKOMORA – ROK 1
W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraci swe piękno. Musi się modlić dusza
dążąca do świętości, bo inaczej do niej nie dojdzie. Musi się modlić dusza
dopiero co nawrócona, bo inaczej upadnie powtórnie. Musi się modlić dusza pogrążona w grzechach, aby mogła powstać i wytrwać (św. Faustyna
Kowalska).

MIESIĄC V
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Łk 20, 9–19
DZIEŃ 2 – Łk 20, 20–26
DZIEŃ 3 – Łk 20, 27–40
DZIEŃ 4 – Łk 20, 41–45
DZIEŃ 5 – Łk 21, 1–4
DZIEŃ 6 – Łk 21, 5–19
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych frag‑
mentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wnio‑
sków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – Łk 21, 20–28
DZIEŃ 2 – Łk 21, 29–38
DZIEŃ 3 – Łk 22, 1–13
DZIEŃ 4 – Łk 22, 14–20
DZIEŃ 5 – Łk 22, 21–30
DZIEŃ 6 – Łk 22, 31–38
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych frag‑
mentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wnio‑
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sków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…

TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – Łk 22, 39–46
DZIEŃ 2 – Łk 22, 47–54
DZIEŃ 3 – Łk 22, 54–62
DZIEŃ 4 – Łk 22, 63–65
DZIEŃ 5 – Łk 22, 66–71
DZIEŃ 6 – Łk 23, 1–7
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na przygotowanie jednego wersetu
z Ewangelii całego miesiąca lub jednego odkrycia w odniesieniu do Życia
i Osoby Jezusa Chrystusa, którym pragniesz się podzielić z Braćmi i Sio‑
strami na SPOTKANIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO.

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – Łk 23, 8–12
DZIEŃ 2 – Łk 23, 13–25
DZIEŃ 3 – Łk 23, 26–32
DZIEŃ 4 – Łk 23, 33–43
DZIEŃ 5 – Łk 23, 44–49
DZIEŃ 6 – Łk 23, 50–56
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych frag‑
mentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wnio‑
sków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
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CZERWIEC – 2010
MODLITWA WEWNĘTRZNA – MODLITWA SERCA
Jako Karmelici przebywamy w celi, aby pozwolić Jezusowi Chrystusowi
mówić do naszego serca w Jego Słowie. Rozważanie Prawa Pańskiego i czuwanie na modlitwie stanowią dwa istotne momenty w Lectio divina: medytacja i modlitwa przepełniają cały nasz dzień. Czytaniu Biblii, również na
głos, towarzyszy rozważanie (ruminatio) i powtarzanie, aby słowa tkwiły
mocno w pamięci, sercu i na ustach. Duch Święty wzbudza w nas pragnienie rzeczy duchowych i dar kontemplacji, aż do zamieszkania. Mieszkamy,
bowiem w Słowie, po to, aby Słowo mieszkało w nas. Żyjemy w Chrystusie,
a przez wiarę Chrystus żyje w nas12
1. Modlitwa spontaniczna
Zapatrzenie się sercem na Chrystusa, zawsze zrodzi modlitwę serca.
Wówczas nie trzeba szukać modlitewników i książeczek! Taka modlitwa
rodzi się spontanicznie, jako owoc kontemplowania Chrystusa w Ewan‑
gelii. Jeśli na widok Chrystusa serce ci zmięknie, jeśli patrząc na twojego
Oblubieńca, uczujesz w sobie potrzebę przemówienia, to mów! Ale mów do
Niego w słowach prostych, wprost z serca płynących, gdyż On takie tylko
ceni (Droga doskonałości 26,6).
Po czytaniu, medytowaniu, rozmyślaniu i kontemplacji Słowa, masz bo‑
wiem wspólny temat do rozmowy z Bogiem. Masz o czym z Nim roz‑
mawiać. Czujesz, że zawiązuje się między wami żywa więź. A to jest cel
i serce modlitwy chrześcijańskiej, cel i sens całego trudu. Po to właśnie
czytasz, medytujesz i rozmyślasz, aby całym sercem przylgnąć do Boga.
Ten rodzaj modlitwy w lectio divina nazywa się modlitwą wewnętrzną.
Św. Teresa mówi: Modlitwa, wewnętrzna nie jest to, nic innego, tylko poufne
12
Congregavit nos in unum Christi Amor, Rocznica Formuły Życia 1207–2007, List Przełożonych General‑
nych Joseph Chalmers OCarm, Luis Arostegui Gamboa OCD, Rrzym 2007, s. 6.
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i przyjacielskie z Bogiem przebywanie i wylana, po wiele razy powtarzana
rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje (Życie 8,5). Taka modlitwa
nie jest sztuczna, ułożona, bezduszna i formalna! Jest to modlitwa pły‑
nąca z serca do serca, przyjacielska, rozmowa wielokrotnie powtarzana,
wylana, serdeczna i pełna miłości. Taka modlitwa płynie z coraz goręt‑
szego rozmiłowania w Jezusie i trzymania się Jego towarzystwa. Chodzi
o to by: trzymać się ustawicznie Jego towarzystwa, z Nim rozmawiać i prosić Go o pomoc w potrzebach i skarżyć się Jemu w utrapieniach swoich,
i cieszyć się z Nim w pociechach swoich, a w tych swoich rozmowach nie wysilać się na sztucznie ułożone modlitwy, ale mówić Mu w prostych słowach,
co się czuje, czego pragnie, czego potrzebuje. Jest to doskonały sposób do
wysokiego w krótkim czasie postępu (por. Życie 12,2). Taki karmelitański
sposób modlitwy wewnętrznej rozpoczyna się od czytania, rozmyślania
i kontemplacji wyobrażeniowej. A prawdziwa modlitwa serca, rodzi się
z pragnienia naśladowania Chrystusa i patrzenia na Niego z miłością! Pa‑
trząc na Niego trzeba, jak najczęściej z Nim rozmawiać. A On sam poda
do serca, co Mu macie powiedzieć (por. Droga doskonałości 26,7).
Do tego nie trzeba wielkiej inteligencji ani błyskotliwych rozmyślań. Po‑
trzeba miłości! Jeśli skarżysz się na to, że nie możesz długo rozważać, albo
utrzymać myśli na jednym przedmiocie i masz ciągłe roztargnienia to
przywyknij do patrzenia na Chrystusa. Spróbuj się do tego przyzwyczaić!
Dzięki temu pozyskasz sobie tego najlepszego Mistrza! Nie żądam od ciebie
wielkich rozmyślań o Chrystusie. Nie żądam od ciebie wytężonej pracy rozumu! Nie żądam zdobywania się na piękne i wzniosłe myśli lub uczucia!
Żądam jedynie, byś patrzył oczyma duszy i wyobraźni na Chrystusa (por.
Droga doskonałości 26). Jeśli natomiast modląc się ustami, wiem i czuję, że rozmawiam z Bogiem i większą uwagę przywiązuję do Jego boskiej
obecności niż do słów, które wymawiam, wówczas bez wątpienia jednoczę
modlitwę wewnętrzną z ustną. A kto by chciał udowadniać, że będzie to
rozmową z Bogiem, gdy odmawia Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo, a przy
tym myśl ma zajętą światem – taki argument lepiej pominąć milczeniem
(Droga doskonałości 22,1).
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2. Modlitwa tekstami Pisma Świętego
Przyjdą z całą pewnością takie dni, że pomimo czytania, rozmyślania
i kontemplacji, nasze serce pozostanie oschłe i ociężałe. Wówczas może‑
my modlić się słowami samego Pisma św. Biblia pełna jest modlitw lu‑
dzi, takich jak my. Słyszymy modlitwy patriarchów i królów, proroków
i psalmistów, samego Chrystusa i Jego uczniów, mężczyzn i kobiet. Mo‑
dlitwy te są tak różne, jak różne było ich życie, problemy i to, co prze‑
żywali. Modlitwy, które znajdujemy w Biblii tworzą też swoistą szkołę
modlitwy. Zawsze tekst natchniony pozostanie dla nas modlitwą niezwykłą13. Najlepsza z modlitw – Ojcze nasz jest najdłuższą, jakiej nauczył
nas Chrystus. Ileż w Biblii znajdziemy krótkich okrzyków duszy, wzniesień serca ku Bogu, które wprost z Niej zaczerpnięte, powinny na stałe wejść do żywego modlitewnika naszej duszy. Oto niektóre z nich:
•
•
•
•
•
•
•

Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić (Mt 8, 2)
Panie, ratuj mnie (Mt 14, 30)
Panie, dopomóż mi (Mt 15, 25)
Panie, ulituj się nad nami (Mt 20, 30)
Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu (Mk 9, 24)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi (Łk 10, 21)
Pan mój i Bóg mój (J 20, 28).

Cała Księga Psalmów to gotowe modlitwy, którymi możemy się modlić
stosownie do stanu naszego ducha. Wiele hymnów i pieśni, jest rozpro‑
szonych po wszystkich kartach Pisma. Wymieńmy tylko niektóre:
•
•
•
13

modlitwa Maryi (Łk 1, 46‑55)
modlitwa Zachariasza (Łk 1, 68‑79)
modlitwa Estery (Est 4, 17l‑17z)

Por. ks. R. Pindel, Spotkania z Biblią, Kraków 1994, s. 34–35
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•
•
•
•
•

modlitwa Judyty (Jdt 9, 2‑14)
modlitwa Tobiasza i Sary (Tb 8, 5‑8)
modlitwa do Ducha Świętego (Mdr 7, 15–21; 9, 1–18)
modlitwa o czystość (Syr 23, 1–6)
modlitwa o odrodzenie (Syr 36, 1–17).

