Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

RODZINA SZKAPLERZNA

Pismo Formacyjne Wspólnot i Bractw Szkaplerznych
październik – listopad – grudzień 2010

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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WPROWADZENIE
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!
Drodzy Kapłani, Moderatorzy i Animatorzy Bractw Szkaplerznych!
Drodzy Bracia i Siostry w Szkaplerzu św.!
Kończy się rok nabrzmiały nie tylko ważnymi wydarzeniami dla naszej
Ojczyzny, lecz także wielkimi klęskami powodzi i dramatów poszczególnych osób i całych rodzin, tracących w jednej chwili dobytek życia.
W miarę naszych możliwości spieszyliśmy im z pomocą. Pewna Pani
z dotkniętych powodzią okolic Sandomierza poprosiła o przysłanie 70
Szkaplerzy św. Na pytanie, czy posłać coś jeszcze, odparła: „tutaj straciliśmy wszystko, wszystko, …a wszystkiego i tak jest za mało,… potrzebujemy tylko nadziei! A Szkaplerz i Matka Boża daje nam taką nadzieję!”
Ktoś inny nadesłał wiersz:
Najlepsza Matuchno Maryjo,
Wśród życia zamętu ciemności,
Racz ukryć me życie jak płomyk,
W Twym płaszczu utkanym z miłości.
Tyś Gwiazdą, co drogę mi wskaże,
Uchroni przed zła nawałnicą,
Osadzi przed Boskie Ołtarze
Świętego Szkaplerza kotwicą.
W zwątpieniu – nadziei wznieć blaski,
Serc ugór niech zwilży Twa rosa,
Odzianych Szkaplerzem Twej łaski
Doprowadź do Ojca w niebiosach.
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Ta najlepsza z Matek wytrwała w tajemnicy Krzyża i Żłóbka Chrystusa,
które zawsze są z sobą nierozdzielne. Obie tajemnice głęboko przeżyła.
Obu uczymy się od Niej do końca życia. Odziewając nas Szatą Szkaplerza
św., uczy nas dźwigania naszego Krzyża i odpowiedzialności za życie,
zwłaszcza życie dzieci i rodzin! Uczy nas iść za Chrystusem, a nie przed
Nim! Uczy nas pomagać bliźnim nieść Krzyż, a nie czynić go jeszcze
cięższym!
O ileż szczęśliwsze byłoby nasze życie, gdybyśmy nie tyle z Krzyżem
Zbawiciela za sobą, ile ze swoim krzyżem za Zbawicielem szli! Ale dziś
nie uczą tego, że połowa umiejętności to krzyża swojego szukać, a druga
połowa to nieść go za Zbawicielem i na grobie swoim postawić! Gdzie to
uszanowano, tam ani czasu, ani zdrowia nie stracą!1
Wielu nawołuje do zgody i pokoju, nie pytając ani na jakim fundamencie chcą budować tę zgodę, ani jakiego rodzaju szukają pokoju! Bo to
prawda, że jedynie Pokój Chrystusa jest w stanie ukoić nasze dusze! Ale
ten Pokój Chrystusowy, który On nam daje – jest właśnie najskuteczniejszym rozbiciem pokoju greckiego, pokoju starożytnego i najpewniejszym zburzeniem owego pokoju zewnętrznego! Bo ów Pokój Chrystusa to
właśnie najgorętszy zewnętrzny niepokój! Bo kto dziś uzewnętrzni swój
wewnętrzny pokój, kto postawi się w prawdzie, tak jak w duchu, ten zaraz
wyzwie wszystkie warunki rzeczywiste naokoło siebie do najbujniejszego
niepokoju! Bo Pokój ów, Pokój Chrystusowy, to punkt wyjścia do walki,
to pierwszy krok w szrankach, to podstawa z granitu, na której (chrześcijański) gladiator, osobą ducha wsparty, woła do Chrystusa ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego:
Morituri Te salutant, Veritas! Idący na śmierć, pozdrawiają Cię,
Prawdo!
Tak właśnie rozumiem pokój Chrystusa, tak więcej niż rozumiem, bo tak
żyję w drobnym cyrku życia mojego! I stąd mi smutno i mam przekonanie, że smutna będzie dusza moja aż do śmierci. Bo smutny był ów Pokój
w duszy samego Chrystusa i taki został dany Apostołom, a szczególnie
1

C.C. Norwid, List do J. B. Zaleskiego z 5 I 1851 r.
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dwom z nich (Piotrowi i Pawłowi)…2 Tak pisał Cyprian Norwid i tak poucza nas życie! Nie ma pokoju dla bezbożnych! (Iz 57, 21), ale i dla pobożnych pokój jest w walce! Prawdziwy pokój jest tylko w pokornym poddaniu się woli Bożej, w szukaniu i spełnianiu Jego przykazań! Ten pokój jest
w trudzie. W trudzie zgłębiania Słowa Bożego i wypełniania Go.
Kończy się rok codziennej lektury Ewangelii (Sykomora) oraz comiesięcznych konferencji wprowadzających w drogę modlitwy biblijnej
(drabina Jakuba). Przyszedł czas na wstępne podsumowania i wnioski.
Zapytajmy siebie samych i nasze wspólnoty:jakie owoce przyniosły nam
osobiście i Bractwom konferencje o modlitwie lectio divina?
• jakie owoce przyniosło codzienne czytanie Ewangelii i poznawanie
Osoby i Życia Jezusa Chrystusa?
• czy droga, jaką wspólnie przeszliśmy, miała jakikolwiek wpływ na
zmiany w naszym codziennym życiu i postępowaniu? Czy to wszystko miało sens?
• był to daremny trud czy życiodajna radość poznawania Chrystusa?
Czyste utrapienie czy trudne piękno?
I chociaż rok ten był zaciętą walką o wiarę w Chrystusa, o dobro wspólne
narodu, o miłość do Boga, do Krzyża i Matki Bożej, to nie trzeba narzekać, ale podziękować – Bogu, Najświętszej Pannie i hojnemu ofiarodawcy, dzięki któremu mogliśmy wydrukować 10 000 egzemplarzy Daru
mojej Matki i ofiarować wszystkim w dniu 16 lipca, rzeczywiście jako
DAR! Całość nakładu została rozprowadzona nieodpłatnie, w zamian za
załączoną wewnątrz modlitwę. Rozesłaliśmy z radością po kilkadziesiąt egzemplarzy do wszystkich wspólnot Sióstr Karmelitanek Bosych
i Karmelitów Bosych w Polsce (w dniu 15.07.2010) a także do ponad
50 Bractw, Wspólnot i Grup Szkaplerznych w krakowskiej Prowincji
Karmelitów Bosych. Ponadto 3000 egzemplarzy zostało rozdanych
w czasie Spotkania Radia Maryja na Jasnej Górze i to przed odpustem
Matki Bożej Szkaplerznej. Reszta została ofiarowana uczestnikom XII
Spotkania Rodziny Szkaplerznej w Czernej (17.07. 2010). Jakże nie dzię2

por. C.C. Norwid, List do J. B. Zaleskiego z 22 XI 1850 r.
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kować Bogu i Najświętszej Pannie za Dar naszej Matki!
Przekonuję się po raz kolejny, że Bóg współdziała z nami w każdym dobrym dziele dla naszego dobra, utwierdza nasze kroki na drodze, która
jest Mu miła i wszystko wyprowadza ku dobremu! Pismo mówi, że gdzie
wołów brakuje – tam żłób jest pusty, a dzięki mocy wołów plon jest obfity (Prz 14,4). W naszym przypadku nie zabrakło wołów w zagrodzie
Bożej i żłób duchowej strawy nie pozostał pusty. Dzięki sile waszego
serca i mocy ofiarowanych funduszy oraz współpracy Wydawnictwa
Flos Carmeli ukazały się Koniec świata (część I, II, III), O Patronacie
Najświętszej Panny (Tom I), Maryja zawsze i we wszystkim, Śpiewnik
szkaplerzny z płytką CD, Dar mojej Matki i obrazki szkaplerzne. To
dużo! Jednak największym zyskiem w tym wszystkim jest to, że wiele osób zaczęło wierzyć w możliwość bycia hojnym i wielkodusznym,
otrzymania czegoś dobrego, pięknego i zbawiennego jako daru, płacąc za to modlitwą! Tak to dzięki mocy wołów plon boży jest obfity!
Albowiem dzięki pomocy finansowej pewnego Brata w Szkaplerzu św.
(który pragnął pozostać anonimowy), P. Jolanty Więckowskiej (Biuro
Podróży „Centrum”), Sióstr Karmelitanek Bosych (z kilku klasztorów),
kustosza naszego Sanktuarium o. Kazimierza Franczaka OCD oraz Was
wszystkich, Bracia i Siostry, mogliśmy sfinansować wydanie następnego
nakładu Daru mojej Matki oraz Końca Świata. Jest to wspaniałe dzieło
apostolstwa szkaplerznego! Dlatego raduje się me serce w Bogu, moc
moja wzrasta dzięki Maryi (1 Sm 2,1). Bóg zapłać za wszystko!
Na koniec pragnę poinformować, że w ramach wolontariatu podjęła się
pomagać w Sekretariacie Rodziny Szkaplerznej P. Joanna Górnisiewicz
z mężem Grzegorzem (z Bractwa Szkaplerznego w Czernej) oraz
P. Elżbieta Królewicz (z Katowic). To dla mnie wielka pomoc, gdyż
pracy ciągle przybywa! Sekretariat jest obsługiwany przez P. Joannę
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00
z przerwą od 13.00 do 14.00. Ponieważ numer telefonu Sekretariatu
(znajdującego się poza klauzurą klasztoru) jest jednocześnie numerem
bezpośrednim do mojej celi zakonnej, dlatego będzie można się ze mną
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skontaktować albo pod numerem komórkowym, albo po godzinach,
w których obsługuje Sekretariat P. Joanna.
Wszystkim Moderatorom i Animatorom Bractw, Wspólnot i Grup
Szkaplerznych dziękuję z całego serca za zaangażowanie w szkaplerzny
apostolat! Dziękuję szczególnie Siostrze Zofii Karpińskiej, Animatorce
Bractwa z Opola (ostatnio bardzo doświadczonej cierpieniem i chorobą),
za jej oddanie i solidną pracę jako Koordynatorki Zespołu Animatorów
Bractw szkaplerznych, a także jej współsiostrom z Bractwa! Dziękuje
zwłaszcza tym wszystkim Animatorom, którzy z takim poświęceniem
rozprowadzają Biuletyny Szkaplerzne oraz książki, animują Spotkania
Bractwa i organizują pielgrzymki do czerneńskiego Sanktuarium! Bóg
zapłać za ofiarną służbę w szeregach Bractwa Królowej Karmelu i za
każdą najmniejszą ofiarę pieniężną, przeznaczoną na to, by Maryja i Jej
święta Szata były coraz bardziej znane, kochane i przyjmowane!
Wszystkim z serca błogosławię +
Nam wszystkim niech błogosławi swoim Synem
Panna Maryja! Amen.
Szczęść Boże!
Prowincjalny Moderator Rodziny Szkaplerznej
o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD
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Na krzyżu żyć i umierać!
Czemu ty na Mnie patrzysz tak nieczule,
Jakbyś nie wiedział, co znaczą te rany,
Co ten krzyż znaczy i te krzyża bóle
I Ten zhańbiony i ukrzyżowany?
O, gdybyś wiedział, co się w krzyżu, kryje,
Ile tam szczęścia, spokoju i chwały,
I ile krynic z tego krzyża bije,
I ile nieba łask w nim poskładanych
Lecz może... kiedyś... kochając bez miary,
Inaczej poczniesz myśleć i wybierać:
I przyjdziesz prosić o ten dar nad dary,
Aby na krzyżu móc żyć i umierać,
Tymczasem często w krzyż
patrz rzewną duszą i przechodź mękę Moją po kolei
A wnet twe myśli serce ci poruszą
Tchnieniem miłości, żalu i nadziei.
Kiedy twą duszę taki ból ogarnie,
Iż zda się, że go serce nie pomieści,
Patrz w krzyż na ten czas i w moje męczarnie,
A w Moich ranach utop twe boleści.
Nie drzyj przed krzyżem.
I święci się bali,
A przecież biegli do krzyża przystani
I przezeń w niebo ze Mną wstępowali
Jak Ja zwycięscy, bo... ukrzyżowani.
Ukochaj tedy słodkie drzewo krzyża,
Całuj go często i patrz weń z rozkoszą
A wnet poczujesz, jak do Boga zbliża
I jak on nosi tych, którzy go noszą.
Kogo me serce umiłować raczy
I tron mu wieczny już gotuje w niebie,
Tego tu najpierw krzyżem swoim znaczy
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I na krzyż każe przybić koło siebie.
A kiedy umrzesz na krzyżu – w Tej Dłoni,
Wyjmą ci krzyż ten, coś tu łzami rosił,
To na sąd weźmiesz z tej ziemskiej ustroni
Tylko twe czyny i krzyż, któryś nosił.
Więc kiedyż, kiedyż... kochając
bez miary, inaczej zaczniesz myśleć i wybierać
I przyjdziesz prosić o ten dar nad dary,
By móc na krzyżu i żyć i umierać?
ks. Władysław Czencz, Jezuita.

Powszechnie mówi się, że protestanci czytają Biblię, a katolicy rozmawiają o Biblii.
Protestanci przyswoili sobie na pamięć spore jej fragmenty, a my nie potrafimy przytoczyć poprawnie jednego wersetu… Chociaż w ich przepowiadaniu istnieje wiele
aspektów problemowych, to przynajmniej Słowo Boże jest częścią ich myślowego bagażu, pomaga stawić czoło życiowym problemom… A tak naprawdę, czy nie powinniśmy uwzględnić… pamięciowego przyswajania niektórych fragmentów Biblii? Mówi
się, że protestanci cytują Biblię, a katolicy wynajdują abstrakcyjne tematy, rzekomo
o charakterze biblijnym… A przecież to Słowo Boga zbawia ludzi… Kiedy znamy
Słowo Boże na pamięć, lepiej rozumiemy, dlaczego Maryja jest wzorem słuchania
Słowa Bożego. Ona zachowywała te rzeczy i Rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 19).
Uświadamia nam to, że zanim zaczęła rozważać Słowo Boże, nauczyła się go na pamięć. Natomiast rozważanie oznacza, że długo powtarzała je w swoim sercu, zanim
jego znaczenie stało się jasne. Serce Maryi jest w ten sposób biblioteką Słowa.
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KONFERENCJE FORMACYJNE
PAŹDZIERNIK

Jedynie głęboki duch modlitwy oraz pomoc Ducha Świętego mogą umożliwić nam zrozumienie Biblii: w interpretowaniu Pisma Świętego zawsze
potrzebujemy wsparcia Ducha Świętego (In Mich. 1, 1, 10, 15) – pisał
św. Hieronim.