Modlitwy prośby i skruchy, uwielbienia i wdzięczności, ufności i dzięk‑
czynienia – wszystkie te rodzaje modlitwy są w Biblii i zawsze możemy
się nimi modlić.
3. Przekształcaj Słowo Boże w osobiste modlitwy!
Ewangelia, a nawet cała Biblia może się stać dla nas swoistym modlitew‑
nikiem. Słowo Boże czytane i medytowane, można przekształcić w osobi‑
stą modlitwę! Można ją utworzyć z każdego najmniejszego wersetu! Będą
to oczywiście już nasze własne słowa, skierowane do Boga. Kiedy czytamy
np. Flp 1, 3‑11 i spróbujemy odczuć głęboko to, co św. Paweł chciał wyra‑
zić, pisząc do Filipian. Możemy odnieść to z powodzeniem do konkretnej
osoby, za którą chcemy prosić Boga. Biblia wówczas stanie się modlitew‑
nikiem – najprostszym, najlepszym, jedynym i zawsze aktualnym. Wspo‑
mniany powyżej fragment może być przykładem takiej właśnie modli‑
twy: Boże mój, dziękuję Ci za Piotra. Ilekroć go wspominam, jestem Ci
wdzięczny. Boże, dziękuję Ci, że ma udział w szerzeniu Twojej Ewangelii.
Ty, który zapoczątkowałeś w nim dobre dzieło, dokończ je do dnia powrotu
Jezusa Chrystusa. Ojcze, dałeś mu udział w tej samej łasce, pozwoliłeś mu
cierpieć dla Ewangelii i bronić jej za pomocą dowodów. Tęsknię za nim – Ty
wiesz. Dlatego proszę Cię, aby jego miłość do Jezusa doskonaliła się coraz bardziej w głębszym poznaniu i wyczuciu
dla oceny tego, co lepsze. Aby był czysty
i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Aby
był napełniony sprawiedliwością Jezusa
Chrystusa ku chwale Boga. Spraw to,
Ojcze. Amen. Takie sposoby modlitwy
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biblijnej mają wielką moc i skuteczność, gdyż jest to żywe Słowo Boże,
pełne mocy Ducha Świętego. Jeśli będziesz tak czynić to po wielu miesią‑
cach stworzysz własny modlitewnik biblijny. Musimy modlić się niejako
pod dyktando Pisma Świętego. Nie pozwala ono prosić o rzeczy grzeszne,
niemożliwe, błahe i śmieszne, niekiedy świadczące bardziej o ubóstwie
naszych pragnień i potrzeb niż o ich bogactwie. Podczas gdy słowa naszych
modlitw szybko się zużywają, stają się wyświechtane, skostniałe, bezbarwne i świadczą o jałowości gleby, z której wyrastają, słowa Pisma Świętego,
mimo swojego wieku, zachowują nieskazitelną młodzieńczą świeżość14.
Celem naszej modlitwy jest, by dusza stanowczo i całkowicie zespoliła się z Jezusem, najsłodszym Panem naszym, w którym znalazłszy wszystko, zapomni
o wszystkim.” (Droga doskonałości 9, 5). Ten czas modlitwy serca najmoc‑
niej będzie oddziaływał na nasze życie. Bóg bowiem wysłuchuje prostej,
szczerej i ufnej modlitwy, a nie wyszukanych nabożeństw. Nie dziwi fakt,
że w wielu grupach modlitewnych, w których praktykuje się ten sposób
modlitwy spontanicznej, wprost z serca płynącej, dzieją się wspaniałe
cuda Bożej dobroci.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się
na podstawie Sykomory:
9.
10.
11.
12.

14

Jakie CZYNY Jezusa Chrystusa poznałeś?
W jakich Słowach i Czynach przejawia się JEGO BOSKA natura?
Jakie cechy OSOBOWOŚCI Jezusa poznałeś?
W czym jesteś podobny a w czym niepodobny do Jezusa?

R. Brandstaetter, Krąg biblijny, Warszawa 1986, s. 97

33

34

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

SYKOMORA – ROK 1
Zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Modlitwa sprawia, że czas mija
szybko i tak przyjemnie, że nawet nie zauważa się jego trwania. Jeśli tylko
ktoś serce ma czyste i oddany jest Bogu – odczuwa szczęście i słodycz. Nie
ma w jego sercu rozdwojenia (św. Jan Vianney).

MIESIĄC VI
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – Łk 24, 1–12
DZIEŃ 2 – Łk 24, 13–35
DZIEŃ 3 – Łk 24, 36–49
DZIEŃ 4 – Łk 24, 50–53
DZIEŃ 5 – Dz 1, 1–5
DZIEŃ 6 – Dz 1, 6–11
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych frag‑
mentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wnio‑
sków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 –Dz 1, 12–14
DZIEŃ 2 –Dz 1, 15–26
DZIEŃ 3 –Dz 2, 1–14
DZIEŃ 4 –Dz 2, 14–36
DZIEŃ 5 –Dz 2, 37–41
DZIEŃ 6 –Dz 2, 42–47
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych frag‑
mentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wnio‑
sków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
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TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 –Mk 1, 1–13
DZIEŃ 2 –Mk 1, 14–22
DZIEŃ 3 –Mk 1, 23–34
DZIEŃ 4 –Mk 1, 35–45
DZIEŃ 5 –Mk 2, 1–17
DZIEŃ 6 –Mk 2, 18–28
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na przygotowanie jednego wersetu z
Ewangelii całego miesiąca lub jednego odkrycia w odniesieniu do Życia
i Osoby Jezusa Chrystusa, którym pragniesz się podzielić z Braćmi i Sio‑
strami na SPOTKANIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO.

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – Mk 3, 1–12
DZIEŃ 2 – Mk 3, 13–21
DZIEŃ 3 – Mk 3, 22–35
DZIEŃ 4 – Mk 4, 1–20
DZIEŃ 5 – Mk 4, 21–34
DZIEŃ 6 – Mk 4, 35–41
DZIEŃ 7 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych frag‑
mentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wnio‑
sków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii…
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BIBLIA W MOIM ŻYCIU – ŚWIADECTWA
Jakże wielka jest potęga Modlitwy! Można by rzec, że to Królowa, która ma
w każdej chwili wolny przystęp do króla i może otrzymać wszystko, o co
prosi”(św. Teresa od Dzieciątka Jezus).

Przeżywam czytanie z radością…
Od kilku lat należę do Bractwa Szkaplerznego. Dzięki pani Zofii Karpiń‑
skiej, która jest naszym animatorem i przewodnikiem duchowym two‑
rzymy Bożą rodzinę szkaplerzną. Od tego roku rozważamy Pismo Świę‑
te – Ewangelię według św. Łukasza, realizując w ten sposób zalecenia
opracowane w biuletynie… Wiele razy zaczynałam czytać Pismo Świę‑
te, ale sprawiało mi to trudność, po prostu nie rozumiałam treści Biblii.
Teraz przed otwarciem Pisma Świętego, w pokorze proszę Pana Boga o
światło Ducha Świętego. Jest to niesamowite, zupełnie inaczej pojmuję
treść Pisma, przeżywam czytanie z radością i czekam następnego dnia,
aby poznawać kolejne historie, opisywane wspaniale przez św. Łukasza,
w sposób zbliżony do naszego pojmowania.
(Bożena Moczia).

Pismo św. czytam już po raz trzeci, ale…15
Na rekolekcjach w Czernej byłam po raz pierwszy…, ale Pismo św. czy‑
tam już po raz trzeci. Zawsze czytam Go w godzinach popołudniowych,
po Koronce, na głos, przeważnie po trzy rozdziały. Teraz jednak czytając,
będę się wgłębiać jeszcze bardziej w jego treść i dłużej nad nim medyto‑
wać16.

15
Jedno ze świadectw uczestników rekolekcji dla Animatorów Bractw Szkaplerznych oraz wszystkich pragną‑
cych poznać sposób modlitwy biblijnej, Czerna 7–10 maja 2009.
16
jw.
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Zbyt mało znam Jezusa…
Zrozumiałam, że zbyt mało i powierzchownie znam Jezusa. Żeby to zmienić,
w celu lepszego upodobnienia się do Niego, muszę systematycznie karmić
duszę Słowem Bożym17.

Pismo św. pomoże mi…
Były to moje pierwsze rekolekcje w Czernej. Byłam bardziej ob‑
serwatorką wtapiającą się w tę atmosferę. A jednak poznałam spo‑
sób prawidłowego rozumienia i utrwalania Słowa Bożego. Mogłam
przez to odczuć co do mnie mówi Jezus, czy poucza, czy napomina,
czy mówi, że mnie kocha! Bardzo ważne było dla mnie wskazanie jak
mam poznawać Jezusa jako Człowieka i Syna Bożego. Będę się sta‑
rała systematycznie czytać Pismo św., bo dostrzegłam, że pomoże mi
w rozpoznawaniu siebie i woli Bożej wobec mnie. A pragnienia się ro‑
dzą… Czerna zapadła mi w serce, mimo że inne miejsca też kocham18.

Nie miałam bliskiego kontaktu z Pismem św…
Takie rekolekcje przeżyłam po raz pierwszy… Z Biblią miałam do tej
pory raczej kontakt okazjonalny (czytania jako lektor, podczas Eucha‑
rystii i inne…). Słuchałam z wielkim przeżyciem Słowa Bożego pod‑
czas pielgrzymek do Ziemi św. (3 razy), Sanktuariów maryjnych…, ale
niestety (przykro stwierdzić) nie miałam bliskiego kontaktu, nie czu‑
łam potrzeby codziennego czytania Słowa Bożego. Dopiero tu odkry‑
łam, podczas zajęć poprzedzających konferencję i zaczęłam rozumieć,
co straciłam do tej pory. Na pewno tego nie naprawię tak, jak powin‑
nam ale z pomocą Bożą a szczególnie Ducha Świętego, Biblia stanie się
dla mnie najwartościowszą lekturą z której będę czerpać największą mą‑
drość i wskazówki w dalszym życiu… Zacznę od Księgi Mądrości Syra‑
cha a potem czytać będę według wskazówek z Biuletynu… Bóg zasiał
w moim sercu ziarno szlachetnej winorośli, które oby jak najszybciej wy‑
17
18

jw.
jw.
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dało owoce w postaci umiłowania na co dzień Słowa Bożego i praktyko‑
wania modlitwy biblijnej19

Postanowiłam zrezygnować z wieczornych lektur
świeckich…
Postanowiłam zre‑
zygnować z wieczor‑
nych lektur świec‑
kich na rzecz czyta‑
nia Pisma świętego.
Proszę Cię Panie
o siłę wytrwania w
tym postanowieniu,
tak długo, aż przeczy‑
tam całą Biblię „od
deski do deski”20.

Postanowiłam nie kupować…
Tyle rekolekcji, spotkań modlitewnych! Za każdym razem Jezus woła:
czytajcie Moje Słowa, słuchajcie co chcę wam powiedzieć. Chcę być dla was
drogowskazem! Powrót do domu. Pierwsze dni z zapałem czytanie Biblii,
połykanie Słowa Bożego. Potem coraz słabiej aż wreszcie Pismo św. ląduje
na półce. Tym razem chcę zacząć od nowa i już nie upaść, dlatego proszę
Cię Panie, daj mi siłę i wytrwanie! Daj mi mocno trzymać się Słowa Ży‑
cia, abym mogła być dumna w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłam,
że nie trudziłam się na próżno, jak mówi św. Paweł do Filipian (Flp 2,
16). Postanawiam nie kupować kolorowych gazet, a czas który poświęca‑
jw.
Końcowe postanowienia uczestników rekolekcji dla Animatorów Bractw Szkaplerznych oraz wszystkich
pragnących poznać sposób modlitwy biblijnej, Czerna 7–10 maja 2009
19
20
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łam na ich czytanie prze‑
znaczyć na Słowo Życia.
Postanawiam codzien‑
nie czytać Pismo św., żyć
Twoim Słowem Panie na
co dzień. Duchu Święty,
daj mi moc i wytrwałość
w tym co tu dziś postana‑
wiam21

Bóg jakoś zaradzi22
Siostra Jadwiga ze Zgromadzenia SS Elżbietanek została przełożoną
domu rekolekcyjnego. Tyle co przyjechała, a dowiaduje się, że za 3 dni
ma przybyć 60 dzieci na rekolekcje. A w kasie pusto. I co tu robić? Nie
mogłam – mówi – zabrać siostrom kartek na mięso, a dać dzieciom, bo
to niesprawiedliwe. Pieniędzy też nie miałam. Pomyślałam sobie: Jezu, Ty
powiedziałeś: proście, a będzie wam dane. Więc zarządziłam całodzienną
adorację Najświętszego Sakramentu. Bóg jakoś zaradzi. Ale na modlitwie
zastanawiałam się, jak Ty Boże możesz mnie wysłuchać. Przecież nie obudzę się i nie znajdę pod poduszką pieniędzy na mięso. Następnego dnia po
południu miały przyjechać dzieci, a pieniędzy nie ma. Nikt nie miał, by
pożyczyć. Prowincjalna mówi: Niech siostra sobie radzi, przecież jest Siostra Przełożoną domu. Znów poszłam na adorację. Rano, w dniu przyjazdu
jw.
Poniższe świadectwa pochodzą od uczestników spotkań modlitewnych Karmelitańskiego Ruchu Ewangeli‑
zacyjno Modlitewnego w Przemyślu z lat 1994–1998; w: Archiwum Sekretariatu Rodziny Szkaplerznej.
21
22
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dzieci, o 530 wali ktoś w okna i dzwoni dzwonkiem. Wychodzę, a tu mężczyzna z wioski zziajany mówi: Siostro, zlituj się nade mną, krowa gwóźdź mi
połknęła, dusiła się. Poderżnąć musiałem, a sam tego mięsa nie przejem.
Weźcie, chociaż ćwiartkę, a jak pieniędzy nie macie, to jakoś na raty. A ja
mówię: Panie, z nieba żeś mi pan spadł. Ja całą krowę wezmę, a do tego ze
dwie świnie by się przydały. Chłopisko mi jeszcze pomógł oporządzić i przerobił mięso na kiełbasy. A dzieci? Jadły ze smakiem niczego nieświadome.
Stałam w drzwiach jadalni i patrząc na nie pomyślałam: Ach gdybyście
wy wiedziały, ile mnie to mięso kosztowało! Wyjechały szczęśliwe, jakby
z domu Bożego.
(s. Jadwiga).