ZAKOŃCZENIE MODLITWY BIBLIJNEJ

Oto zmierzamy ku zakończeniu modlitwy biblijnej lectio divina. Przeszliśmy za łaską Bożą po szczeblach czytania, medytowania, modlitwy,
aż do przedsionka boskiej kontemplacji.
Jeżeli w czasie modlitwy biblijnej przeżyłeś tak wzniosłą kontemplację
jak patriarcha Jakub, który ujrzał we śnie drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili
w górę i schodzili na dół. A Jahwe Bóg stał na jej szczycie…(por. Rdz 28
12–13) to, gdy już dojdziesz do siebie, budząc się niejako ze snu kontemplacji, wyznaj z bojaźnią wiarę w Boga Jedynego, oddaj Mu chwałę
i uwielbiaj Go na tym miejscu za to, co widziałeś, poznałeś, przeżyłeś i otrzymałeś w czasie modlitwy biblijnej. Powiedz za patriarchą
Jakubem: Prawdziwie Jahwe jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem.
O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! (por. Rdz 28, 10–19). On po takiej modlitwie wstał rano,
wziął kamień spod głowy, (który jest symbolem wiary w Chrystusa),
ustawił go jako stellę (zapowiedź znaku Krzyża chrystusowego) i rozlał
na jego wierzchu oliwę, dając temu miejscu nazwę Betel – co oznacza
Eucharystię (por. Rdz 28, 10–19). Ty nie musisz stawiać pomników na
pamiątkę, ale wystarczy, jeśli w twojej Biblii podkreślisz Słowa Boże,
przez które Bóg poruszył twoje serce, oświecił cię, pocieszył, skarcił,
umocnił. Podkreśl je i na marginesie napisz datę, najważniejsze przesłanie i krótką notatkę. W ten sposób twoja Biblia stanie się dziennikiem
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duszy, pamiętnikiem twoich spotkań z Bogiem, mapą geograficznych
odkryć biblijnych i przedzierania się przez gąszcz Bożego Słowa. Na zakończenie modlitwy najpierw podziękuj Bogu, ofiaruj siebie i poproś Go
o łaskę związaną z przeżywanym fragmentem Ewangelii.

DZIĘKCZYNIENIE
Celem naszej modlitwy biblijnej jest ciągłe poznawanie Osoby, Życia
i Nauki Jezusa Chrystusa. Dlatego powodem dziękczynienia winno być
najmniejsze odkrycie, jakiego za łaską Boga doświadczyliśmy. Jeżeli modlitwę biblijną przeżywałeś bardzo spokojnie i doszedłeś za łaską Ducha
Świętego do kontemplacji ewangelicznej, to i tak wystarczająco dobrze
poznałeś w niej wielkość i dobroć Boga, piękno i moc Osoby Jezusa
Chrystusa. Dlatego zakończeniem takiej modlitwy winno być najpierw
DZIĘKCZYNIENIE.
Podziękuj za wszystko, co nowego odkryłeś w Osobie i życiu Jezusa
Chrystusa. Podziękuj za najmniejsze Słowa i Czyny, których znaczenie i wielkość dopiero dziś została ci ukazania. Podziękuj za WIARĘ
W JEZUSA CHRYSTUSA PRAWDZIWEGO SYNA BOŻEGO jako
najcenniejszy i największy dar, jaki mogłeś otrzymać na ziemi. Podziękuj
za MIŁOŚĆ do Niego, za wszystko, co tę miłość do Jezusa umocniło,
rozpaliło, ożywiło i oczyściło w czasie modlitwy. Podziękuj za UFNOŚĆ
I NADZIEJĘ, które ujawniły się w czasie modlitwy biblijnej. Za skruchę i żal za grzechy, za Mękę Jezusa i Zmartwychwstanie, dzięki którym masz życie wieczne. Podziękuj za wszystko, co dotyczy twego życia
z Jezusem, co odnawia twoją relację z Bogiem, za najmniejszą łaskę, dar,
odkrycie, wytrwałość…, a nade wszystko podziękuj ZA NAJMNIEJSZE
PODOBIEŃSTWO TWOJE DO JEZUSA CHRYSTUSA! Podobieństwo
w dziecięctwie duchowym i drodze wiary, ubóstwie i cierpieniu, posłuszeństwie i Wierności, czystości i pokorze, samotności i apostolstwie,
Modlitwie i działaniu… na pewno znajdziesz wiele powodów do dziękczynienia!
Pamiętaj, że nie chodzi o dziękczynienie za to, że niebo jest błękitne,
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a trawa zielona, za piękny dzień i dobre zarobki, za byle co, byle podziękować! CHODZI O DZIĘKCZYNIENIE, KTÓRE MA ZWIĄZEK ZE
SŁOWEM BOŻYM I PRZEŻYWANĄ MODLITWĄ BIBLIJNĄ, twoim
życiem oglądanym w świetle tego Słowa. Jeżeli twoja modlitwa biblijna
zakończyła się na modlitwie serca i stała się wielką modlitwą błagalną,
uwielbienie i dziękczynienie będzie owocem wysłuchanych próśb i żywej wiary, płynącym z serca wysłuchanego dziecka Bożego.
Św. Paweł mówi, iż nasze prośby winniśmy „Bogu przedstawić
w każdej sprawie w modlitwie, błaganiu i dziękczynieniu” (Flp
4, 6). Dziękczynienie winniśmy wznosić, nie czekając na skutki. Bóg
Ojciec usłyszał i jako dzieci winniśmy być pewni, że już nas wysłuchał
i pomyślnie, po Bożemu spełnił prośby. Modlitwa i błaganie zawsze
winny się kończyć dziękczynieniem. „Dziękujcie Panu, bo jest dobry”.
A jeśli twoje serce jest oschłe, to przynajmniej pragnij posiadać wszystkie serca miłe Bogu w Niebie i na ziemi po to, by móc je ofiarować naszemu najmilszemu Panu jako bezmierne dziękczynienie jednego serca,
które ma w sobie jednocześnie wszystkie serca. Pragnijmy zwłaszcza
posiadać serce Najświętszej Panny i co jest jeszcze lepsze, Serce naszego Pana Jezusa Chrystusa, by uczynić jeszcze żywszą żarliwość naszego
dziękczyńnienia, którym pragniemy być rozpaleni
(Sł. B. O. Jan od Jezusa i Maryi OCD).

OFIAROWANIE

Jako że serce, w chwili, gdy jest ożywione uczuciem wdzięczności szuka sposobu, w jaki może się odwdzięczyć swemu dobroczyńcy, dlatego OFIAROWANIE, przez które dusza usiłuje wypełnić ten obowiązek,
jest naturalną konsekwencją Dziękczynienia (o. Jan od Jezusa i Maryi).
Ofiaruj Jezusowi siebie samego na służbę, odnów swoje przyrzeczenia
i śluby (małżeńskie, zakonne czy kapłańskie). Znajdź zawsze coś, co będzie twoimi małymi ofiarami ku Jego czci, pełnionymi przez resztę dnia,
np. opanowanie języka, wzroku, wyrzeczenie, odmówienia sobie jakichś
dozwolonych radości czy przyjemności. Takie ofiary umacniają wzajemną przyjaźń i miłość, między tobą a Chrystusem i Najświętszą Panną.
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1. HOSTIA UWIELBIENIA
Dołącz więc do dziękczynienia różnego rodzaju Ofiarowania. Najpierw
jako wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa, a szczególnie te, które
rozważaliśmy w czasie medytacji. Wypada byśmy ofiarowali Bogu Ojcu
jako hostię uwielbienia cały żar Serca naszego najdroższego Pana Jezusa
Chrystusa i najdroższej Maryi Panny, z wszelkimi ich zasługami miłości,
podobnie jak i naszą własną osobę ze wszystkimi naszymi myślami, słowami i czynami, spalając w tej mistycznej ofierze wszystkie serca miłe
Bogu, kimkolwiek by nie były.
Możesz powiedzieć:
Przyjmij Boże Ojcze w ofierze uwielbienia i dziękczynienia cały żar
Serca Twojego Jedynego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa,
cały żar Serca Niepokalanej Maryi Matki Jego, wraz ze wszystkimi zasługami ich miłości. Przyjmij, o mój Boże, w ofierze uwielbienia wszystkie serca ludzkie miłe Tobie, gdziekolwiek biją dla Ciebie
i kimkolwiek są, a wraz z nimi przyjmij także i mnie ze wszystkimi
moimi dobrymi myślami, słowami i czynami. W tej mistycznej ofierze uwielbienia, w żarze ognia czystej miłości Ducha Świętego niech
spalają się na chwałę Twoją, teraz i na wieki wieków. Amen

2. HOSTIA PRZEBŁAGANIA
Następnie ofiarujmy Bogu tę samą modlitwę jako hostię za grzechy,
ofiarę przebłagania.
Możesz powiedzieć:
Przyjmij Boże Ojcze w ofierze przebłagania cały żar Serca Twojego
Jedynego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, cały żar Serca
Niepokalanej Maryi Matki Jego, wraz ze wszystkimi zasługami ich
miłości. Przyjmij, o mój Boże, w ofierze przebłagania wszystkie serca ludzkie miłe Tobie, gdziekolwiek biją dla Ciebie i kimkolwiek są,
a wraz z nimi przyjmij także i mnie ze wszystkimi moimi dobrymi
myślami, słowami i czynami. W tej mistycznej ofierze przebłagania,
w żarze ognia czystej miłości Ducha Świętego niech spalają się na
chwałę Twoją, teraz i na wieki wieków. Amen
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3. HOSTIA POJEDNANIA I POKOJU
Złóżmy też hostię pokoju i pojednania dla otrzymania wszelkiego koniecznego dobra, potrzebnego, by dojść do posiadania samego Boga, odmawiając tę samą modlitwę.
Możesz powiedzieć:
Przyjmij, Boże Ojcze, w ofierze przebłagalnej za grzechy cały żar
Serca Twojego Jedynego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa,
cały żar Serca Niepokalanej Maryi Matki Jego, wraz ze wszystkimi
zasługami ich miłości. Przyjmij, o mój Boże, w ofierze przebłagalnej za grzechy wszystkie serca ludzkie miłe Tobie, gdziekolwiek biją
dla Ciebie i kimkolwiek są, a wraz z nimi przyjmij także i mnie ze
wszystkimi moimi dobrymi myślami, słowami i czynami. Przyjmij to
ofiarowanie moje i pozwól mi naśladować Cię w znoszeniu wszelkich
krzywd i wszelkiej zniewagi, w ubóstwie zewnętrznym i duchowym,
abym trudził się w zjednoczeniu z Tobą, szedł za Tobą w cierpieniu
i był z Tobą w chwale. W tej mistycznej ofierze przebłagania za grzechy, w żarze ognia czystej miłości Ducha Świętego niech spalam się
na chwałę Twoją, teraz i na wieki wieków. Amen

4. HOSTIA CAŁOPALNA
W końcu złóżmy ofiarowanie jako całopalenie dla zawarcia z Bogiem
ścisłego zjednoczenia oraz uwielbienia Boskiego Majestatu. Ofiarowanie
to, w poczwórnym celu, zbiera różne uczucia i ukierunkowania serca.
Ofiarowanie naszych myśli, naszych słów i naszych czynów będzie miłe
Bogu na cztery różne sposoby i ubogaci je czterema rodzajami zasług.
Możemy też dorzucić i to ofiarowanie, jakie złożył kiedyś św. Ignacy
z Loyoli:
Weź Panie i przyjmij, całą wolność moją, pamięć moją i rozum i wolę
moją całą, cokolwiek mam i posiadam, Ty mi to wszystko dałeś – Tobie
to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według woli swojej. Daj mi jedynie miłość swoją i łaskę, albowiem to mi
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zupełnie wystarcza.
O Jezus Chryste, Słowo Przedwieczne, daj mi kochać Ciebie tak,
jak na to zasługujesz. Spraw, bym kochał Ciebie tak, jak chcesz być
kochany, abym Ciebie obdarowywał, nie licząc, abym pracował dla
Ciebie, nie szukając odpoczynku, abym trudził się, nie Czekając na
nagrodę w „przekonaniu, że spełniam Twoją Przenajświętszą wolę”.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PROŚBA
PROŚBA następuje zwyczajnie po OFIAROWANIU, gdyż jest słusznym
prosić o to, za co ofiarowało się zapłatę. Zwróćmy uwagę na to, że wymieniając wcześniej cztery rodzaje hostii – ofiarowań, chcieliśmy wskazać, że ten, kto się modli, winien, pozostając w zjednoczeniu z Panem
Jezusem Chrystusem i Najświętszą Panną, ofiarować Bogu, hostię
przebłagania i pokoju, aby otrzymać nowe dary i łaski od Boga. Nie
wspominam nic o dwu innych rodzajach ofiar, które nie mają żadnego
odniesienia do tego, czym się teraz zajmujemy.

O CO PROSIĆ I DLACZEGO?
W konsekwencji, to, o co należy prosić po Ofiarowaniu, jest zawarte
w Modlitwie Pańskiej i zawiera 7 najważniejszych rzeczy. Proś więc:
1 o to, byś ty sam i wszyscy ludzie zachowywali przykazania Boga
i z bojaźnią Mu służyli, gdyż przez to samo święci się Imię Boga
Ojca w życiu wszystkich ludzi;
2 o to, byś żył w pokornej zależności od Boga, by Bóg panował nad
tobą, a nie grzech, i w ten sposób już teraz przyszło do ciebie Jego
Królestwo;
3 o to, byś poznał i spełniał wiernie wolę Boga w każdej sytuacji, tak
w rzeczach duchowych jak i materialnych;
4 o to, byś z zaufaniem do Bożej Opatrzności poprzestał na tym, co
wystarczy ci do życia na dziś, by wystarczyło ci powszedniego
chleba, zdrowia, funduszy i sił do wypełniania twego powołania;
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5 a przede wszystkim o prawdziwe nawrócenie, odpuszczenie i odwrócenie się od grzechów popełnionych w przeszłości oraz przemianę mentalności i serca;
6 o męstwo w stawianiu oporu pokusom i nieuleganiu im;
7 a wreszcie o uwolnienie od udręczeń, napaści i niewoli złego ducha
oraz o zwycięstwo nad własnymi pożądaniami i grzechami!
O to i o wszystko inne nie prosimy jedynie dla siebie, lecz także dla całego Kościoła i o tyle o ile jest to możliwe dla całej ludzkości, aby nikogo
nie wykluczać z prawa miłosierdzia.
PROSIĆ Z UFNOŚCIĄ
To, o co winno się przede wszystkim starać, to ufność stała i niewzruszona. Przez taką ufność daleką od powątpiewania w proszeniu, ma się
zupełną pewność, że otrzyma się przez Jezusa Chrystusa to, o co się
prosi. Taki sposób poleca nam Apostoł św. Jakub: Jeśli komuś z was
brakuje mądrości, niech o nią prosi Boga, który daje wszystkim hojnie
i nie wymawiając, lecz niech prosi z wiarą bez powątpiewania (Jk 5,6).
Tu kończy się nasza modlitwa. Zakończmy ją odmówieniem „Pod Twoją
obronę” i uczyńmy znak Krzyża, patrząc na Boga z miłością.
Przejście od czytania, medytowania i przemadlania Słowa do pełnienia Go musi być poprzedzone refleksją.
Zapytaj, więc na koniec modlitwy i odpowiedz:
1 O czym Bóg chciał cię pouczyć przez swoje Słowo, co chce, abyś
zrozumiał?
4 Co Bóg chce uczynić w twoim życiu?
5 Co Bóg pragnie, byś zmienił w swoim myśleniu, odczuwaniu,
pragnieniu i postępowaniu?
Postaw także inne bardziej szczegółowe pytania:
• W jakich konkretnych sytuacjach mego życia można by urzeczywistnić prawdę, o której rozmyślałem?
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• Jak mogę to wprowadzać powoli w życie?
• Czy dałoby się coś zrobić już dziś? Od czego mogę zacząć?
Będzie bardzo pożyteczne, jeżeli będziesz zapisywał te wnioski.
Mogą one być ciągle niemal te same. I nic w tym dziwnego. Po wielu
medytacjach odkryjesz, że generalnie Bóg pragnie zmienić w twoim życiu jedną lub dwie rzeczy. Nie dokonasz tego sam i dlatego wskazane jest,
abyś zapisał na koniec modlitwę skierowaną do Jezusa, jako owoc i wynik całej przeżytej modlitwy biblijnej. Po tak przeżytej modlitwie biblijnej, nie pozostaje ci nic innego, jak BYĆ MĄDRZE POSŁUSZNYM
SŁOWU BOŻEMU. Powiedziałem mądrze, gdyż zawsze trzeba pokory
i wiary w wypełnianiu Słowa Bożego. Wiedział o tym św. Jan Apostoł,
gdy lękał się wyciągać spontanicznie narzucających się wniosków i powtórzył: ale Pan nie powiedział, że uczeń ów nie umrze, lecz jeśli Ja
chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie, do tego! Ty pójdź za Mną! (por.
J 21,22)
Dopóki nie przyjdzie od Boga pełne zrozumienie Słowa, pozostaje nam
czytanie, rozmyślanie, modlitwa i kontemplacja tego, co Bóg do nas powiedział.
Na koniec modlitwy błagaj Boga o to, by w całym twoim ubóstwie i nędzy nie tylko cię przyjął, lecz i przyszedł ci z pomocą w twoich potrzebach. Prośby te niech będą konkretne i dotyczą twoich postanowień, walk
wewnętrznych czy też trudności zewnętrznych. Zakończ odmówieniem
w tych intencjach „Pod Twoją obronę”.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się na podstawie Sykomory:
1. Jakie poznałeś CZYNY Jezusa Chrystusa i Jego postawy wobec
konkretnych osób?
3. Kto wyznał wiarę w BÓSTWO Jezusa Chrystusa i w Jego mesjańską godność? W jaki sposób i w jakich słowach to uczynił?
4. Jakie poznałeś postawy wewnętrzne Jezusa, Jego uczucia,
pragnienia lub cechy charakteru?
5. W czym jestem podobny, a w czym niepodobny do Jezusa?
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SYKOMORA – ROK 1
Zdarza się czasem, że gdy zachęcamy do lektury Pisma Świętego, niektórzy próbują się wymawiać, a to służbą w wojsku, a to znowu prowadzeniem
domu, co im niby nie pozwala wygospodarować czasu na Boże czytania. Mogę
jednakże udowodnić bez trudności, że ich usprawiedliwienia są naciągane
i fałszywe. Przecież, gdy dni są krótkie, a wystawnych i wyszukanych uczt nie
przedłuża się aż do północy, można naczytać się do syta już od piania kogutów.
Kiedy zaś na ucztach tuczycie swe ciała ziemskim pożywieniem, moglibyście
między poszczególnymi dniami wziąć do ręki książkę i nasycić swe dusze słodyczą Słowa Bożego. Wówczas spełni się na was Słowo Pana: „Nie samym
chlebem żyje człowiek“ (Mt 4,4) (Św. Cezary z Arles, prymas Galii).

MIESIĄC X
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii.
DZIEŃ 2 – Mt 9, 1–8
DZIEŃ 3 – Mt 9, 9–13
DZIEŃ 4 – Mt 9, 14–26
DZIEŃ 5 – Mt 9, 27–38
DZIEŃ 6 – Mt 10, 1–16
DZIEŃ 7 – Mt 10, 17–33

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych
fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek,
wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii.
DZIEŃ 2 – Mt 10, 34–42
DZIEŃ 3 – Mt 11, 1–15
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DZIEŃ 4 – Mt 11, 16–24
DZIEŃ 5 – Mt 11, 25–27
DZIEŃ 6 – Mt 11, 28–30
DZIEŃ 7 – Mt 12, 1–8

TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – 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 Siostrami na SPOTKANIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO.
DZIEŃ 2 – Mt 12, 9–21
DZIEŃ 3 – Mt 12, 22–37
DZIEŃ 4 – Mt 12, 38–45
DZIEŃ 5 – Mt 12, 46–50
DZIEŃ 6 – Mt 13, 1–23
DZIEŃ 7 – Mt 13, 24–30. 36–43

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii.
DZIEŃ 2– Mt 13, 31–35
DZIEŃ 3 – Mt 13, 44–52
DZIEŃ 4 – Mt 13, 53–58
DZIEŃ 5 – Mt 14, 1–12
DZIEŃ 6 – Mt 14, 13–21
DZIEŃ 7 – Mt 14, 22–36
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LISTOPAD

Słowo Boże stanowi część chleba powszedniego, o który prosimy. Jest ono również pokarmem w tym życiu. W niebie ujrzymy i usłyszymy samo Słowo, które
będzie wtedy chlebem i winem naszych dusz, jak teraz jest pokarmem Aniołów.
Czym jest Pismo Święte, jak nie światłem ustawionym przez Boga w ciemności?

(św. Augustyn)

ACTIO – czyli CZYNIENIE – WYPEŁNIANIE
SŁOWA BOŻEGO
Słowo Boże czytane z wiarą, rozważane z miłością, przemadlane z pokorą i wypełniane z wytrwałością, zawsze wyda dobry owoc w życiu
każdego z nas. Owocem, którego sam Bóg pragnie i szuka na drzewie
naszego życia jest przede wszystkim wiara w Chrystusa i podobieństwo
do Niego. Dlatego do czytania Ewangelii trzeba dołożyć rozmyślanie,
do rozmyślania modlitwę, do modlitwy Kontemplację, a do kontemplacji
Słowa Bożego – CZYN – ACTIO – czyli wypełnianie go w życiu codziennym.
Actio polega na tym, by wdrożyć w życie to, o czym pouczyło cię
Słowo Boga. Roztropnym bowiem jest tylko ten, kto słucha i wypełnia
Słowo. Bliskim Bogu są tylko ci, którzy wypełniają Jego wolę (Mt 7, 24;
Mt 12, 50). Lectio divina prowadzi nas do świętości i zbawienia.
Prawdziwa lectio divina jest szkołą modlitwy i szkołą życia. Już Jan
Kasjan (360 – 435) zauważył, że ewangeliczne życie nierozdzielnie łączy
się z poznaniem Biblii.
Kluczem otwierającym zaczarowany ogród Pisma jest jedynie prowadzenie życia z nim zgodnego. Pamiętać też należy, że dar kontemplacji
otrzymują od Boga tylko ci, którzy dążą do świętości i stają się doskonałymi po wielkiej pracy i ciężkich trudach. Prawdziwe zrozumienie
Pisma nie przychodzi przez czytanie komentarzy, słuchanie wykładów
czy nawet pobożną lekturę Biblii, lecz przez prawość życia i pełnienie
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woli Bożej. Zrozumienie Pisma przez rozważanie musi być zawsze
połączone z praktyką, a czyny zgodne ze Słowem Boga.
Actio nie dotyczy działalności zewnętrznej, czy jakichś pobożnych uczynków. Actio dotyczy naszego wysiłku POZNAWANIA CHRYSTUSA,
UPODABNIANIA SIĘ DO NIEGO, WYKORZENIANIA GRZECHÓW
ORAZ WAD przeciwnych Duchowi Chrystusa, a wreszcie PEŁNIENIA
CZYNÓW MIŁOSIERDZIA na wzór Chrystusa.

CZY PRAGNĘ BYĆ PODOBNYM DO CHRYSTUSA?
Przez cały czas naszego codziennego czytania Sykomory i wspinania się
po Drabinie Jakuba do zjednoczenia z Bogiem, towarzyszyły nam cztery
pytania dotyczące poznania i wiary w Chrystusa. W czym jestem podobny, a w czym niepodobny do Jezusa? Mogłoby się komuś wydawać,
że to takie banalne pytanie. A jednak jest ono jednym z najważniejszych
w życiu chrześcijanina! W Bożym bowiem planie zbawienia leży nie tylko wiara w Jezusa wyrwanie się z grzechów śmiertelnych, lecz przede
wszystkim pragnieniem Boga Ojca jest uczynić nas na podobieństwo
Serca swojego Syna. Bóg od wieków poznał cię i przeznaczył na to, abyś
stał się „na wzór obrazu Jego Syna” (Rz 8,29).
Nie chodzi o jakikolwiek wysiłek i jakiekolwiek dobre uczynki. Chodzi
o czyny, które upodobnią cię do wzoru, według którego zostałeś stworzony i według którego będziesz sądzony. Od tego, czy będziesz podobny
do Serca Jezusa Chrystusa, zależy twoje zbawienie i posiadanie nieba.
Chrystus przecież cierpiał za nas i wzór nam zostawił, abyśmy szli Jego
śladami. On zaś grzechu nie popełnił (1 P 2,11). „Trzeba mieć CIĄGŁE
PRAGNIENIE naśladowania we wszystkim Chrystusa, nad którego życiem trzeba często rozmyślać, aby umieć je naśladować i we wszystkich
okolicznościach zachować się tak, jak On sam by się zachował – mówi
św. Jan od Krzyża (DK I 13, 1–2). Dlatego też jak we wzór mamy patrzeć
na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i zastanawiać się nad Nim,
który taką wrogość wycierpiał przeciw sobie ze strony grzeszników
(Hbr 12,2–17), aby nie upaść i opierać, się w walce przeciw grzechowi
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aż do przelewu krwi. Jeżeli uważasz się za wierzącego w Jezusa, powinieneś postępować tak, jak On postępował (1 J 2,4–7). Jezus powiedział;
„Jakże ciasna jest brama..., która prowadzi do życia, a mało jest takich,
którzy ją znajdują” (Mt 7,14: por J 10). Ty ją znalazłeś. Wejdź więc przez
ciasną bramę, którą jest Jezus Chrystus! Nie oglądaj się za towarzyszami, idź samotnie za Chrystusem. Bądź człowiekiem roztropnym i zbuduj
swoje życie na wiecznie trwałym gruncie! Słuchaj słów Boga i wypełniaj
je – oto fundament. Nie zniszczą cię wówczas życiowe klęski i doświadczenia, a duszę swą ocalisz w dniu gniewu Boga, który jak wezbrany
potok i wicher uderzy w twój dom! Jeśli więc nie chcesz runąć w czeluść
piekła i nie chcesz, aby twój upadek był wielki – słuchaj nauki Jezusa,
staraj się ją zrozumieć i wypełnij każde Jego słowo, każdą radę i każde
przykazanie. Wąska droga, bowiem, to nic innego, jak poznać Jezusa
i uwierzyć w Niego, zrozumieć i wypełniać nakazy Słowa Bożego; walczyć, uśmiercać i odrzucać wady i grzechy ze swojego życia; zaprawiać
się, ćwiczyć i wytrwać w tym, co dobre, święte, doskonałe, co jest jakąś
cnotą lub czynem chwalebnym.
Dlatego po zakończeniu całej modlitwy biblijnej zapytaj siebie:
1. Jak Jezus postępował wobec swojego Ojca w Niebie? Jakim był
dla niego dzieckiem? – a jak ja traktuję Boga? Czy naśladuję
Jezusa?
3. Jak Jezus traktował swoją rodzoną Matkę Maryję Dziewicę? Jak
Jej służył, słuchał, pomagał? Jak Ją szanował, kochał, okazywał
wdzięczność? Jak się z Nią rozstawał? Co Jej ofiarował i co dla
Niej uczynił? – a jak ja traktuję Maryję Matkę Boga? Czy naśladuję Jezusa?
4. Jaki był dla św. Józefa? Czego się od niego uczył? Jak Go traktował? Jak się z nim rozstawał? – a jak ja go traktuję? Czy naśladuję
w tym Jesusa?
5. Jaki był Jezus dla swoich Apostołów? Jaki był dla przyjaciół
Piotra Jakuba i Jana, a jaki dla Tomasza czy Mateusza? Czy tak
samo traktował Judasza? – a jak ja postępuję wobec kapłanów.
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biskupów, papieża, przełożonych Kościoła? Czy naśladuję w tym
Jezusa?
6. Jaki był Jezus dla ludzi przewrotnych, żądnych władzy i cwaniaków – jak Herod? – a jak ja naśladuję w tym Jezusa?
7. Jaki był Jezus wobec Annasza i Kajfasza – przełożonych i władzy
duchownej? – a jak ja postępuję wobec tak samo usposobionych
duchownych i przełożonych?
8. Jaki był Jezus wobec obłudników, faryzeuszów, uczonych w Piśmie i saduceuszów? – a jak ja Go naśladuję wobec tak samo
obłudnie nastawionych ludzi tego świata czy ludzi Kościoła?
9. Jaki był Jezus wobec władzy politycznej, administracji państwowej, wobec prawa i płacenia podatków? – a jak ja Go w tym naśladuję?
10. Jaki był Jezus dla ubogich, chorych, opętanych, cierpiących?
– a jak ja traktuję dziś ludzi w takim stanie?
Zapytaj o wiele innych szczegółów z życia Jezusa – o jego modlitwę osobistą i wspólną, o Jego posiłki i odpoczynek, o Jego pracę i życie wśród
ludzi, o jego krewnych i przyjaciół o Jego wrogów i katów… Po to, by poznając lepiej Jezusa, móc Go lepiej naśladować. Naśladowanie Jezusa to
przecież życie według Dziesięciu Przykazań Bożych i Kazania na Górze,
którego najważniejszą częścią są BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.
Zapytaj więc o to:
1. Jak modlił się Jezus? Kiedy i gdzie? O jakiej porze dnia najczęściej i w jakiej intencji?
2. Co najczęściej jadał? Z kim i gdzie? Jak odpoczywał i co było
Jego odpoczynkiem?
3. Jak pracował? Z czego żył? Jakich doznał krzywd jako ubogi syn
cieśli?
4. Jak traktowała Go rodzina i krewni?
5. Jak traktowali Go ludzie, tłumy, słuchacze, a jak Jego uczniowie
i Apostołowie?
6. Jak traktowały Go władze państwowe i duchowne?
7. Czego wymagał od Niego Bóg Ojciec i czego Mu nie oszczędził
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w tak krótkim ziemskim życiu?
8. Zapytaj wreszcie o to, kiedy był ubogi, cichy, płaczący, miłosierny, czysty, niesprawiedliwie traktowany, wprowadzający pokój
i cierpiący prześladowanie!
O takie przecież podobieństwo do Jezusa modlimy się w każdy pierwszy
piątek miesiąca:
Panie nasz, Boże, ukształtuj nas na podobieństwo Serca Twojego Syna
i rozpal Jego miłością, abyśmy upodobnieni do Niego stali się na wieki
uczestnikami nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
(Modlitwa z Mszy wotywna o N. Sercu Pana Jezusa)