Świadek Jehowy nie będzie mnie uczył wiary
W Przemyślu żyło pewne bezdzietne małżeństwo. Kiedy przyszedłem do
nich po kolędzie w 1993 roku, na stole w pokoju zastałem tylko krzyż,
świece i otwartą Biblię. Biblia była już stara, kartki wytarte, potargane
rogi niemal czarne od częstego używania. Już miałem zacząć modlitwy,
gdy 65–letni mężczyzna zaproponował: „Proszę Ojca, czy moglibyśmy się
pomodlić Psalmem 128 – my z żoną tak go lubimy”. Wierzyć mi się nie
chciało, że katolicy czytają Biblię i lubią modlić się Psalmem. Otworzy‑
łem, a tam jest napisane:
„Szczęśliwy, kto się boi Pana...
Małżonka twoja jak płodny szczep winny...
synowie twoi jak oliwki dokoła twego stołu.
Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana” (Ps 128, 1–4).
Pytam ich, od jak dawna czytają Pismo Święte. A ona odpowiada:
tak od 40 lat. Zaraz w pierwszym roku po ślubie, przyszli do nas Świadkowie Jehowy. Ja ich wypędziłam, ale mąż, jak już poszli, powiedział: „Ty
wiesz Maryś, my kupimy sobie Biblię i będziemy czytać. To wstyd, żeby
mnie, katolika, Świadek Jehowy wiary uczył. Ja muszę wiedzieć, co tam stoi
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napisane”. I kupił. I czytał. Najpierw on sam, a potem latał do mnie i mi
pokazywał: „Patrz Maryś, to Bóg mówi do ciebie – to jest do żon”. I ja też
się wciągnęłam. Tak już czytamy 40 lat. Nie mamy dzieci, ale wieczorami
siadamy i czytamy głośno Pismo. Nieraz 30 minut, nieraz godzinę. Ludzie
do nas przychodzą, żeby im tłumaczyć i mąż jak ksiądz tłumaczy po Bożemu, po katolicku. Ale najważniejsze jest to, że jak czytamy Biblię, to jakby
dzieci do nas mówiły. Słowo Boże jest takie jasne. Wszystko tam napisane,
co dobre, a co złe. Wiele razy, gdy mąż czytał głośno, ja zamykałam oczy
i słuchałam, jakby samo Dziecię Jezus do mnie mówiło. I tak ciepło na sercu
człowiekowi się robi i pociechę dostaje od Boga i jakąś dziwną siłę, by się nie
załamać i nie stoczyć na dno w tym oszalałym świecie”.
(świadectwo spisał o. Jan Krawczyk OCD)
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Kupiłem cztery egzemplarze…
Po 45 latach życia i wydawaniu przeszło 30 zł tygodniowo na książki lub
czasopisma, po raz pierwszy odważyłem się kupić małe wydanie Biblii, pod
wpływem mojego najmłodszego syna, przygotowującego się do I Komunii Św.
Tato, dlaczego nie czytasz Biblii? – zapytał syn – Jest niesamowita! Tyle
w niej ciekawych historii, lepszych niż komiksy.”
Nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć! Nie miałem nic na usprawiedliwienie.
Wiecznie z nosem w „Gazecie Wyborczej”, „Sportowcu” lub innym piśmidle
– jak miałem znać Biblię?! Rzeczywiście, wolałem komiksy niż Biblię. Kupiłem jednak, przeczytałem. Tak mnie to wciągnęło, że postanowiłem przeczytać jeszcze raz uważniej. Już nie z ciekawości, lecz by zbadać dokładniej,
o co Bogu w tym wszystkim chodzi. Moja miesięczna działka z wypłaty szła
teraz na atlasy, podręczniki i książki o Biblii.
Zakupiłem cztery jej egzemplarze. Jedno, duże wydanie zawsze leżało na
nocnej szafce, tuż przy łóżku, abym przed snem mógł jeszcze do niej zerknąć. Drugie, duże wydanie, umieściłem w mojej zakładowej szafce, przy
miejscu pracy. W czasie przerw i postojów, a nawet dwa razy podczas
strajków zakładowych, zamiast się „indyczyć”, pić i dyskutować o wszystkim i o niczym, ślęczałem nad moją Biblią. Trzecia Biblia, mniejszego
formatu, była moim nieodłącznym towarzyszem. Prawa kieszeń kurtki
znała jej cenę i wartość. Nosiłem ją zawsze i wszędzie. Z tego chyba powodu przezywali mnie „kociarz”. No cóż! Kiedyś mówiłbym o innych
dokładnie tak samo, gdybym zobaczył katolika przewracającego kartki
usmarowanej Biblii i w milczeniu zajadającego śniadanie. Ignorancja jest
matką wszelkich nienawiści. Nie oburzałem się – uśmiechałem się i czytałem dalej. Moje czwarte wydanie Biblii – pilotażowe – leżało w domu na
moim biurku. Było okropnie zniszczone, pokreślone, pozbawione okładek
i nosiło na sobie ślady ciężkiej walki. Rzeczywiście! Mogę powiedzieć, że
przez te pięć lat stoczyłem wiele walk, by spokornieć przed Słowem Boga
a Ono by otwarło przede mną bramy swoich tajemnic. Kosztowało mnie
to wiele. Jednak nie żal tych nieprzespanych nocy! Mój dom jest teraz
pełen pokoju, uśmiech stałym jego gościem. A wiara – „ma ręce i nogi”.
Po prostu moja rodzina ma serce – a jest nim Biblia, Komunia Święta i Maryja”.
(Zbigniew, l. 50,)
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Bóg sam dokonał, czego ja nie mogłem
W realizacji Słowa Bożego przeszkadza mi mój egoizm, wygodnictwo, to, że
chciałbym panować, a nie służyć. Poza tym brak silnej woli. Czynię nawet
dobre postanowienia, ale co z tego, skoro nie potrafię ich dotrzymać. Zapalam się do tego, aby wprowadzić w czyn Słowo Boże, jakiś czas pilnuję tego,
ale potem przez niedbalstwo i brak wytrwałości wracam do starego bałaganu. Przeszkadza mi też wygórowana ambicja – chęć bycia kimś i osiągnięcia
czegoś. Zapominam o słowach Jezusa: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” oraz o tym, że „największy niech będzie waszym sługą” (Mt 23,11).
A ja nie potrafię się uniżyć. Skąd bierze się ta moja słabość? Może stąd,
że za mało czasu poświęcam na modlitwę, czytanie i rozważanie Słowa
Bożego. Jestem w tym chaotyczny i niestały. Zdarza się, że ponad godzinę
rozwiązuję krzyżówki, a potem nie mam czasu na studiowanie Biblii! Co
zrobić, aby bardziej żyć Słowem Bożym w małżeństwie? Nie szukać tego, co
dogodne dla mnie, ale tego, co dogodne dla żony i dzieci. Zwalczać u siebie
krytykowanie członków rodziny i być bardziej wyrozumiałym. Kochać ich
razem z wadami i słabościami, bo i Jezus kocha mnie takim, jakim jestem.
Wcześniej, gdy nie było w moim małżeństwie wspólnej modlitwy mąż–żona, wszelkie moje słuszne krytyki pod adresem żony były odpierane. Kończyło się to kłótnią i nic się nie zmieniało. Żona zamykała się w sobie, a ja
w sobie. Wydawało mi się, że nic się nie zmieni. Pogłębiało to mój smutek,
a sprawa wydawała się beznadziejna. Ale od czasu, kiedy zaczęliśmy się
razem modlić, nasze zachowanie zaczęło się powoli zmieniać. Z początku
ta modlitwa szła bardzo opornie. Musieliśmy o nią walczyć. Czasem było to
tylko jedno Zdrowaś Mario w intencji naszego małżeństwa. I o dziwo! To,
o co kiedyś tak walczyłem, zmieniło się jakby samo – bez mojej ingerencji.
Teraz wiem, że Bóg sam zrobił to, czego ja tyle czasu nie mogłem się doprosić.
(Władysław).
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Uwierzyłam słowu
Rozstałam się z mężem – pozostałam z dwoma synami. Potem żyłam samotnie przez siedem lat. Następnie przez siedem lat w konkubinacie. Potem
białe małżeństwo – i to był początek powrotu do Pana. Wspólnota, czytanie
Pisma Świętego. Nowy Testament przeczytałam, chyba trzy razy niewiele
rozumiejąc. Pewne, słowa, zdarzenia, sytuacje jednak pozostały we mnie.
Trzymał mnie fakt – nikt nie umarł za mnie, tylko Jezus, tylko ON, tylko
Jezus aż tak kochał, taka Miłość – a ja nie umiałam na nią odpowiedzieć.
Kiedy, któregoś dnia człowiek, z którym mieszkałam (białe małżeństwo)
mówił, że nie należy nikomu ufać – dla mnie było to nie do przyjęcia, tak
bardzo, że płacząc wyszłam do drugiego pokoju. On jakby chcąc mnie dobić przyszedł za mną i znowu to powtarzał, a ja płacząc mówiłam, chyba
nawet krzyczałam, że nie można żyć nie ufając nikomu, że ja chcę ufać, że
będę ufać, bardzo płakałam; wyszedł. Zapłakana spojrzałam na Biblię, była
akurat w zasięgu ręki, wzięłam i płacząc otworzyłam. Moje palce wskazywały słowo smutek – to dla mnie, pomyślałam i czytałam dalej... Przyjdę,
ujrzę cię, dam ci radość, której nikt nie odbierze... Słowa były jak balsam,
przylgnęłam do nich, uwierzyłam. Jezus mnie pocieszał. Uwierzyłam Słowu. Wieczorem tego dnia poszłam na spotkanie wspólnoty – byłam radosna. Nie mówiąc szczegółowo powiedziałam braciom, że Jezus obiecał mi,
że przyjdzie, że ujrzy, że da mi radość, której mi nikt nie zabierze.
Od tamtego dnia minęło trochę czasu. Dzisiaj Jezus spełnił swoją obietnicę, a ja zrozumiałam, że szukałam żywego wśród umarłych. Pan spełnił
swoją obietnicę. Jest cudowny. Jest taki dobry, dziękuję Mu, że mnie sam
odnalazł, że nie wyrzekł się mnie, że nie brzydzi się mną, że Jego miłość
jest większa od mojego grzechu, że Jest – Moje słowa są za małe, aby wypowiedzieć Jego dobroć i Miłosierdzie... ale pragnę dziękować Mu życiem...
Był czas w moim życiu, że nie mogłam przyjmować Pana Jezusa w Eucharystii. Byłam we wspólnocie neokatechumenalnej – chodziłam na spotkania i Eucharystie, – ale nie mogłam przyjmować. Bardzo pragnęłam, bardzo, i bardzo bolało to, że nie mogę przyjąć Pana Jezusa. Nie uciekałam od
tego bólu, ufałam, że kiedyś będzie to możliwe. Kiedyś podczas Eucharystii
przyszła mi na myśl sytuacja z Ewangelii – kobiety, która sobie mówiła...
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bylebym się tylko dotknęła Jego płaszcza... i ja gdy kapłan przechodził
dotykałam i modliłam się, wiedziałam, że kiedyś zatrzyma się przy mnie,
i że da mi ciało Jezusa... i stało się...Słowo żyje... Jezus żyje... A ja pragnę wyśpiewać Mu dziękczynienie za Jego Dobroć.
(Zdzisława).