UMNIEJSZAĆ NIEPODOBIEŃSTWA DO
CHRYSTUSA!
W czym jestem niepodobny do Chrystusa? To było pytanie, które towarzyszyło nam przez cały rok. Czynienie Słowa Bożego dotyczy bowiem
przezwyciężania w sobie i w swoim życiu złych nałogów, wyzbywania
się grzechów i wad starego człowieka! W Actio po modlitwie biblijnej
chodzi o zdwojony trud nad wykorzenieniem wad i zdobywaniem
cnót. Trudniej bowiem jest wyrwać i wyplenić zakorzenione pożądania
i namiętności ciała oraz duszy aniżeli zasadzić i utrzymać cnoty, pozytywne sprawności.
W Lectio divina można wyróżnić, za św. Janen Kasjanem, wiedzę praktyczną i teoretyczną. Ta pierwsza ma na celu naprawę obyczajów i oczyszczenie z wad. Natomiast wiedza teoretyczna polega na rozważaniu rzeczy Boskich i poznaniu najtajniejszych znaczeń Biblii. Ktokolwiek więc
chciałby dojść do wiedzy teoretycznej, ten najpierw musi z wszelką pilnością i wszystkimi siłami osiągnąć praktyczną. Albowiem praktyczną
bez teoretycznej posiąść można, ale teoretycznej bez praktycznej żadną
miarą zdobyć nie sposób. Daremnie więc dąży do oglądania Boga, kto
nie usuwa zarazy grzechów: albowiem Duch Boży nienawidzi obłudy
i nie mieszka w ciele poddanym grzechom.
Dlatego też trzeba się starać o zdetronizowanie w duszy starego człowieka i danie pierwszego miejsca człowiekowi nowemu! W ten sposób wy-
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damy dobre owoce tego drzewa, jakim jest lectio divina. Stary człowiek
w nas – to ów apokaliptyczny czerwony smok (diabeł i szatan – Ap 12,
1–12), którego głową jest bezmierna pycha diabelska, a pozostałymi
częściami grzechy główne: chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. Należy podjąć walkę
z grzechami cudzymi, które obciążają nasze sumienia: namawiać kogoś do grzechu, nakazywać drugiemu grzech, zezwalać na grzech
bliźniego, pobudzać bliźniego do grzechu, pochwalać grzech drugiego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać bliźniego za grzech, pomagać bliźniemu do grzechu oraz usprawiedliwiać czyjś grzech! Przede
wszystkim powinny zniknąć z naszego życia (także społecznego)
grzechy wołające o pomstę do nieba. Grzechy najcięższe, za które cała ludzkość będzie surowo karana, jeśli się od nich nie odwróci.
A są to: rozmyślne zabójstwo (morderstwa, aborcje, eutanazje), grzech
sodomski (homoseksualny, współżycie mężczyzn z mężczyznami
a kobiet z kobietami – wbrew naturze), uciskanie ubogich, wdów i sierot oraz zatrzymanie (przez pracodawców) należnej zapłaty sługom
i najemnikom. W całej naszej nędzy nie powinniśmy trwać w uporze
i niepokucie, ale zdobywać się na pokorę i na wysiłek nawrócenia.
Bo przecież nie możemy grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu,
a grzechem przeciw Niemu jest: grzeszyć, licząc zuchwale na miłosierdzie Boże, rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże, sprzeciwiać się
uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,
mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień, aż do śmierci
odkładać pokutę i nawrócenie. Życie czynne więc ma za zadanie wykorzeniać wady i grzechy oraz wypracowywać cnoty.
Największym w Królestwie Bożym jest ten, kto wypełnia Słowo i uczy
innych, jak je wypełniać. Nie gardzę głębokimi myślami, które karmią
duszę i jednoczą ją z Bogiem – pisała św. Teresa od Dzieciątka Jezus –
ale dawno już zrozumiałam, że nie należy się na nich opierać i zasadzać
doskonałości na otrzymywaniu wielu oświeceń. Najpiękniejsze myśli są
niczym bez czynów. (św. Teresa od Dz. Jezus, Dzieje duszy, Rękopis C).
Niektórzy zaś, mając talent wymowy i inteligencję, uchodzą za ludzi wy-
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kształconych i znających sprawy duchowe. Zapewne wiedza intelektualna i rozprawianie ozdobne, o czym się chce, to sprawa doniosła. Jednakże
wiedza nie zbawia. Zbawieni będziemy, jeśli nasza wiedza, wiara
i praktyka życia idą razem. Zgłębianie czystym wzrokiem duszy ukrytych tajemnic Pisma to nie to samo, co erudycja biblijna i wykształcenie.
Tego nie posiądzie świecka uczoność czy ludzki rozum, lecz jedynie czysta dusza oświecona łaską Ducha Świętego.
Jest oczywistą cechą duszy oziębłej i pysznej – poucza św. Jan Kasjan
– że choćby lekarstwo słów zbawiennych, z gorliwością podawano,
przyjmie je ze wstrętem i niedbale. Jest rzeczą niemożliwą, aby dusza
nieczysta, choćby się nie wiem jak trudziła około pilnego czytania, uzyskała wiedzę duchową. Wszak nikt nie wlewa do Cuchnącego i zabrudzonego naczynia jakiegoś szlachetnego olejku lub zacnego miodu… Bo gdy
skorupa raz przesiąkła najobrzydliwszym zapachem, to łatwiej zaraża
choćby najwonniejszy balsam niż sama przyjmuje jego woń lub słodycz,
ponieważ daleko prędzej rzeczy czyste się psują, aniżeli zepsute odzyskują czystość. Podobnie więc i naczynie wnętrza naszego, jeśli najpierw
nie zostało oczyszczone z obrzydliwej zarazy przywar, nie będzie godne
przyjąć oleju błogosławieństwa… Albowiem co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka łączność światła z ciemnością?
Albo co za umowa Chrystusa z Belialem? Jeżeli więc zależy ci na tym, byś
osiągnął woń Chrystusa, staraj się najpierw ze wszystkich sił, abyś uzyskał od Pana nieskazitelną czystość. Albowiem nikt, w kim jeszcze włada
skłonność do namiętności cielesnych, a zwłaszcza do cudzołóstwa, nie
może posiąść wiedzy duchowej… Św. Paweł uczy, że z nocnych czuwań
i postów przechodzi się do czystości, z czystości do umiejętności, z umiejętności do wielkoduszności, z wielkoduszności do dobroci, z dobroci do
Ducha Świętego, a z Ducha Świętego do nagrody miłości nieobłudnej.
I ty więc według tej zasady i w tym porządku postępuj ku wiedzy duchowej, a wówczas bez wątpienia, jak powiedziałem, nie będzie to nauka
bezowocna i bezskuteczna, lecz żywa i obfitująca w owoce.
Biedni są ci wszyscy, którzy nabywają jedynie pozoru wiedzy, lecz nie
mądrości Bożej; ci, którzy pilnują wytrwałego czytania Biblii i uczą się
go na pamięć, ale nie chcą rozstać się z wadami cielesnymi i nie prze-
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ciwstawiają się grzesznym pożądaniom. Nic nikomu nie pomoże znajomość Pisma i wyuczenie się go na pamięć, jeśli trwać chce nadal przy
grzesznym życiu i kałużach namiętności. Jeśli na ustach ktoś ma Boże
przykazania, winien je także pełnić w życiu. Wiedza duchowa ucieka
od świeckiej uczoności, skalanej nałogami ciała. Piotr i Jan byli przecież ludźmi nieuczonymi, podobnie i Paweł nie był wprawny w słowie
w porównaniu z Apollosem, a jednak to oni, a nie Kajfasz czy uczeni
w Piśmie, posiedli mądrość.

STAWAĆ SIĘ BARDZIEJ PODOBNYM DO
CHRYSTUSA!
W czym jestem podobny do Chrystusa? To pytanie towarzyszyło nam
w ciągu całego roku. Medytując Ewangelię, zawsze powinienem zapytać
o moje PODOBIEŃSTWO DO CHRYSTUSA! Nie mogąc naśladować
Go równocześnie we wszystkim, możesz upodabniać się do Niego po
trochu. Poszczególne cnoty Chrystusa trzeba zdobywać przez zaciętą
walkę – planową i systematyczną do chwili, gdy zdobędziesz łatwość
w czynieniu dobra, np. cierpliwości, męstwa, rozwagi, pokory, cichości,
łagodności itp.
Każdego dnia muszę podejmować wysiłek nabywania cnót Chrystusa,
poznawanego na kartach Ewangelii. Tak jak istnieje praca fizyczna czy
intelektualna, tak istnieje i jest konieczna planowa praca duchowa. Jej
celem jest wypracowanie cnót, czyli sprawności duchowych, dobrych
i miłych Bogu.
Przede wszystkim staraj się o trzy zbawienne czyny: MODLITWĘ,
POST I JAŁMUŻNĘ, a następnie o wypracowanie w sobie 7 cnót
przeciwnych 7 grzechom głównym, a są nimi: pokora, szczodrość, czystość, życzliwość, umiarkowanie, łagodność, pilność.
Pokorny – nie wynosi się ponad drugich.
Szczodry – wspomaga chętnie bliźniego swym mieniem.
Czysty – zachowuje skromność i wstydliwość.
Życzliwy – wyświadcza przysługi bliźniemu.
Umiarkowany – zachowuje miarę w jedzeniu i piciu oraz we wszystkich
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sprawach unika chciwości.
Łagodny – znosi cierpliwie przeciwności i przykrości.
Pilny – chętnie i starannie wypełnia swoje obowiązki.
Zabiegaj świadomie o poznawanie i zdobywanie każdego dnia czterech cnót kardynalnych (podstawowych), którymi są: Roztropność,
sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo! Wreszcie zabiegaj o to, by każdego dnia pełnić uczynki miłosierne tak co do ciała jak i co do duszy.
A są nimi: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać,
podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać,
umarłych grzebać. Uczynki miłosierne co do duszy, to: grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych
pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się
za żywych i umarłych.
Tak jak wysiłek, trud, wytrwałość, ćwiczenie jest potrzebne do nabycia sprawności fizycznej, manualnej, intelektualnej lub uczuciowej, tak
ćwiczenie jest konieczne do zdobycia sprawności duchowej, czyli cnót.
I jak w przypadku sprawności fizycznej są to bardzo konkretne ćwiczenia powtarzane aż do znudzenia, by nabrać pewnej łatwości i nawyku
w ich wykonaniu, tak w przypadku sprawności duchowej muszą to być
także konkretne ćwiczenia duchowe powtarzane aż do znudzenia w celu
wyrobienia w sobie dobrych nawyków i łatwości w pokonywaniu swych
wad i zahamowań. Z tego też powodu św. Piotr bez ogródek żąda od
wierzących, by starali się umocnić swoje powołanie przez zdobywanie
cnót, wkładając w to całą gorliwość. Komu bowiem ich brak, jest ślepym,
krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych grzechów. Dlatego
mówi – starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór (Jezusa przez
zdobywanie cnót). To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy (w poprzednie grzechy!). Wkładając zatem całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej
cnotę do cnoty poznanie do poznania powściągliwość do powściągliwości
cierpliwość do cierpliwości pobożność do pobożności przyjaźń braterską
do przyjaźni braterskiej zaś miłość (2 P 1,9–11). Ten kto posiada choćby
tylko te cnoty i to w obfitości, nie będzie ani bezowocny, ani bezczynny
czy leniwy w swojej wierze i poznawaniu Jezusa.
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Ćwiczenie się (praca duchowa) w określonej cnocie musi mieć przełożenie na konkretne, dobre postanowienia w ciągu dnia i musi być wsparte
LEKTURĄ OMAWIAJĄCĄ POSZCZEGÓLNE CNOTY. W konkretnej cnocie – sprawności – ćwicz się przez dłuższy czas. Dopiero wtedy
będziesz wiedział, czy Bóg oczekuje od ciebie tego samego czy czegoś
innego.
Co się tyczy pracy nad sobą to:
A. zaraz po wstaniu z łóżka – postanów sobie wystrzegać się pilnie określonego grzechu, wady, z których chcesz się poprawić i wyleczyć lub
zaprawić w konkretnej cnocie, którą w przeddzień, wieczorem obrałeś
za przedmiot pracy.
B. w porze południowej – znajdź chwilę czasu na modlitwę i proś Boga:
a) o łaskę przypomnienia, ile razy upadłeś w ten grzech lub wadę,
a ile razy odniosłeś zwycięstwo. Proś o łaskę poprawy na przyszłość
i dziękuj za pomoc w walce,
b) postanów ponownie poprawić się i walczyć do następnego rachunku sumienia.
C. wieczorem przed snem – przejdź ponownie w myśli na modlitwie,
godzina po godzinie, swoje życie od ostatniego rachunku sumienia aż
do obecnego. Zaznacz ilość zwycięstw i ile razy upadłeś w ten grzech
lub wadę. Za każdym razem, gdy wpadniesz w ten grzech lub wadę,
obejmij tę sytuację skruchą. Miej swoją krótką modlitwę lub jakiś gest
wyrażający wobec Boga żal i skruchę, np. położenie ręki na piersi – gest
wyrażający ból przed Bogiem. Niech to będzie coś wiadome Bogu i nie
zwracające uwagi innych na ciebie. Po sześciu dniach pracy dokonasz
porównania poszczególnych dni, a potem tygodnia. Poznasz prawdę
o tym, czy postępujesz w pracy nad sobą, czy tylko się łudzisz.
Pamiętaj, że:
1. Ten, kto opanowuje naturalne wady i nawyki, nie popadnie tak szybko
w grzechy śmiertelne.
2. Kto zdobywa jedną cnotę, ćwiczy się we wszystkich pozostałych,
a opanowując jedną wadę – musi walczyć ze wszystkimi.
3. Kto nie nabywa cnót, nie wytrwa też i w łasce i niegodny jest zwać się
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uczniem Pańskim – chrześcijaninem.
4. Jezus nakazał praktykować wszystkie rady Ewangelii, a nie tylko wybrane. Jego życie i cnoty są przykazaniem.

UCZYĆ SIĘ BYCIA DOBRYM OD CHRYSTUSA!!

Jeśli rozważamy Słowo Boże, jeśli patrzymy w Serce Jezusa, to po
to, by w sobie je odzwierciedlić! Córko moja, patrz w miłosierne Serce
Moje i odbij litość Jego we własnym sercu i czynie, abyś ty, która głosisz
miłosierdzie Moje, sama nim płonęła (D 1688) – mówi Jezus do siostry Faustyny. Każdy, kto chce być miłosierny, musi przygotować się na
krzywdy i cierpienia. Musi być gotów na to, że będą wykorzystywać jego
dobroć i życzliwość, że będzie miał więcej pracy niż inni i mniej szacunku niż inni. Tak było z Jezusem. Wiele przykrości i upokorzeń było
udziałem Jego młodej służebnicy św. Faustyny. Jej miłosierdzie zawsze
szło w parze z cierpliwością i łagodnością. Dziś odwiedziła mnie pewna
świecka osoba, przez którą miałam wielkie przykrości, która nadużyła
mojej dobroci kłamiąc wiele rzeczy. W pierwszej chwili, gdy ją zobaczyłam, ścięła mi się krew w żyłach, gdyż stanęło mi wszystko przed oczyma,
co przez nią cierpieć musiałam, choć jednym słowem od nich uwolnić
bym się mogła. I przyszła mi myśl, aby jej dać poznać prawdę stanowczo
i natychmiast. Ale w jednej chwili stanęło mi miłosierdzie Boże przed
oczyma i postanowiłam tak z nią postępować, jakby postąpił Jezus na
moim miejscu. Zaczęłam z nią rozmawiać łagodnie, a kiedy zapragnęła ze mną rozmawiać sam na sam, wtenczas dałam jej jasno poznać jej
smutny stan duszy, w sposób bardzo delikatny. Widziałam jej głębokie
wzruszenie, choć kryła je przede mną. W tej chwili weszła osoba trzecia,
a więc rozmowa nasza sam na sam została skończona. Osoba ta prosi
mnie o szklankę wody i jeszcze dwie inne rzeczy, a to chętnie jej uczyniłam zadość. Jednak, gdyby nie łaska Boża, nie w stanie bym była tak
z nią postąpić. Kiedy odeszły, dziękowałam Bogu za łaskę, która mnie
wspierała w tym czasie. Wtem usłyszałam słowa: Cieszę się, żeś postąpiła jako prawdziwa córka Moja. Bądź zawsze miłosierna, jako Ja miło-
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sierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie, choćby największych
wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu twoim miłosierdzie
Moje. (D 1694–1695)
Oprócz zgłębiania Słowa Bożego chodzi Jezusowi o poznanie i praktykowanie miłosierdzia względem siebie i bliźnich. Wielokrotnie mogłeś,
możesz i będziesz mógł pomóc bliźnim. Nie bądź skąpy ani twardy wobec biedy, nędzy i słabości duchowej, moralnej i materialnej bliźnich.
Nie usuwaj się, nie wymawiaj, ani nie uniewinniaj od czynienia czynów miłosierdzia. Jezus w postaci ubogiego młodzieńca dziś przyszedł
do furty. Wynędzniały młodzieniec, w strasznie podartym ubraniu, boso
i z odkrytą głową, bardzo zmarznięty, bo dzień był dżdżysty i chłodny.
Prosił coś gorącego zjeść. Jednak, gdy poszłam do kuchni, nie zastałam
nic dla ubogich, jednak po chwili szukania znalazło się trochę zupy, którą
zagrzałam, wdrobiłam trochę chleba i podałam ubogiemu, który zjadł.
W chwili, gdy odbierałam od niego kubek, dał mi poznać, że jest Pan
nieba i ziemi. Gdym Go ujrzała, jako jest, znikł mi z oczu. Kiedy weszłam
do mieszkania i zastanawiałam się o tym, co zaszło przy furcie, usłyszałam te słowa w duszy: córko Moja, doszły uszu moich błogosławieństwa
ubogich, którzy oddalając się od furty błogosławią Mi i podobało Mi się
miłosierdzie twoje w granicach posłuszeństwa i dlatego zszedłem z tronu, aby skosztować owocu miłosierdzia twego. O mój Jezu, teraz mi jest
jasne i zrozumiałam wszystko, co zaszło przed chwilą. Jednak czułam, że
co to za ubogi, w którym się przebija taka skromność. Od tej chwili serce
moje jeszcze czystszą miłością zapaliło się względem ubogich i potrzebujących. Teraz rozumiem słowa Twoje, któreś mi powiedział, o Panie,
dawniej. (D 1312–1313)
Jak możesz oczekiwać od Boga, że spełni każdą twoją prośbę, skoro
ty odmawiasz bliźniemu? Jak myślisz otrzymać od Boga odpuszczenie
grzechów, skoro ty nie chcesz zapomnieć drobnych urazów czy darować
krzywd? Chcesz się przyznać do Jezusa? Bądź miłosierny wobec bliźnich. Chcesz, by Jezus przyznał się do ciebie? Bądź miłosierny wobec
bliźnich. Poznawaj wolę Jezusa wobec ciebie w Słowie Bożym i zrób
wszystko, aby tym Słowem żyć, aby tak postępować, jak mówi Bóg!
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Módl się także i za mnie, abyśmy spotkali się w niebie! Odwagi! Niech
Jezus błogosławi nasz trud!

PRZEJŚCIE OD MODLITWY DO CZYNIENIA SŁOWA
– INTERPRETATIO
Wszystkie pięć faz modlitwy jest ze sobą ściśle związanych – jedna
warunkuje zaistnienie drugiej i wszystkie pięć musi mieć miejsce, jeśli chcesz owocnie czytać i rozważać Słowo Boże. Zwieńczeniem trudu
zgłębiania Słowa Bożego nie jest kazanie, konferencja, praca magisterska
czy doktorska, lecz postępowanie tak, jak mówi Bóg w swoim Słowie!
Zanim jednak zaczniesz wprowadzać w życie Słowo Boga, musisz Go
wpierw dobrze poznać, dobrze zrozumieć i wewnętrznie zasymilować,
wskutek czego nastąpi przemiana twojego myślenia, odczuwania, pragnień i wreszcie całego zewnętrznego postępowania. Nie możesz przeskoczyć tych etapów. CIERPLIWOŚCI! Owoc wydasz w swoim czasie!
(Ps 1).

Pytania do wspólnotowego dzielenia się na podstawie Sykomory:
1. Jakie poznałeś CZYNY Jezusa Chrystusa i Jego postawy wobec
konkretnych osób?
3. Kto wyznał wiarę w BÓSTWO Jezusa Chrystusa i w Jego mesjańską godność? W jaki sposób i w jakich słowach to uczynił?
4. Jakie poznałeś postawy wewnętrzne Jezusa, Jego uczucia, pragnienia lub cechy charakteru?
5. W czym jestem podobny, a w czym niepodobny do Jezusa?
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SYKOMORA – ROK 1

„Ewangelia jest ostateczna i nie przemija. Jej kryteria są wieczne. Nie możecie „na nowo odczytywać” Ewangelii w duchu czasów, dostosowując się
do wszystkiego, czego żąda świat. Na odwrót, trzeba odczytywać znaki czasu
i problemy współczesnego świata w ciągłym świetle Ewangelii”. (Jan Paweł II,
Madryt, 2 listopada 1982r.)

MIESIĄC XI
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii.
DZIEŃ 2 – Mt 15, 1–20
DZIEŃ 3 – Mt 15, 21–28
DZIEŃ 4 – Mt 15, 29–31
DZIEŃ 5 – Mt 15, 32–39
DZIEŃ 6 – Mt 16, 1–12
DZIEŃ 7 – Mt 16, 13–23

TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii.
DZIEŃ 2 – Mt 16, 24–28
DZIEŃ 3 – Mt 17, 1–13
DZIEŃ 4 – Mt 17, 14–21
DZIEŃ 5 – Mt 17, 22–23
DZIEŃ 6 – Mt 17, 24–27
DZIEŃ 7 – Mt 18, 1–11
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TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – 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 Siostrami na SPOTKANIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO.
DZIEŃ 2 – Mt 18, 12–14
DZIEŃ 3 – Mt 18, 15–20
DZIEŃ 4 – Mt 18, 21–35
DZIEŃ 5 – Mt 19, 1–15
DZIEŃ 6 – Mt 19, 16–26
DZIEŃ 7 – Mt 19, 27–30

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii.
DZIEŃ 2 – Mt 20, 1–16
DZIEŃ 3 – Mt 20, 17–19
DZIEŃ 4 – Mt 20, 20–28
DZIEŃ 5 – Mt 20, 29–34
DZIEŃ 6 – Mt 21, 1–17
DZIEŃ 7 – Mt 21, 18–22

GRUDZIEŃ
Fundamentem interpretacji Pisma Świętego jest zgodność z Magisterium Kościoła.
Nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych
drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego,
pod natchnieniem Ducha Świętego. Jedynie w komunii z ludem Bożym możemy rzeczywiście dotrzeć z naszym ‘my’ do istoty prawdy, którą Bóg chce nam przekazać.
Autentyczna interpretacja Biblii powinna zawsze być zgodna z wiarą Kościoła katolickiego. Dlatego św. Hieronim napominał: ‘Bądź mocno przywiązany do tradycyjnej nauki, która została ci przekazana, byś mógł nauczać zgodnie ze zdrową nauką
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i odpierać argumenty tych, którzy jej się przeciwstawiają (Ep. 52, 7). Każdy chrześcijanin powinien trwać w komunii z katedrą św. Piotra. Na tej opoce został zbudowany
Kościół. ‘Jestem z każdym, kto jest złączony z Katedrą św. Piotra’. (Ep. 16)

GŁĘBIA BOŻEGO SŁOWA

Zrozumienie Słowa Bożego, tak jak Je rozumie Bóg, i zastosowanie Go
do naszego aktualnego życia – nie jest tak oczywiste, jakby się zdawało. Wiedział o tym sam Chrystus, gdy mówił do nas w przypowieściach
i zaznaczył: do każdego kto słucha Słowa Bożego a nie rozumie go –
przychodzi szatan, porywa Słowo i czyni je w nas bezowocnym (por. Mk
4). Trzeba więc słuchać i zrozumieć Słowo, aby zostało w sercu, aby szatan go nie porwał. Słowo Boże ma wiele warstw – warstwa literalna i historyczna, duchowa i moralna, mistyczna i najpełniejsza – dostępna tylko
dla Boga samego! Lektura, medytacja i przemadlanie Pisma Świętego
prowadzi do odkrywania najgłębszych sensów Słów Boga.
A może ich być cztery:
1. historyczny
2. duchowy
3. moralny – egzystencjalny
4. eschatologiczny