Szczęść Boże
Moje dawne życie było smutne i ciężkie. I choć byłam wierzącą, to moje
modlitwy były też smutne, np.: idąc do domu z pracy zmęczona pracą,
późną porą, bo dojeżdżałam, a pociąg był opóźniony, dźwigałam zakupy (butelki z mlekiem, słoik ze śmietaną, bo to mogłam kupić tam, gdzie
pracowałam, na wsi), modliłam się tymi słowami, które były w piosence
kabaretu Olgi Lipińskiej: „Panie Boże, daj mi taką sklerozę, abym zapomniała drogi do domu”, bo wiedziałam, że w domu czekają na mnie głodne
dzieci i mąż z pretensjami, że nie ma obiadu, bo poprzedniego wieczora
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nie zgotowałam, że będą wymówki, że znowu późno wracam, mąż będzie wydziwiał, że pracuję, a pieniędzy moich nie widać, krzyki itp. Przechodząc obok kościoła robiłam znak krzyża i myślałam: „Jesteś tam Panie Boże, ale ja nie mam czasu, aby być z Tobą. Ty cierpiałeś, ale i mnie
nie lekko, ale trudno, tak ma być, jestem, jaka jestem i zasługuję na to,
co mam”. W domu robiłam awantury o bałagan, o chodzenie w butach,
krzyczałam, biłam dzieci, bo nie chciały mnie słuchać i uczyć się. Jak mąż
się upił, robiłam mu awantury, wyzywałam jego i jego rodzinę. Kłóciłam się, płakałam, a nawet rozpaczałam, że wszystko jest takie okropne.
Brak pieniędzy nawet na chleb, bo moich nie wystarczało na cały miesiąc,
a mąż nie oddawał mi swoich poborów. Ciągłe kłopoty z synem, nie chciał
chodzić do szkoły, złe towarzystwo, pił, palił, itp. W niedzielę musiałam się
użerać z dziećmi, aby poszły do kościoła razem ze mną, bo mąż przeważnie spał zapity, lub jeszcze go nie było i wracał pijany, gdy ludzie szli do
kościoła. Wstydziłam się sąsiadów, ale szłam do kościoła, może więcej ze
względu na dzieci, niż aby spotkać się z Bogiem. Do spowiedzi bałam się
iść, aby się nie rozpłakać na głos. Moje modlitwy ranne i wieczorne, to był
pacierz, prośby o zdrowie dla rodziny, o siły, o wytrzymanie. To wszystko
zmieniło się, może nie od razu, ale od czasu, gdy pewien kapłan powiedział
mi, gdy wracałam do domu z kwaśną miną: „Szczęść Boże!”. On uśmiechnięty, zadowolony, mimo upału w habicie, choć mnie nie znał. To „Szczęść
Boże” podziałało. Pomyślałam: „Panie Boże, przecież Ty możesz sprawić,
że i mnie się poszczęści, że nie będzie ciągle tak źle”. Zaczęłam chodzić na
Mszę Świętą do kościoła OO. Karmelitów, potem na spotkania modlitewne,
które odbywały się w starym klasztorze. Wcześniej, chodząc koło klasztoru
w niedzielę, słyszałam piękne śpiewy i coś mnie tam ciągnęło. Spotkania
były dla mnie czymś, co mnie oczyszczało z żalów, pretensji do siebie i całego świata, jednały mnie z Bogiem i – choć to dziwne – bardziej przybliżały
mnie do Boga niż Msze Święte, kazania, czy rekolekcje, które do tej pory
przeżywałam. Dzięki temu, że chodziłam na spotkania zaczęłam czytać Pismo Święte systematycznie, najpierw Nowy Testament, później według Planu. Modliłam się Pismem Świętym. Byłam szczęśliwa, wszystko to było dla
mnie cudowne. To, co do tej pory zdawało mi się, że znam, poznawałam na
nowo. Msza św. jakby ożyła i wiedziałam, co się na niej dzieje. Myślę teraz,
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że to ja umarłam i znowu ożyłam! Nawet na kazaniach spać nie mogłam,
bo wszystko zaczęłam rozumieć! Gdy modliliśmy się, łzy płynęły mi z oczu
wbrew mojej woli, moja dusza oczyszczała się. Moje modlitwy zmieniły się,
dziękowałam Bogu, że jest dobry, nadal prosiłam, ale więcej ufałam, a gdy
prosiłam, mówiłam: „Boże, jeżeli to będzie dla mnie z pożytkiem i jeżeli
taka jest Twoja wola, niech będzie jak Ty chcesz, a nie ja”. Przestałam bać
się ludzi, ich opinii. Zaczęłam żyć swoim życiem, bo dotąd byłam uzależniona od mojego męża, tak jak on od wódki! Wiedziałam, że to, co jest
w moim sercu jest Boże. Słowo Boże przyniosło mi pociechę i cierpliwość!
Zmieniałam się! Trochę mnie to kosztowało, ale Jezus był ze mną”.
(Danuta).

SZKAPLERZ ŚW. – ZNAKIEM ODNOWIENIA CHRZTU ŚW.
/O. Leszek Stańczewski OCD/.

„Przyjmij najmilszy synu Szkaplerz twojego Zakonu…Kto w nim umrze nie
dozna ognia piekielnego”
Te słowa według tradycji Karmelu wypowiedziała Najświętsza Maryja
Panna do św. Szymona Stock. W dniu przyjęcia habitu karmelitańskie‑
go, w dniu obłóczyn nowicjusz otrzymuje duży Szkaplerz, ze słowami:
„Przyjmij słodkie jarzmo Chrystusa i lekkie brzemię Jego w imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego”.
W najgłębszej swej warstwie znaczeniowej przyjęcie Szkaplerza w dniu
obłóczyn zakonnych, jest potwierdzeniem i dopełnieniem zobowiązań
Chrztu. Potwierdzeniem, bo człowiek jeszcze raz zobowiązuje się żyć
w posłuszeństwie Bogu. I dopełnieniem, bo towarzyszy temu świado‑
mość, oraz dążenie do Boga wraz i pod opieką Maryi.
By to zrozumieć, zobaczmy znaczenie białej szaty nakładanej dziecku
w czasie obrzędu Chrztu. W liturgii chrzcielnej po obrzędzie namaszcze‑
nia olejem krzyżma świętego, ochrzczonemu dziecku nakłada się białą
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szatę. Jest to bardzo piękny i wymowny znak. Obrzędowi założenia białej
szaty towarzyszą słowa modlitwy, które wyjaśniają jego znaczenie: „N.,
stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego
otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają
ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne”.
W starożytności chrześcijańskiej nowo ochrzczonych ubierano w długie
biały szaty, w których chodzili przez cały tydzień. Biała szata chrzcielna
była faktycznym ubraniem człowieka ochrzczonego. Neofici przychodzili
w tych szatach codziennie do kościoła, aby słuchać katechez wyjaśniają‑
cych tajemnice Sakramentów, głoszonych najczęściej przez biskupa.
Odnowione obrzędy Chrztu świętego zachowały symbol białej szaty i ru‑
bryki liturgiczne nakazują, aby była ona rzeczywiście biała i oddzielna dla
każdego chrzczonego dziecka. Obrzęd nałożenia białej szaty na ochrzczo‑
ne dziecko posiada podwójną symbolikę.
Białą szatę się nakłada! W symbolice biblijnej szata oznacza błogosła‑
wieństwo. Obok pożywienia i dachu nad głową ubranie jest nieodzow‑
nym warunkiem ludzkiego życia. Odzienie to jest również oznaką du‑
chowego stanu człowieka. Na skutek nieposłuszeństwa w raju człowiek
utracił pierwotną szczęśliwość i odkrył, że jest nagi i bezbronny. Upadły
człowiek potrzebował „nowej szaty”, aby wrócić do życia w jedności i har‑
monii z Bogiem. Tą szatą stał się Jezus Chrystus. On odkupił ludzkość ze
wszystkich grzechów. Założenie szaty chrzcielnej jest symbolem „przy‑
obleczenia się” w Jezusa Chrystusa, czyli całkowitego zjednoczenia się
z Nim. Dar chrzcielnego zanurzenia w śmierć i zmartwychwstanie Chry‑
stusa, pociąga za sobą konieczność zmiany stylu życia, czyli konieczność
założenia nowej szaty. Św. Paweł Apostoł tę wewnętrzną przemianę na‑
zywa „przyobleczeniem nowego człowieka”. Założona szata przypomina
o konieczności radykalnej przemiany życia.
Szata chrzcielna musi być koloru białego. Kolor szaty wskazuje, jakie
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powinno być to nowe życie człowieka ochrzczonego. W Piśmie Świętym
i tradycji chrześcijańskiej biel jest kolorem światła i życia. Oznacza także
świąteczną radość, podziw, triumf oraz czystość i niewinność. Biały kolor
bardzo często pojawia się w ostatniej księdze Pisma Świętego, czyli w Księ‑
dze Apokalipsy, która w symbolicznych obrazach ukazuje rzeczywistość
nieba. W bieli przedstawiane są osoby, które towarzyszą chwale Bożej,
istoty niebiańskie i wszyscy święci, którzy zostali oczyszczeni i odkupieni
przez Jezusa Chrystusa. Biel jest kolorem świętości, czyli życia w chwale
Bożej. Na podobieństwo przemienionego Chrystusa wszyscy święci ja‑
wią się jako istoty przemienione, oczyszczone i przyobleczone w biel. Ta
biel jest darem pochodzącym od samego Boga, który oczyszcza człowieka
z grzechów i wybiela „szatę” jego codziennego życia.
Ochrzczony odziany w białą szatę jest człowiekiem czystym i niewinnym.
Już od chwili Chrztu św. uczestniczy w jakiś sposób w chwale nieba.
Szata Szkaplerza nawiązuje do szaty chrzcielnej. Możemy powiedzieć, iż
Szkaplerz jest przedłużeniem szaty chrzcielnej, a obrzęd przyjęcia Szkaple‑
rza jest konsekwencją i potwierdzeniem przyjęcia Chrztu. Szkaplerz nie
jest cudownym amuletem, czy talizmanem chroniącym nas przed wszel‑
kim złem tego świata. Jest znakiem i potwierdzeniem tego, co dokonało
się w czasie Chrztu św. Każdy przyjmujący musi być najpierw ochrzczony
by mógł godziwie i ważnie przyjąć Szkaplerz. Bez tego warunku, bez białej
szaty przyjętej w czasie Chrztu św. nie ma sensu nakładać i przyjmować
szaty Szkaplerza św. w osobnym obrzędzie. Przyjęcie Szkaplerza to jakby
nowe obłóczyny, czyli przyjęcie habitu lub sutanny przez nowicjusza, lub
kleryka w seminarium duchownym. Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto
pragnie poświęcić się Bogu w zakonie lub przyjąć święcenia kapłańskie
i nie jest ochrzczony. Najpierw musiałby przyjąć sakrament Chrztu św.,
dopiero potem mógłby zostać dopuszczony do godności stanu kapłań‑
skiego czy zakonnego. Podobnie jest z osobami świeckimi, które przyj‑
mują Szkaplerz. Muszą mieć świadomość, że od momentu przyjęcia go,
powinny tym gorliwiej starać się wypełniać zadania, do których zobowią‑
zał ich Chrzest św. Szata Szkaplerza to niejako przedłużenie białej szaty
chrzcielnej.
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Jeszcze jedna uwaga ważna odnośnie zwyczajów w Polsce w czasie Chrztu św.
Każdy, kto był obecny w czasie tego obrzędu zasadniczo mógł zauważyć, że po
namaszczeniu olejem czoła dziecka i po wezwaniu kapłana, by nałożyć biała
szatę, rodzice po prostu kładą na dziecko coś w rodzaju śliniaczka lub chustki.
Nie jest to akurat prawidłowe. Ceremoniał mówi o „nałożeniu”, a nie o „poło‑
żeniu”. Rodzice tłumaczą się, że taki, a nie inny dostali w sklepie z dewocjona‑
liami. Trudno ich za to winić. Niemniej takie podejście do tematu zaciera sens
nakładania białej szaty. Tak naprawdę to położenie nic nie znaczy. Dla kogoś
z zewnątrz – niewierzącego (coraz częstsza rzeczywistość w naszych kościo‑
łach), nie ma żadnej wymowy. A każdy znak musi mieć sens i coś wyrażać.
Trzeba więc, aby to była suknia, peleryna, lub inny materiał, który można na
dziecko włożyć, ewentualnie takich rozmiarów, aby można było dziecko w nią
ubrać także wtedy, gdy już „wyrośnie” z poduszki. Włożenie tej szaty ma bowiem
w sposób wymowny oznaczać rzeczywistość nowego życia, jakie dziecko otrzy‑
mało od Zmartwychwstałego Chrystusa, w myśl przytoczonych przed chwilą
słów św. Pawła (Ga 3,27), do których zresztą odwołuje się szafarz Chrztu św.
w wyjaśnieniu podanym przed włożeniem szaty.
Rozłożenie chustki czy śliniaczka jest zaprzeczeniem słów „przyjmij biała szatę”.
Szatą nie jest czepek, chustka, czy śliniaczek tylko coś, w co da się ubrać dziecko.
Poza tym często się zdarza, że taka „szatę” przekłada się z jednego dziecka na
drugie. Komicznie to wygląda i nic nie znaczy. Co pomyśli sobie nasz niewie‑
rzący, który bierze udział w tym spektaklu?
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Karmelici Bosi w Tandil w Argentynie (Argentyńska Delegatura Generalna naszego Zakonu), gdzie prowadzą parafię, pielęgnują wymowny
zwyczaj w czasie obrzędu Chrztu św. Sakrament oczywiście odbywa się
zgodnie z normami ustanowionymi przez Kościół powszechny z lekkimi
adaptacjami do mentalności miejscowych mieszkańców. Ale ciekawostka, nakładana w czasie Chrztu św. szata jest oczywiście biała, ale ma
kształt… szkaplerza. Dwa kawałki materiału z otworem, by można je
było komuś założyć na głowę. Na nich jest delikatnie wyszyty brązowymi nićmi znak i herb Karmelu. Tych białych szat – Szkaplerzy jest
więcej, by każde dziecko w czasie obrzędu mogło je otrzymać. Jak już
wspomniałem, szata może mieć różne kształty, ale musi wyrażać pewną
rzeczywistość. Musi przemawiać. I ona w takim kształcie przemawia.
Przede wszystkim dlatego, że da się ją ubrać. Da się ją później nosić.
To połączenie białej szaty chrzcielnej i Szkaplerza w tej karmelitańskiej
parafii ma swoje znaczenie. Podkreśla w sposób bardzo obrazowy i jasny
dopełnienie w obrzędzie przyjęcia Szkaplerza sakramentu Chrztu św.
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Biała szata z herbem Karmelu ma wyrażać myśl, że Szkaplerz, który noszą karmelici i go nakładają, ma swoje źródło w Chrzcie św., w obrzędzie
nałożenia na neofitę białej szaty. Że jest dopełnieniem tego sakramentu.
Oczywiście konsekracji chrzcielnej nic nie brakowało. Skutki jego są
ważne mocą samego sakramentu.