1. ZAPYTAJ O ADRESATÓW SŁOWA BOŻEGO – CO
TO SŁOWO ZNACZYŁO DLA NICH?! [sens historyczny]
Wszystkie księgi zostały napisane dla konkretnych adresatów, w konkretnym czasie, w konkretnej kulturze i wyrażone w określonym języku.
F A K T Y, o których mówią księgi (zwłaszcza fakty duchowe i historyczne), zwyczaje, sposób myślenia, widzenie świata, właściwe autorowi
i adresatom – to wszystko składa się na sens dosłowny, historyczny. Jest
ważne, aby zrozumieć, co AUTOR (pisarz i Bóg) chciał wyrazić w tam-

35

36

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

tym czasie i w tamtej kulturze, co to znaczyło dla tamtych, konkretnych ludzi. Jednakże jest to dopiero początek drogi do pełni zrozumienia
Słowa Bożego! Fakty historyczne, kultura, zwyczaje nie mają dla wierzącego tak wielkiego znaczenia jak ich sens religijny, który w sobie niosą.
Taki jest bowiem sens dosłowny, literalny zapisu Słowa Bożego, podstawowy i pierwotny. Jest to także litera Pisma, tak jak została zapisana
i dotarła do nas. Dlatego w przypisach wydań Biblii Katolickiej (w protestanckiej tego brak) znajdziesz przy wielu wersetach określenia: dosł.
znacz., inni tłumaczą, w rękopisie S... itp. Podobnie jak egzegeci musisz
nauczyć się czytać Biblię całym sobą. Oni porównują, sprawdzają, poszukują, tego, co najbardziej podstawowe. Przez uważną lekturę łatwo
odkryjesz dzięki ich pracy sens literalny Biblii. Czytaj więc tekst powoli, na głos, jakby podziwiając jego literę. Każdą literę w starych manuskryptach pisano z wielką starannością, miłością i czcią. Sens dosłowny
odkryjesz następnie poprzez dokładną analizę tekstu oraz kontekstu historycznego i literackiego. Słowo Boże nawiązuje do wielu poziomów
tej samej rzeczywistości. Tak jak np. w poezji. Nawet, jeśli jakieś zdanie
w Biblii jest jednoznaczne, to wskutek boskiego natchnienia w odbiorze
może nabrać wielu znaczeń (np. J 11,50). W nowych okolicznościach twojego życia ten sam tekst nabierze innego znaczenia. Na sens dosłowny
składają się: fakty historyczne, rodzaje literackie, sam tekst Biblii. Trzeba
też szukać zrozumienia według uwarunkowań i wyrazu literackiego epoki np. Niech będą przepasane biodra wasze (Łk 12,35) nie znaczy wcale
dosłownie – przepasz się paskiem, lecz Bądźcie zawsze gotowi.

2. ZAPYTAJ O CHRYSTUSA I O TWOJE ŻYCIE
DUCHOWE! [sens duchowy]
Wychodząc od faktów i historii, poszukujemy ich zrozumienia oczami
Boga. Sens duchowy – alegoryczny jest przedmiotem wiary i dotyczy
najpierw samej osoby Chrystusa – Mesjasza, następnie życia duchowego, życia modlitwy z Bogiem. Także sens Biblii nie narzuca się sam,
gdy czytasz Pismo Św.. Pismo Św. zawiera i objawia – prawdę zbawienia, prawdy życia duchowego, zjednoczenia z Bogiem i świętością.
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Dlatego też czytając o chlebie, wodzie, skale, drzewie, baranku, pasterzu itp., musisz szukać OSOBY Chrystusa Jezusa, którą wszystkie
te symbole, znaki, figury, wydarzenia i proroctwa Starego Testamentu
zapowiadały, a którego ostateczne przyjście w chwale Nowy Testament
potwierdza. Sama Biblia dostarczy ci takiego głębokiego zrozumienia.
Bo choćby we fragmencie o pasterzu i owcach – sam Jezus nagle stwierdza Ja jestem pasterzem owiec. Oto przykład rzeczywistości, którą trzeba zrozumieć duchowo jako alegorię. Sens duchowy to odczytywanie
Pisma Św. w świetle wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Skoro Chrystus jest wypełnieniem Pisma, to należy w tekstach biblijnych odszukiwać wątków związanych z Jego osobą i nauką. Zawsze
musisz mieć, przed oczyma trzy rzeczywistości: tekst biblijny, życie,
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa oraz aktualne okoliczności twego życia w Duchu Św.
Weźmy mały przykład (Iz 7,14). Prorok Izajasz mówi o Dziewicy, która
pocznie i porodzi syna. W sensie dosłownym można to odnieść do małżonki Achaza, ale wiele z określeń jej dziecka nie może być zastosowanych tylko do zwykłego człowieka. Swój pełny duchowy sens znajduje
ta obietnica w osobie Maryi Dziewicy oraz Jej Syna Jezusa. Dlatego też
to, co dotyczyło Mojżesza, Abrahama, Adama, Izaaka i innych znajduje
swoją pełnię w osobie Jezusa.
Bóg Ojciec dał nam swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem – bo
nie posiada innego – i przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko
naraz – stwierdza św. Jan od Krzyża. Trzeba mieć zatem oczy całkowicie utkwione w Chrystusie i nie pragnąć nowych widzeń, objawień czy
Słów Bożych! Na Niego więc zwróć swoje oczy, gdyż w Nim odnajdziesz
o wiele więcej niż to, czego pragniesz i o co prosisz – mówi Bóg. On
jest całą moją mową, odpowiedzią, całym widzeniem i objawieniem.
Patrz dobrze, a w Chrystusie odkryjesz spełnione i urzeczywistnione
swoje pragnienia, a nadto jeszcze wiele więcej. Jeżeli szukasz u mnie
słowa pociechy, spójrz na mego Syna, posłusznego z miłości ku mnie
i uciśnionego, a znajdziesz prawdziwą pociechę. Jeśli chcesz, bym ci
objawił jakieś skryte rzeczy czy zdarzenia, podnieś tylko oczy na Niego,

37

38

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

a znajdziesz najskrytsze tajemnice i mądrość, i cuda Boże (por. DK II
22, 3– 8). Tak rozumiane Słowo Boże zajmuje centralne miejsce w życiu
karmelitów.
Sens duchowy dotyczy jednak nie tylko Chrystusa – Mesjasza, lecz
także nowego życia w Duchu Św., nowego życia w Chrystusie. Życie
w Duchu Świętym jest tym nowym kontekstem, w którym musisz czytać
Biblię. Karmelici szukali w Piśmie św. nie tyle pięknych słów, ale prawdy do życia modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. Szukali w nim pożytku
dla siebie i zbawienia duszy niż wytwornego języka. Odnosili korzyść
z takiego czytania, gdyż do Biblii zbliżali się z pokorą, prostotą, z wiarą
i nie chcieli uchodzić za znawców czy uczonych w Piśmie.
W Karmelu Pismo św. było zawsze interpretowane i stosowane do życia
duchowego, było odczytywane jako Księga Modlitwy, mówiąca o modlitwie, służąca jako najpiękniejszy modlitewnik i wychowująca do głębokiego życia modlitwy. Chociaż w Karmelu studiowano Pismo św. to jednak Karmelici nie napisali dzieł egzegetycznych większej wartości. Tekst
Pisma św. nie tyle był przedmiotem naukowej egzegezy, co dostarczał argumentów apologetyce i tematów dla modlitewnej medytacji. Pisano liczne
komentarze moralne i duchowe. Przykładem jest św. Teresa od Jezusa czy
św. Jan od Krzyża z ich komentarzem do Pieśni nad pieśniami.
Trwający długo w Izraelu podział na Królestwo Judzkie i Samarię jest
faktem historycznym. Jaki ma sens duchowy? W tobie także jest podział, rozdarcie między duszą a ciałem, rozumem a uczuciami. Ciągła
walka, ale Bóg chce cię pojednać całego w swoim Synu ukrzyżowanym
i Zmartwychwstałym. Dokonuje się to w Jezusie (Ef 2) jednakże za cenę
śmierci starego człowieka w nas!

3. ZAPYTAJ O TWOJE ŻYCIE MORALNE –
CHRZEŚCIJAŃSKIE! [sens moralny]
Po zgłębieniu litery tekstu, a następnie jego ducha – jesteś wezwany do
odkrycia nakazów moralnych zawartych w Słowie Bożym. Chodzi o zastosowanie Słowa we własnym życiu. Np. przejście przez Morze Czerwone
to nie tylko fakt historyczny, to nie tylko duchowa zapowiedź śmierci
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i zmartwychwstania Chrystusa, ale także oznacza przejście z grzechu do
łaski przez wody skruchy i obmycie Chrztu św. Każde wydarzenie, słowo,
nauka są wezwaniem do posłuszeństwa, do ascezy, do pracy nad sobą,
przezwyciężania pożądań starego człowieka w nas, a przyoblekania się
w nowego, stworzonego na obraz Boga. Biblia, bowiem uczy świętego,
nieskalanego życia na podobieństwo Chrystusa – Syna Bożego.
Biblia jest księgą życia, zawiera opisy wszystkich dobrych i złych dzieł
człowieka. Zwłaszcza w Starym Testamencie znajdziesz mnóstwo opisów historycznych wojen, podstępów i krwawych rzezi dokonywanych
w imię Boga. Sens duchowy tych wydarzeń jest jasny – tak zdeterminowaną walkę masz toczyć ze swoimi pożądaniami, grzechami i szatanem. Np.: klątwa „herem” – tj. wymordowanie, jest dla ciebie wskazówką
dla duchowego życia, iż tak właśnie masz postąpić ze wszystkim, co się
Bogu nie podoba. To musi umrzeć całkowicie, być wycięte w pień i odrzucone. Biblia zawiera wiele faktów ukamienowania za grzechy i to nieraz drobne. Nie oburzaj się na taką surowość! Sens duchowy jest jasny!
Za każdy grzech jest śmierć (Rz 6,23). Za najmniejszy grzech człowiek
winien umrzeć także fizycznie, skoro umiera duchowo (Ef 2).

CO TO SŁOWO OZNACZA DZIŚ DLA CIEBIE?
Słowo Boże jest wciąż żywe, gdyż żywy Bóg posługuje się nim dziś
wobec ciebie, aby cię pouczyć. Sens historyczny i duchowy nie wyczerpuje głębi mocy Słowa Bożego. Każde słowo zawiera właściwe Boskie
znaczenie. Sam Bóg może w różny sposób zaktualizować swoje Słowo
teraz i tutaj, pomijając niejako sens historyczny i duchowy, ale go nie
wykluczając. Ten sens jest zależny od:
– twojej aktualnej sytuacji duchowej, materialnej, fizycznej, psychicznej,
– twojego nastawienia, że Bóg może przemówić dziś do ciebie przez swoje Słowo w sposób, jaki sam wybiera,
– twojej wiary i modlitwy,
– woli samego Boga, który ożywia Słowo swoje, kiedy chce i jak chce.
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Podam przykład: Siadasz do czytania Biblii bardzo przygnębiony. Twój
nieprzyjaciel zbeształ cię, zagroził ci sądem, obraził i to publicznie.
Jesteś zagubiony i nie wiesz, co robić. Modlisz się, by Bóg cię pouczył.
Otwierasz właśnie 2 Krl 18–19. Czytając, widzisz wielkie podobieństwo
twojej sytuacji do opisanej tam wojny. Zwracasz uwagę na to, co zrobił
Izajasz i Ezechiasz. Najmocniej przemówiły jednak do ciebie słowa: Lud
milczał i nie odpowiedział ani słowa (2 Krl 18,38). Chociaż to był rozkaz
króla do ludu, ale ty odczuwasz je, jakby sam Bóg dziś to właśnie nakazywał tobie uczynić wobec twego wroga.
Czy wiesz jak się przekonać, że to właśnie jest Słowo Boga dla ciebie?
Roztropnie je zastosuj i patrz na owoce! Po owocach w twoim sercu i życiu poznasz, czy to była twoja iluzja, czy też sam Bóg mówi. Będziesz
odczuwał w swym sercu: pewność, jasność, pokój, zaufanie do Boga,
ochotę do spełnienia tego Słowa, odwaga. Są to znaki wewnętrzne,
że Słowo to mówi do ciebie Bóg. Zawsze, gdy mówi Bóg, coś się dzieje w twojej duszy zależnie od tego, czy jesteś człowiekiem żyjącym
w grzechu, czy też oczyszczającym się z niego. Działanie Słowa zależy od stanu twej duszy i rodzaju relacji do Boga. Boski i życiowy
sens Słowa jest bardzo osobisty, ale to właśnie On sprawia, że Bóg może
kierować swoim Słowem twoim życiem i ciebie po drogach przykazań.
Sensy historyczny i duchowy są granicą dla osobistej interpretacji Słów
Bożych. Zawsze musisz sprawdzać, czy w osobistym rozumieniu i przeżywaniu Słowa jeszcze mieścisz się w granicach rozumności, ortodoksji
czy też idziesz za wymysłami swego serca. Obawa jednak nie może stać
się powodem stłumienia tego boskiego głosu Słowa Bożego, jakim sam
Duch Święty poucza cię wewnątrz twojej Duszy. Musisz zaufać Bogu
i sobie. Pójdź za tym wewnętrznym światłem.
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4. ZAPYTAJ O RZECZY OSTATECZNE –
O WYPEŁNIENIE CAŁKOWITE SŁOWA!
[sens ostateczny]
Zawsze skieruj wzrok swojej duszy ku czasom ostatecznym, zmartwychwstaniu umarłych, sądowi ostatecznemu jako całkowitemu wypełnieniu
wszystkich słów Pisma, a wreszcie stworzeniu przez Boga nowego nieba
i nowej ziemi. Dopiero wówczas osiągną całą pełnię i głębię wszystkie
Słowa Boże, tak Starego jak i Nowego Testamentu.
Jest to pełne znaczenie tekstu zamierzone przez Boga. Głębia jego ukazuje się dopiero po wielu latach, a nawet setkach lat np. proroctwa Starego
Testamentu o Mesjaszu (Iz 7, 14; Mt 1, 23). Obietnica dana przez Boga
ustami Izajasza (25, 6 – 12), że sam Bóg na tej górze zniszczy śmierć raz
na zawsze, że otrze łzy z każdego oblicza, że wybawi, spełniła się w pewnej mierze za czasów Jezusa Chrystusa, który na górze Golgota pokonał
szatana, śmierć i grzech, uzdrawiał, pocieszał i wybawiał od zła (Mt 4,
23 – 24; 11, 2 – 6), jednak wypełnienie tej boskiej obietnicy w całej pełni
dokona się po przyjściu Chrystusa Pana w chwale i stworzeniu przez
Boga nowej ziemi i nowego nieba. Dopiero wówczas Bóg otrze wszelką
łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd
nie będzie (Ap 21, 4).