Przyjęcie Szkaplerza to potwierdzenie jeszcze raz świadomie, że chcę
żyć w posłuszeństwie Chrystusowi. Że chcę być Jego dzieckiem, Jego
wyznawać, ale w zjednoczeniu z Jego Najświętszą Matką. Chcę iść za
Nim konkretną drogą posłuszeństwa Maryi. Przyjęcie więc Szkaplerza to
zachęta do tego, by jeszcze głębiej uświadomić sobie swoją chrześcijańską godność i starać się żyć jeszcze głębiej w zjednoczeniu z JHS i Jego
Matką. Nie być tylko chrześcijaninem tzw. niedzielnym (chociaż dziś
i w niedzielę do kościoła chodzi coraz mniej ochrzczonych), ale codziennym.
O. Leszek Stańczewski
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WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
V Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Jarosławiu
W dniu 30 stycznia 2010 roku, w ostatnią sobotę miesiąca, spotkaliśmy się
w Jarosławiu w parafii p.w. Chrystusa Króla na spotkaniu opłatkowym.
Parafia Chrystusa Króla. Jej proboszczem jest od marca 1992 r. ks. prałat
Andrzej Surowiec. Bractwa i Wspólnoty szkaplerzne reprezentowało 19
parafii i 8 kapłanów [z Jarosławia: ( z parafii: p.w. Chrystusa Króla, Opactwa Benedyktyńskiego p.w. św. Mikołaja i Stanisława, z parafii o.o. Reformatów p.w. Trójcy Św., z Bazyliki Matki Bożej Bolesnej i parafii Miłosierdzia
Bożego, NMP Królowej Polski i Kolegiaty – Fary), z Radymna – z parafii
p.w. św. Wawrzyńca, z Przemyśla od o.o. Karmelitów Bosych z jej przeorem
o. Pawłem Ferko OCD, z Rzeszowa: (z parafii p.w. Św. Krzyża, ze Staromieścia – p.w. św. Józefa, ze Staroniwy – p.w. Narodz. NMP, z Zalesia – p.w.
Wniebowzięcia NMP) oraz ze Strażowa z parafii p.w. Matki Bożej Królowej
Polski, z Trzciany – z parafii p.w. Św. Wawrzyńca i Niepokalanego Poczęcia
NMP i z Zaczernia z parafii p.w. Narodz. NMP, którym przewodniczył ks.
Władysław Jagustyn – Moderator Rodziny Szkaplerznej Diecezji Rzeszowskiej, a także z parafii Fary–Leżajsk p.w. Trójcy Przenajświętszej, z Krosna – parafii Św. Piotra i św. Jana z Dukli z ks. prałatem Janem Bielcem,
z Tomaszowa Lubelskiego z parafii p.w. Zwiastowania NMP z jej ks. prob.
dr Eugeniuszem Derdziukiem, oraz z parafii Drohobyczka p.w. Matki Bożej
Szkaplerznej z ks. prob. Edwardem Sokołowskim i ks. Andrzejem Żmudzkim z parafii w Targowiskach k. Krosna]. Spotkanie ubogacone zostało pre‑
zentacją parafii Chrystusa Króla, śpiewem Godzinek szkaplerznych oraz
koncertem kolęd w wykonaniu chóru parafialnego działającego na terenie
parafii. Po zakończeniu Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem
ks. Andrzeja, pozostałą część dnia spędziliśmy na wspólnotowej agapie,
w czasie, której podzieliliśmy się opłatkiem i wysłuchaliśmy konferencji
wprowadzającej w cały biblijny rok formacyjny 2010. Na zakończenie spo‑
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tkania wszyscy wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego
w kaplicy Miłosierdzia Bożego, a następnie wzmocnieni błogosławieństwem
i obecnością Maryi wróciliśmy do naszych domów i naszych wspólnot,
by służyć Bogu w duchu ubóstwa i pokory Matki Bożej. Pragniemy ser‑
decznie podziękować księdzu proboszczowi Andrzejowi Surowcowi i ca‑
łej wspólnocie Rodziny szkaplerznej, Animatorce pani Bożenie Wojdyło,
pani Elżbiecie oraz wszystkim zaangażowanym w organizacje tego dnia
za wspaniałe przyjęcie i rodzinną atmosferę a naszym Kapłanom za po‑
sługę w pracy duszpasterskiej. Bóg zapłać!
Animatorka Bractwa Szkaplerznego Anna Kurowska

VI spotkanie Rodziny Szkaplerznej w…
Następne Spotkanie Rodziny szkaplerznej przeżywać będziemy w parafii
farnej w Łańcucie u ks. prob. Władysława Kenara pod koniec maja. Do‑
kładna data będzie podana w miesiącu kwietniu.

Rekolekcje dla Animatorów Bractw Szkaplerznych
Tegoroczne rekolekcje dla Animatorów Bractw Szkaplerznych ich Za‑
stępców oraz wszystkich, którzy pragną poznać praktykę MODLITWY
BIBLIJNEJ, będą mieć miejsce w Czernej, w Domu Macierzystym Świec‑
kiego Instytutu Karmelitańskiego „Elianum”, w dniach od 6 do 9 maja
2010 roku. Zgłoszenia proszę kierować do Koordynatorki Zespołu
Animatorów Bractw Szkaplerznych, p. Zofii Karpińskiej: tel. 077 453
02 78; e-mail:zofiakar@wp.pl.
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Plan rekolekcji pt. „BIBLIA W NASZYM ŻYCIU”
06.05.2009 r. –Czwartek

16.00 Rozlokowanie
17.00 Zawiązanie wspólnoty. Konferencja wstępna [Biblia w moim życiu…].
Omówienie programu rekolekcji i rozdanie pomocy rekolekcyjnych.
19.00 Kolacja
20. 00 Msza Święta [homilia: Słowo Boże w życiu proroka Eliasza] i Apel Jasnogórski
(w kaplicy Elianum, MILCZENIE REKOLEKCYJNE)

07.05.2009 r. – Piątek

7.00 – Msza Święta połączona z Jutrznią [ Biblia w życiu Jezusa Chrystusa]
8.30 – Śniadanie
9.30 – I Konferencja – Biblia w życiu Maryi, Apostołów i Kościoła (panorama)
11.00 – 12.00 – MODLITWA BIBLIJNA [Łk 2, 42 – 52] – indywidualnie, w ciszy.
12.30 – Anioł Pański, Obiad (w jadalni)
13.00 – 15.00 Czas wolny na spacer, na rozmowę duchową z ojcem lub na spowiedź.
Spowiedź ogólna dla wszystkich w Sanktuarium (do ustalenia z Kustoszem)
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy św. Rafała Kalinowskiego,
a po niej Droga Krzyżowa (w lesie)
17.00 – WARSZTATY BIBLIJNE – po wprowadzeniu ogólnym, praca w małych
grupach.
18.30 – Nieszpory
19.00 – Kolacja
20.00 – W Sanktuarium MB Szkaplerznej dziesiątek Różańca ze wspólnotą zakonną
oraz zasłonięcie Obrazu. Czas na osobistą modlitwę różańcową w intencji kapłanów
(w ciszy).
21.00 – Kompleta (w kaplicy Elianum)

08.05.2009 r. – Sobota

7.00 – Msza Święta połączona z Jutrznią [Biblia w życiu Maryi]
8.30 – Śniadanie
9.30 – II Konferencja – Biblia w życiu Karmelu
11.00 – 12.00 MODLITWA BIBLIJNA [J 19, 16– 42], indywidualnie, w ciszy
12.30 – Anioł Pański, obiad (w jadalni)
13.00 – 15.00 Czas wolny na spacer, Spowiedź lub rozmowę duchową z ojcem
15.00 – 16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, adoracja w ciszy w kaplicy Elianum
17.00 – 18.30 – WARSZTATY BIBLIJNE – (w małych grupach) DLA UCZESTNI-
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KÓW, którzy nie biorą udziału w spotkaniu Animatorów (poniżej)
17.00 – DLA ANIMATORÓW BRACTW I WSPÓLNOT SZKAPLERZNYCH – czas
SPOTKANIA przeznaczonego na planowanie i organizowanie naszego uczestnictwa
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkaplerznej do Czernej( 17 lipca) ORAZ
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ.
18.30 – Nieszpory
19.00 – Kolacja
20.00 – Wspólny Różaniec (w Elianum) a po nim Apel Jasnogórski

09.05.2009 r. – Niedziela

7.00 – Msza Święta połączona z jutrznią [Biblia w życiu naszych Bractw Szkaplerznych]
8.30 – Śniadanie
9.30 – CZAS WSPÓLNEJ MODLITWY I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
(dla wszystkich uczestników rekolekcji – PYTANIA I PODSUMOWANIA)
12.00 – Anioł Pański w kaplicy, Ogłoszenia dotyczące lipcowej pielgrzymki,
Błogosławieństwo i rozesłanie dla powracających do domów.
12.30 – Obiad, rozjazd.
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INFORMACJE
O Patronacie…

Tekst integralny dwóch pierwszych rozdziałów traktatu o. Arnolda Bostiusza O Patronacie NMP nad Zakonem karmelitańskim, zostanie opu‑
blikowany w drugim numerze serii Biblioteka Animatora Rodziny Szka‑
plerznej.

Plakat szkaplerzny…
W biuletynie obecnym umieszczamy
fotografie PLAKATU SZKAPLERZNEGO. Można go nabyć w Sekreta‑
riacie Rodziny Szkaplerznej. Zawiera
podstawowe informacje o znaczeniu
duchowym Szkaplerza, obietnicach
Maryi, zobowiązaniach i warunkach
jego godnego przyjęcia i noszenia.
Plakat jest przeznaczony do gablot.
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Obrzęd błogosławienia…

W Sekretariacie można także nabyć nowy,
SKRÓCONY OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA
I NAŁOŻENIA SZKAPLERZNA ŚW.
przeznaczony dla kapłanów.

Księga Rodziny Szkaplerznej
i Bractwa Szkaplerznego (złączona w jedno)
Księga około 200 stron po 10 rubryk na każdej stronie, oprawa twarda,
format 21 na 29,5 cm, opatrzona wstępem, krótka informacją o łaskach
Szkaplerza św., zobowiązaniach i znaczeniu duchowym, o Bractwie Szka‑
plerznym, zasadach życia, duchowości oraz misji, łączy w sobie dwie księgi:
Księgę Rodziny Szkaplerznej (dla osób, które przyjmują jedynie Szkaplerz)
oraz Księgę Bractwa Szkaplerznego (dla osób, które decydują się wstąpić
do Bractwa Szkaplerznego). Jest uniwersalna i zawiera najważniejsze infor‑
macje dotyczące Szkaplerza i Bractwa szkaplerznego. Połączenie dwu Księg
o tyle może być nieekonomiczne, że
w parafii, w której przytłaczają‑
ca większość przyjmuje Szkaplerz
a tylko nieliczni z nich wstępu‑
ją do Bractwa – w takiej Księdze
szybko zapełni się lewa jej strona,
a prawa pozostanie pusta. Jest to
jednak wyzwanie dla kapłanów, by
w ich parafiach ci, którzy przyjmu‑
ją Szkaplerz jak najliczniej wstę‑
powali do Bractwa Szkaplerznego.
Cena jednej Księgi 35 zł.
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W przygotowaniu:
1. Pełny Obrzęd błogosławienia i nałożenia Szkaplerza (wydanie
IV poprawione)
2. Śpiewnik Szkaplerzny (z nagraniem pieśni na płytce)

CZTERY RODZAJE SZKAPLERZY
KARMELITAŃSKICH
Z myślą szczególnie o kapłanach prowadzących Grupy, Wspólnoty i Brac‑
twa szkaplerzne a także o Animatorach, we współpracy z Siostrami Kar‑
melitankami w Oświęcimiu, Sekretariat Rodziny Szkaplerznej przygoto‑
wał, cztery rodzaje Szkaplerzy karmelitańskich. Ich zdjęcia umieszczamy
w Biuletynie.
Dla ułatwienia wprowadzamy oznaczenia:

A1 – Szkaplerz standardowy z obrazkiem kolorowym

• Obrazek kolorowy Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Szkaplerznej
– wymiar: 3 x 3,9 cm; Sukno – wymiar: 4 x 5 cm; rodzaj: wełna
lub filc; Obrazek – miejsce przyszycia na suknie: symetrycznie –
centralnie; Tasiemka – kolor: biały, błękitny, brązowy; szerokość:
3 mm; długość: ok. 46 cm; sposób przyszycia do sukna: pod obraz‑
kiem, na środku – obok siebie, podwójne przeszycie.

A2

– Szkaplerz standardowy z obrazkiem kolorowym
– większy
• Obrazek kolorowy Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Szkaplerznej
– wymiar: 3 x 3,9 cm; Sukno – wymiar: 5 x 6 cm; rodzaj: flausz
lub wełna; Obrazek – miejsce przyszycia na suknie: symetrycznie
– centralnie; Tasiemka – kolor: biały, błękitny, brązowy; szerokość:
5 mm; długość: 46 cm; sposób przyszycia do sukna: pod obrazkiem,
na środku – obok siebie, podwójne przeszycie.
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B1 – Szkaplerz ubogi mały

Szkaplerz ubogi, jak ubogie życie Najświętszej Maryi Panny, to Szkaplerz
bez obrazków, złożony jedynie z dwu brązowych płatków sukna. Mocny,
nie brudzi bielizny, prosty, praktyczny, przyjazny dla skóry. A co najważ‑
niejsze, najbardziej zbliżony wyglądem do Szkaplerza karmelitańskiego,
jego ubóstwa i prostoty.
• a. Sukno – wymiar: 5 x 6 cm; rodzaj: flausz lub wełna; Tasiemka
– kolor: brąz, biały, błękitny; szerokość: 5 mm; długość: 46 cm; spo‑
sób przyszycia do sukna: na krańcach płatków sukna, przeszycie
podwójne w kwadrat.
• b. Sukno – wymiar: 5 x 6 cm; rodzaj flausz lub wełna; Tasiemka –
kolor: brąz, błękitny, biały; szerokość 5 mm; Długość: 46 mm: spo‑
sób przyszycia do sukna : na środku obok siebie.