5. NAJPROSTSZE ZASADY INTERPRETACJI SŁOWA
BOŻEGO
A. ZOBACZ KONTEKST CZYTANEGO FRAGMENTU
Jeśli chcesz poprawnie zrozumieć Słowa Biblii, nigdy nie wyrywaj wersetów z kontekstu. Nie wolno interpretować Słów czy zdań Biblii, ignorując fakt, kto je wypowiedział, do kogo je mówił, w jakich okolicznościach
i o czym jest mowa w wersetach wcześniejszych i późniejszych. Weźmy
przykład: czytasz Mt 6, 24: Nie możesz służyć Bogu i mamonie.
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O jakim Bogu mowa? Patrz, kto to mówi? Jezus Chrystus! A więc jest
to Bóg, Ojciec Jezusa, a nie jakikolwiek bożek. O jaką mamonę chodzi?
Wydaje się, że o pieniądze, lecz spójrz na wersety Mt 6, 19–21. Mowa tam
o skarbach na ziemi, które żrą mole, rdza i kradną złodzieje. Więc mamona, to ogólnie rzeczy materialne, dobra doczesne. Ale czy to wszystko?
Spójrz na werset Mt 6, 25: Dlatego powiadam wam... – Jezus mówił –
nie możecie służyć dwóm panom... Bogu i mamonie... (i zaraz dodaje)
– Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio.. Mamona, więc,
to także troski! Zbytnie troski o siebie, o ciało, o życie... Aby zrozumieć,
o jakim gwałcie mówi Jezus w Łk 16, 16, musisz zajrzeć do wersetu 17,
gdzie mowa jest o nieprzestrzeganiu przykazań Prawa Pańskiego, a dalej
o cudzołóstwie i obojętności na krzywdę drugiego.
Kontekst bliższy, to najbliższe wersety interesującego cię fragmentu.
Kontekst dalszy, to rodzaj księgi, w której znajduje się twój werset, to
układ księgi oraz rozdziału. To nie jest obojętne, czy twój werset znajduje
się na końcu czy na początku rozdziału, czy powtarza się gdzieś jeszcze,
czy tylko wystąpił jeden raz.

B. PORÓWNAJ
Jeśli chcesz zrozumieć jakieś Słowo czy wypowiedź Biblii, nie ograniczaj
się tylko do kontekstu bliższego i dalszego. Sprawdź, czy twoje Słowo,
twój werset powtarza się w innych księgach Biblii. Odszukaj W S Z YS T K I E te miejsca, prześledź znaczenie tego Słowa w tamtym kontekście. Zestaw je i stwórz syntezę całości. Odkryjesz wówczas różnorodną jedność i pełnię zrozumienia. Nie zachowuj się jak wielu Świadków
Jehowy, którzy wyrywają Słowa Boże z kontekstu i nie dbają o porównanie ich z innymi miejscami Biblii. Biblia tłumaczy samą siebie! Stąd
trzeba czytać ją CAŁĄ i wszystkie słowa interpretować w perspektywie
całej Biblii, całej historii zbawienia.

C. SŁUCHAJ KOŚCIOŁA!
Ponad to wszystko, co zostało powiedziane, zawsze natkniesz się na:
– kwestie sporne i wieloznaczne,
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– słowa i problemy nie do wyjaśnienia po ludzku,
– miejsca niejasne i nieoczywiste.
Komu wówczas zaufać? Kogo zapytać, jak to rozumieć? Naukowców?
Biblistów? Archeologów? Filozofów? Teologów czy kaznodziejów?
N I E! Musisz zapytać Kościoła! Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
Katolickiego. Bądź ostrożny! Każda interpretacja Słowa Bożego niezgodna z trzeźwą i zdrową interpretacją, jaką podaje Kościół, stoi pod
znakiem zapytania i może cię doprowadzić do utraty wiary, jej zafałszowania lub całkowitego rozbicia.
Uważaj, więc na tego, kto tłumaczy Biblię i komu pozwalasz się pouczać. To posłuszeństwo Kościołowi ma być takie samo jak Bogu i to
do takiego stopnia, o jakim mówi, św. Ignacy. Inaczej zwiedzie cię twoja
własna inteligencja, pycha i ambicja, a przez nią sam szatan. „Trzeba
być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe – jest czarne,
jeśli to tak określił Kościół Hierarchiczny. Wierzymy, bowiem, że między Chrystusem a Kościołem jest ten sam Duch, który nami rządzi”. (św.
Ignacy „Ćwiczenia Duchowe” nr 365. Reguły o trzymaniu z Kościołem)
Wierz mi, iż na świecie pojawiło się wielu proroków, charyzmatyków
i przywódców religijnych, a każdy z nich interpretuje Biblię na własny
użytek, naginając ją do własnych interesów, dlatego we wszystkim
trzeba być uległym interpretacji, jaką podaje KOŚCIÓŁ KATOLICKI.
Nie możesz mieć cudzych Kościołów i interpretacji obok jedynego
i Apostolskiego Kościoła Jezusa Chrystusa. Zachowaj więc czystość
interpretacji Bożego Słowa bez domieszki błędu i unikaj nawet pozoru
fałszu.
Pytania do wspólnotowego dzielenia się na podstawie
Sykomory:
1. Jakie poznałeś CZYNY Jezusa Chrystusa i Jego postawy wobec konkretnych osób?
3. Kto wyznał wiarę w BÓSTWO Jezusa Chrystusa i w Jego
mesjańską godność? W jaki sposób i w jakich słowach to
uczynił?
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4. Jakie poznałeś postawy wewnętrzne Jezusa, Jego uczucia,
pragnienia lub cechy charakteru?
5. W czym jestem podobny, a w czym niepodobny do Jezusa?

SYKOMORA – ROK 1

Pismo święte, Księga święta,
Każde dziecko to pamięta.
Słowo Boże tam spisane,
Kto go słucha, niechaj wstanie.
Sam Pan Jezus mówi z nieba,
Jak na ziemi żyć nam trzeba,
Byśmy wszyscy w niebie byli,
Szczęściem wiecznym się cieszyli.

MIESIĄC XII
TYDZIEŃ 1
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii.
DZIEŃ 2 – Mt 21, 23–32
DZIEŃ 3 – Mt 21, 33–46
DZIEŃ 4 – Mt 22, 1–14
DZIEŃ 5 – Mt 22, 15–22
DZIEŃ 6 – Mt 22, 23–33
DZIEŃ 7 – Mt 22, 34–46
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TYDZIEŃ 2
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii.
DZIEŃ 2 – Mt 23, 1–12
DZIEŃ 3 – Mt 23, 13–28
DZIEŃ 4 – Mt 23, 29–39
DZIEŃ 5 – Mt 24, 1–8
DZIEŃ 6 – Mt 24, 9–22
DZIEŃ 7 – Mt 24, 23–35

TYDZIEŃ 3
DZIEŃ 1 – 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 Siostrami na SPOTKANIU BRACTWA SZKAPLERZNEGO.
DZIEŃ 2 – Mt 24, 36–44
DZIEŃ 3 – Mt 24, 45–51
DZIEŃ 4 – Mt 25, 1–13
DZIEŃ 5 – Mt 25, 14–30
DZIEŃ 6 – Mt 25, 31–46
DZIEŃ 7 – Mt 26, 1–16

TYDZIEŃ 4
DZIEŃ 1 – DZIEŃ PAŃSKI – czas na uzupełnienie opuszczonych fragmentów, powrót do tekstów najważniejszych, zrobienie notatek, wniosków, SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE przyjaciół Ewangelii.
DZIEŃ 2 – Mt 26, 17–25
DZIEŃ 3 – Mt 26, 26–35
DZIEŃ 4 – Mt 26, 36–46
DZIEŃ 5 – Mt 26, 47–56
DZIEŃ 6 – Mt 26, 57–68
DZIEŃ 7 – Mt 26, 69–75
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Przez badanie i rozważanie Pisma Świętego człowiek staje się mądry
i pogodny […] Dzięki rozważaniu i znajomości Pisma Świętego zachowuje [się] równowagę duszy.

ŚWIADECTWA SZKAPLERZNE
NASZE DZIECKO MIAŁO BYĆ MARTWE…
Dnia 2 marca 2007 roku przybyliśmy do Czernej wraz z mężem Tadeuszem
i ofiarowaliśmy nasze poczęte dziecko Matce Bożej Szkaplerznej
Zamówiliśmy także Mszę świętą w intencji szczęśliwego rozwiązania
i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.
Przyjechaliśmy do Czernej po tym, jak 28 maja 2007 r. uciekliśmy (tzn.
wyszliśmy ze szpitala na własne żądanie), ponieważ lekarze powiedzieli,
ze ciąża jest prawdopodobnie martwa i trzeba ją usunąć (był to 6 tydzień
ciąży). Wcześniej prawie 10 lat staraliśmy się o dziecko i nie było już
żadnej nadziei.
Dziś tj. 19 lipca 2010, w czasie Ogólnopolskiego Spotkania Szkaplerznego
nasz synek Maciej Tadeusz jako prawdziwy dar Boga, w wielu 2,5 roku
przyjął Szkaplerz św.. Za wszystko chwała Panu i Najświętszej Pannie!
Nina i Tadeusz Materny

DAR MOJEJ MATKI…
Książka „Dar mojej Matki” utwierdza mnie w przekonaniu, że Maryja
jest także i moją Matką, tak bardzo osobiście. I że jestem w Jej rękach,
a to daje mi poczucie bezpieczeństwa. Daje mi też pewność, że Maryja
może stać się dla mnie Siostrą i najlepszą Przyjaciółką, bo dar Matki
nigdy się nie wyczerpie. I to jest to, czego pragnę.

Basia
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Gdy czytam „Dar mojej Matki” wzrasta we mnie ufność w potęgę i miłość Maryi. Mam Matkę, która jest potężna i są na to dowody – uzdrowienia, uwolnienia, znaki Jej działania. Lęka się Jej szatan – i mnie może
przed nim uchronić. Jest czysta – i chce mi dać udział w Swojej czystości. Jest święta i chce po śmierci zabrać mnie jak najszybciej do nieba.
A w tej książce mam wskazówki, jak uzyskać Jej pomoc, jak i o co Ją
prosić w modlitwie, by było to pożyteczne dla mojej duszy. Czytając, poznaję, czego Ona oczekuje ode mnie, by mogła mi udzielić Swoich łask.
Mam przykłady tych, którzy Jej zaufali i nie zawiedli się. To wszystko
pobudza mnie do ufności, że i mnie Maryja chce i może pomóc, dać siłę,
uwolnić od zła i grzechu. I zachęca mnie, że warto trochę się potrudzić
przez pokutę, by uzyskać tak wiele dowodów Jej macierzyńskiej miłości.
[…]
Dzięki książeczce „Dar mojej Matki” obietnice szkaplerzne przestają
być dla mnie jakąś magiczną abstrakcją, a stają się czymś konkretnym,
a moje szkaplerzne obowiązki przestają być nieokreśloną pobożnością
Maryjną, ale przybierają formę zrozumiałych kroków, po których idąc,
mogę coraz świadomiej przeżywać prawdę, że Maryja jest moją Matką,
a ja Jej dzieckiem. Poznaję, że Jej macierzyńska miłość wychowuje
i wymaga, uczy konkretnych postaw, pobudza do wysiłku, do trudu, do
ufności, że Ona wszystko lepiej ode mnie wie, kocha mnie i chce mojego
dobra, a idąc wraz z Nią przez życie, nie pobłądzę.
[…]
Dzięki książce „Dar mojej Matki” widzę, jak wielkim darem i dowodem miłości Maryi jest Szkaplerz. To nie tylko zapowiedź, że Maryja po
śmierci weźmie mnie do nieba, ale że pozostawanie w całkowitej zależności od Niej już tu może moje życie uczynić pięknym i dobrym. Maryja
nie zabiera z życia cierpień, ale daje coś więcej – pozwala je godnie przeżyć; nie usuwa pokus – ale pomaga je przezwyciężyć, a przez to wzrastać
w godności. Czasem miłość do Niej wymaga wierności nawet do śmierci
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męczeńskiej – ale każda miłość właśnie poprzez wierność staje się piękna i nabiera większej wartości. A za to wszystko – choć to tak niewiele
– Maryja obiecuje życie wieczne w niebie – nagrodę za cierpienie, trud
i wierność. To jest dar, którego na świecie nikt dać nie może, choćby
miał wielką władzę i możliwości. Dlatego warto służyć Maryi, nawet
wbrew wszystkim możnym tego świata. Warto Jej służyć wśród cierpień,
pokus i przeciwności. Dzięki tej książeczce widzę, jak wielką przygodą
jest życie z Maryją. I jak wielkim szczęściem – po takim życiu – będzie
spojrzeć w niebie w Oczy mojej Niebieskiej Matce. I to, że mogłam to
poznać, to zrozumieć i w to uwierzyć to jest wielki cud Maryi. Pierwszy
raz tę książeczkę przeczytałam przed 14 –tu laty w czasie mojego karmelitańskiego nowicjatu, kiedy jakimś cudem, jako broszurka trafiła do
naszego klasztoru. Pamiętam, jaką pociechą były dla mnie treści, które
w niej znalazłam. Teraz ze wzruszeniem biorę ją do ręki, bo widzę, jak
w moich aktualnych trudnościach znajduję w niej wiele światła, jak rośnie we mnie ufność i przekonanie, że z Maryją nie muszę się niczego
lękać. Coraz bardziej umacnia się też we mnie przekonanie, że trzeba
zrobić wszystko, by Ona była znana, kochana i czczona przez wszystkich
ludzi, aby także oni mogli doświadczyć jak wielka siła płynie z tego maleńkiego znaku, jakim jest Szkaplerz.
s. Teresa OCD
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WYDARZENIA
I PIELGRZYMKA RODZINY SZKAPLERZNEJ
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 24.05. – 31.05. 2010
Ośmiodniową pielgrzymkę do Ziemi Świętej rozpoczęliśmy spotkaniem na lotnisku w Katowicach. Grupę stanowili pielgrzymi z Rodziny
Szkaplerznej. Większość z nas miała odwiedzić Ziemię Świętą po raz
pierwszy. (…)