B2 – Szkaplerz ubogi średni
• Sukno – wymiar: 6 x 7 cm; rodzaj: filc; Tasiemka – kolor: brąz,
błękitny, biały; szerokość 5 mm; długość: 46 cm; sposób przyszy‑
cia do sukna: na krańcach płatków sukna, przeszycie podwójne
w kwadrat

Prośbę o wysłanie Szkaplerzy proszę kierować bezpośrednio
do Sekretariatu Rodziny Szkaplerznej:
Czerna79, 32–065 Krzeszowice;
tel. 012 2583057; 600 230 060 lub rodzina@szkaplerz.pl

podając koniecznie numer wybranego rodzaju Szkaplerza
(np. A1 lub A2 lub B1– a lub B1 – b lub B 2) oraz ilość zamawianych sztuk.
Tam także można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje na ten temat.
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SZKAPLERZ UBOGI I SZKAPLERZ
Z OBRAZKIEM…
Jeśli nauczyłeś się modlitwy nie martwię się o ciebie, jeśli wiesz, jak się modlić,
pokochasz modlitwę, będziesz się też i modlić, wiara doprowadzi cię do miłości
a miłość do służby (św. Matka Teresa z Kalkuty).
Wiele już napisano na temat duchowego i moralnego znaczenia Szkaplerza
św. Wypada jednak poruszyć pewien aspekt zewnętrznego jego wyglądu i
kształtu.
Wszyscy wiemy, że przyjmowany i noszony przez wiernych jest nazywa‑
ny małym habitem. Karmelici noszą, bowiem duży Szkaplerz, który nigdy
nie posiadał naszywanych obrazków Matki Bożej i Serca Jezusa, a mały
Szkaplerz jako mały habit, ozdabiany był od pewnego czasu różnymi ob‑
razkami, symbolami czy inicjałami. Dla niektórych stało się to tak oczy‑
wiste, że zapominają o istotnym i jedynie koniecznym elemencie Szka‑
plerza, jakim są dwa płatki brązowego materiału. Kiedy po raz pierwszy
przywiozłem do Tarnowca, Szkaplerze ubogie bez obrazka, wielu pyta‑
ło ze zdziwieniem: to takie też mogą być? Tak, takie właśnie Szkaplerze
są możliwe, a do tego są piękne, proste, ubogie – jak ubogie życie Maryi
i wyrażają doskonale ukrycie i pokutny charakter ducha Karmelu. W XIV
w. Szkaplerz ofiarowany wiernym był znacznie większy i nie posiadał na‑
szywanych obrazków. Jeśli już coś naszywano to jedynie inicjały Maryi
i Jezusa. Mogli sobie na to pozwolić jedynie ludzie bogaci. Biedni musie‑
li się zadowolić własnoręcznie robionymi Szkaplerzami, prostymi, bez
inicjałów wyszywanych jedwabną nicią. Autor XVII – wiecznego Skar‑
bu karmelitańskiego, pisze, że ludzie prości i chłopi, z powodu niedostatku
i ubóstwa robią Szkaplerz z lnu lub z tkaniny różnego rodzaju, a przecież Najdobrotliwsza Panna, Opiekunka pokornych i prostych, bardzo się cieszy z tego.
Co więcej, Szkaplerz tych ludzi, gruby i zrobiony z różnych kawałków materia-

61

62

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

łu, ozdobiony ich wiarą i pobożnością, więcej znaczy niż Szkaplerze wyszywane
igłą i haftowane, a należące do ludzi, którzy mają mniejsze nabożeństwo23.
Wraz z rozwojem techniki, pojawiły się później naszywane na Szkaplerze
obrazki papierowe, z materiału lub jak dziś, drukowane komputerowo. Nigdy nie były wymagane dla dostąpienia odpustów i łask szkaplerznych. Jeśli
ktoś spyta, czy na Szkaplerzu musi być coś wyszywanego, albo przyszyty jakiś
obrazek lub inicjały, czy musi być wyszyte imię Jezus albo Maryja albo coś
podobnego? Odpowiadamy, że jest to bardzo chwalebny zwyczaj, jednakże
nie jest to rzecz konieczna, pozostawiona wolnej woli każdego, gdyż i bez
tego Szkaplerz spełnia swoje przeznaczenie24. W obliczu różnych błędnych
informacji w środkach masowego przekazu, dotyczących wyglądu Szkaplerza
karmelitańskiego, przypomniał tę samą prawdę w roku 2001, o. Prowincjał
Szczepan Praśkiewicz OCD: należy uważać za błędne wszelkiego rodzaju
informacje stwierdzające, że naszywane na brązowy lub brunatny materiał
wizerunki Najświętszego Serca Jezusa i Matki Boskiej Szkaplerznej, należą
do istoty sukiennego Szkaplerza karmelitańskiego. Wymienione wizerunki
lub symbole religijne umieszczane na Szkaplerzu sukiennym nie stanowią
o jego ważności. Winny natomiast widnieć jedynie na medaliku szkaplerznym
(Deklaracja w sprawie szkaplerza karmelitańskiego, Kraków, 23 lipca 2001,
Nr 573/01). Umieszczanie obrazków na Szkaplerzu, to zawsze pobożny
i chwalebny zwyczaj, gdyż obrazki lub symbole wyraziście uobecniały
dwie nierozdzielne tajemnice: Serce Jezusa i Matki Bożej. W XVI–XVII
wieku próbowano Szkaplerz obszywać delikatniejszym lub kolorowym suknem (ze względów higienicznych i estetycznych), wszywać go
w ubranie lub nosić przy pasie, zawieszać w domowej kaplicy lub chować
w skrzyni (raczej z wygody, wstydu czy lenistwa). Szkaplerzyki małe wyszywane albo zrobione z białego jedwabiu – stwierdza autor Skarbu – są
podejrzane, bo chociaż sukno szare lub czarne jest pod spodem to jednak obszyte jedwabiem na zewnątrz całkowicie go zasłaniają, a taki Szkaplerz ani
nie jest karmelitański ani takiego nie otrzymał św. Szymon od Najświętszej
23
Por. o. Cyprian od Matki Bożej, Skarb Karmelitański to jest traktat o…Bractwie Szkaplerza…, Kraków
1653, s. 450 [dalej: Skarb karmelitański…,]
24
Por. Skarb Karmelitański, s. 196
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Panny. Szkaplerz nie może być przyszyty do jakiejś części odzienia czy sukni,
nie może być trzymany w kieszeni, ani wisieć przy pasie, ani pozostawać
schowany w kaplicy albo w skrzyni. Bracia winni nosić tę Szatę Najświętszej
Panny, tak, aby jedna część spoczywała na piersiach a druga na plecach25.
W wieku XX upowszechniano zwyczaj umieszczania go w plastikowych
osłonach, zakrywania całkowicie kolorowym obrazkiem lub takiego miniaturyzowania, iż pozostawał niewidoczny dla oczu! Wszystkie takie
praktyki Kongregacja Odpustów uznała za niestosowne. Określiła też,
pod jakim warunkiem można naszywać obrazki lub obszywać Szkaplerz
inną delikatniejszą tkaniną: nie można używać, Szkaplerzy, które z jednej
strony byłyby podszyte innym materiałem a z drugiej zakryte obrazkiem
i okrywały sukno szkaplerzne tak, że nie byłoby zupełnie albo prawie całkiem
go widać (Święta Kongregacja Odpustów, 18 czerwca 1898)26. Nie można
nosić Szkaplerza w woreczku, a tym bardziej w kieszeni (Święta Kongregacja
Odpustów, 27 maja 1857)27.
W całej różnorodności opinii i teorii współczesnych przychodzi nam
z pomocą tradycja karmelitańska oraz orzeczenia Kościoła i Zakonu na prze‑
strzeni dziejów.
Niektórzy twierdzą, że zostawiają modlitwę myślną doskonałym, sami bowiem
nie są godni jej się oddawać. Inni znów zapewniają, że nie ośmielają się przystępować często do Komunii Świętej, gdyż nie czują się dość czyści. Inni znów
nie chcą wykorzystywać swych uzdolnień w służbie Boga i bliźniego, gdyż – jak
twierdzą – znają własną słabość. Boją się, aby myśl, że stali się narzędziem dobra, nie wzbiła ich w pychę i aby oświecając innych, sami nie spłonęli. Wszystko to są wykręty podsunięte przez pokorę nie tylko fałszywą, lecz przewrotną,
za którą milcząco kryje się obłudne lekceważenie Bożych spraw, a co najmniej
upozorowane pokorą przywiązanie do własnego zdania, do własnych zachcianek i własnego lenistwa.
(św. Franciszek Salezy).

Por. Skarb Karmelitański, s. 449–450
o. Marcin Maciak OCarm, Zdrój łask i przywilejów w świętej Sukni Szkaplerza Najświętszej Panny Maryi z
Góry Karmelu, Kraków 1916, s. 106–107
27
Tamże, s. 107
25
26
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Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

STRONA INTERNETOWA RODZINY SZKAPLERZNEJ

Od roku funkcjonuje i wciąż jest udoskonalana strona internetowa
Sekretariatu Rodziny Szkaplerznej. Jej twórcą
i administratorem jest o. Piotr Karauda OCD z Czernej.
O ile to możliwe odwiedzajcie nas na:

www.szkaplerz.pl.

Wasze propozycje, świadectwa, sugestie i uwagi krytyczne
możecie kierować na adres e-mail:

rodzina@szkaplerz.pl.

Czekamy i zapraszamy do współdziałania
w tym nowoczesnym apostolstwie.