Po raz pierwszy udało się Rodzinie Szkaplerznej zorganizować
pielgrzymkę do ziemi świętej, kraju który odegrał bardzo ważną rolę
w historii świata. Dzisiaj można tu zobaczyć ruiny najstarszych cywi-
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lizacji świata. To ziemia Proroków i Chrystusa. Od czasów antycznych,
pragnąc poznać miejsce Objawienia Ziemię Boga, przemierzają ją pielgrzymi wszystkich ras i języków, nie bojąc się stawić czoła największym
nawet niebezpieczeństwom. Dla mnie, chrześcijanki, jest to Ziemia, na
której żył i cierpiał Chrystus, czyniąc liczne cuda i ogłaszając Królestwo
Niebieskie. Módlmy się, aby pokój zagościł na tej Ziemi, i żeby Arabowie
oraz Żydzi nauczyli się współistnieć w pokoju i wzajemnym poszanowaniu. Kilka dni wspólnych modlitw, śpiewów, tańców, rozmów, świadectw
i przebywania razem zbliża do Boga i do człowieka. Żal zatem było się
rozstać, jednakże nasze myśli już koncentrowały się na planach kolejnej
pielgrzymki… może jesień 2010?
Elżbieta Królewicz

Więcej… czytaj na stronie: szkaplerz.pl/aktualności

23 MAJA 2010, JUBILEUSZ ZAŁOŻENIA BRACTWA
SZKAPLERZNEGO,
23 maja, w Niedzielę Zesłania
Ducha Świętego, Wspólnota Bractwa
Szkaplerznego przy parafii Św.
Krzysztofa obchodzi rocznicę swojego założenia. Do uroczystych obchodów animator Bractwa, Włodzimierz
Kołodziej, oraz wszyscy członkowie
czynili przygotowania od wielu dni.
W środę 19 maja odbyli spotkanie w kaplicy św. Maksymiliana, na którym omawiano program i sposób uczczenia X–lecia Bractwa.
Więcej… czytaj na stronie: szkaplerz.pl/aktualności
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KRÓLU MEJ DUSZY – BOSKA DZIECINO…
Bractwo Szkaplerza św. przy parafii farnej w Rzeszowie, całym sercem
zaangażowało się w duszpasterstwo dzieci i rodzin w ramach wybranego
przez siebie nabożeństwa do Praskiego Dzieciątka Jezus.
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Dnia 30 maja 2010 r. miało miejsce uroczyste przyjęcie Praskiego
Dzieciątka Jezus. Mszę św. o godz. 12.15 w intencji dzieci oraz ich rodzin celebrował i okolicznościowe kazanie wygłosił o. Paweł Ferko OCD
przeor klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Modlitwa zawierzenia dzieci Boskiemu Dzieciątku Jezus, udzielenie indywidualnego
błogosławieństwa zebranym dzieciom oraz koncert scholi studenckiej
przy Duszpasterstwie Akademickim były, zwieńczeniem całej uroczystości. Przygotowaniem do niej była nowenna do Praskiego Dzieciątka
Jezus (21–29 maja).
Więcej… czytaj na stronie: szkaplerz.pl/aktualności.

PIELGRZYMKA BRACTWA SZKAPLERZNEGO
Z KĘDZIERZYNA – KOŹLA
Bractwo Szkaplerza św. przy parafii Św. Ducha i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie–Koźlu w dniach 24–26.06 zorganizowało pielgrzymkę
do Krakowa – Zakopanego – Ludźmierza – Wadowic, w której wzięło
udział 40 członków bractwa. Pielgrzymce przewodniczył ks. proboszcz
Edward Bogaczewicz – opiekun Bractwa.
Więcej… czytaj na stronie: szkaplerz.pl/aktualności.

5 ROCZNICA BRACTWA SZKAPLERZNEGO
W RZESZOWSKIEJ FARZE
Przed 5 laty w Rzeszowskiej Farze zawiązała się Rodzina Szkaplerzna.
Szkaplerz święty przyjęły wówczas 32 osoby. Dziś jest już nas
w Szkaplerzu św. 175 osób. Rodzina Szkaplerzna przy Farze skupia
osoby nie tylko z parafii, lecz także z Rzeszowa i okolic. Do naszego
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małego jubileuszu przygotowywaliśmy się przez nowennę i rekolekcje.
Zaprosiliśmy Ojca Krzysztofa Górskiego, karmelitę z Krakowa, który
głosił konferencje przez 3 dni na Mszy św. wieczornej. Szkaplerz przyjęło 13 osób.
Z tą radością w sercach w następny dzień, w sobotę 17 lipca wyruszyliśmy z pielgrzymką do Czernej. Dziękujemy Ci, ukochana Mateńko
Szkaplerzna, że przyjęłaś nas pod swój szeroki płaszcz, gdzie gromadzisz
nas jak pisklęta i dla każdego, kto tego pragnie, znajdziesz miejsce.
W imieniu Rodziny Szkaplerznej przy Rzeszowskiej Farze
Animatorka Bractwa Szkaplerznego
Irena Witaszewska
Więcej… czytaj na stronie: szkaplerz.pl/aktualności.

XII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RODZINY
SZKAPLERZNEJ W CZERNEJ
17 lipca 2010 r. w Sanktuarium
Matki
Bożej
Szkaplerznej
w Czernej odbyło się coroczne, już XII Ogólnopolskie
Spotkanie Rodziny Szkaplerznej,
gromadzące
rzesze
czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej.
W tym roku przybyło około 5 000
pielgrzymów. (…). Na miejscu,
o godz. 9.00 rano, włączyliśmy
się w animację muzyczną, którą,
prowadził o. Damian Sochacki
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z pomocą Karmelitańskiego Ruchu Ewangelizacyjno–Modlitewnego
z Przemyśla (KREM).
O godz. 10.00 ojciec Rafał Myszkowski – przeor klasztoru przy ul.
Rakowickiej w Krakowie – wygłosił do zgromadzonych pielgrzymmów konferencję „Z Maryją jesteśmy świadkami miłości”. Przybliżył
znaczenie szkaplerza św. i ubóstwa. Podkreślił ważność odkrycia swojego miejsca w życiu, wyniesienia Miłości, którą Jezus karmi nas, przemienia, uzdalnia do ewangelicznego życia (…) O godz. 11.00 uroczystej
Eucharystii przewodniczył ks. biskup Andrzej Jeż. Na zakończenie (…)
zostaliśmy wszyscy zaproszeni na XIII spotkanie do Czernej dnia 23
lipca 2011 roku.
Wdzięczna Bogu i Maryi –Zofia T.

Więcej… czytaj na stronie: szkaplerz.pl/aktualności.

II PIELGRZYMKA RODZINY KARMELITAŃSKIEJ DO
ZIEMI ŚWIĘTEJ!
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27.09 – 04.10.2010; „NA TEJ GÓRZE SĄ NASZE POCZĄTKI”
W dniach od 27 września do 4 października br. planowana jest
II Pielgrzymka Rodziny Karmelitańskiej do Ziemi Świętej pod hasłem
„Na tej górze są nasze początki”.
Opiekunami duchowymi pielgrzymki są o. Jan Kanty Stasiński OCD
i o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD. W programie: Góra Karmel, El
Muhraka, Kana Galilejska, Nazaret, Góra Błogosławieństw, Kafarnaum,
Tabgha, Góra Tabor, Jerycho, Jerozolima, Betlejem, Ain Karem. Każdego
dnia: Msza św. z homilią, konferencja biblijno-maryjna, możliwość
Spowiedzi św. i rozmowy z opiekunami duchowymi pielgrzymki.
Bliższe informacje:
Jolanta Więckowska, Biuro Podróży „Centrum”
ul. Lubomirskiego 23, 31–509 Kraków
tel/fax: 12 4218780, tel: 12 4218540,
www.centrum.travel.pl, e-mail:jolaw@centrum.travel.pl
Więcej… czytaj na stronie: szkaplerz.pl/aktualności

REKOLEKCJE DLA NOSZĄCYCH SZKAPLERZ
I PRAGNĄCYCH GO PRZYJĄĆ
Rekolekcje dla wszystkich pragnących przyjąć Szkaplerz św., a szczególnie dla Rodziny Szkaplerznej i Bractw Szkaplerznych, odbędą się
w dniach 22–26.09.2010 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus w Czernej. Temat: Od Nazaretu do Wieczernika, czyli
Słowo Boże w życiu codziennym chrześcijanina. W ostatnim dniu rekolekcji uroczyste przyjęcie Szkaplerza św.
Zgłoszenia udziału należy kierować na:
tel. 12-282-12-45 lub 12-282-65-41
e-mail; rekol@karmel.pl
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iSzkaplerz
Pragnę wszystkich poinformować – zwłaszcza obeznanych
z Internetem – że posiadamy już swoje konto na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com. Znajdziecie
nas pod adresem: iSzkaplerz.
Konto jest przeznaczone dla wszystkich związanych
z Karmelem, dla tych, którzy noszą Szkaplerz i nie tylko. Założył je oraz
administruje P. Tomasz Majewski, troszczący się jednocześnie o graficzną stronę naszego biuletynu.
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INFORMACJE – NOWOŚCI WYDAWNICZE!

Niżej podane nowości będzie można zakupić w Księgarni Karmelitana
w Czernej, w Wydawnictwie Flos Carmeli oraz w Sekretariacie Rodziny
Szkaplerznej w Czernej.
FLOS CARMELI
Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Działowa 25, 61–747 Poznań
tel. 61 856 08 34
www.floscarmeli.poznan.pl
e–mail: wydawnictwo@floscarmeli.poznan.pl
Księgarnia „Karmelitana”
Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej
Czerna 79; 32–065 Krzeszowice
tel. (012) 282 66 42; fax.: (012) 282 24 18
Sekretariat Rodziny Szkaplerznej
Czerna 79
32–065 Krzeszowice
tel: 012 258 30 57; 600 230 060
www.szkaplerz.pl; e–mail: rodzina@szkaplerz.pl

Matko Szkaplerzna – oto dzieci Twoje!
Śpiewnik Szkaplerzny,
Czerna – Poznań 2010

Śpiewnik zawiera pieśni ku czci Matki Bożej Szkaplerznej oraz modlitwy i nabożeństwa do Pani Karmelu. W pierwszej części zebrano hymny i antyfony

57

58

Biuletyn Rodziny Szkaplerznej

z chorału gregoriańskiego, oddające cześć Matce Bożej. W drugiej części
znalazły się pieśni, piosenki, Godzinki Szkaplerzne, Godzinki o Pocieszeniu Najświętszej Maryi Panny z tekstami uwspółcześnionymi przez Siostry Karmelitanki Bose z Oświęcimia oraz Koronka Szkaplerzna ku czci
Matki Boskiej z Góry Karmel.
format: A5 – 148 x 210 mm.
stron: 240
Przy zakupach w Wydawnictwie Flos Carmeli udziela się 15% rabatu.
Śpiewnik (oprawa na spirali) – cena detaliczna 13,90 zł., (z 15% rabatem = 11,82 zł.)
Śpiewnik (oprawa twarda) – cena detaliczna 18,90 zł., (z 15% rabatem = 16,07 zł.)

Księga o opiece i patronacie Błogosławionej Maryi Panny
nad poświęconym Jej Zakonem Karmelitańskim
Arnold Bostiusz OCarm
Poznań 2010.
Przekazujemy do rąk Czytelnika dwa pierwsze rozdziały z wielkiego dzieła Bostiusza. Zajmuje ono
ważne miejsce w tradycji Karmelu, którą warto poznać. Nawiązując do Biblii, autor przedstawia rolę
Maryi w historii Zakonu, od początku jego założenia. Na tej „karmelitańskiej księdze mądrości” wychowywały się całe pokolenia świętych karmelitów
i karmelitanek, aż do XX wieku. Odwołanie się
do życia proroków i samej Matki Boga – poprzez
interpretację tekstów biblijnych oraz faktów historycznych, w kluczu duchowym i symbolicznym – dawało odpowiedź
na podstawowe pytania o genezę Zakonu, tożsamość karmelity, misję
i duchowość Karmelu. Druga część książki zawiera nowennę szkaplerzną,
w której znajdziemy niemal dosłowne teksty o. Arnolda Bostiusza, zaczerpnięte z Księgi o patronacie..., uzupełnione cytatami z innych tradycyjnych dzieł ówczesnej epoki. Publikacją tą rozpoczynamy serię wy-
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dawniczą „Karmelitańska Tradycja Maryjna”.

format: 125x185 mm.
stron: 142
Przy zakupach w Wydawnictwie Flos Carmeli udziela się 15% rabatu.
Bostiusz (oprawa twarda) – cena detaliczna 26,50 zł., (z 15% rabatem = 22,53 zł.)
Bostiusz (opraw miękka) – cena detaliczna 18,00 zł., (z 15% rabatem = 15,30 zł.)

Św. Rafał Kalinowski, Maryja zawsze i we wszystkim
Poznań 2010.

Książeczka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy
kochają Maryję i pragną żyć w zjednoczeniu z Nią na
co dzień. Rozważania te można wykorzystać w czasie
nowenny szkaplerznej, do osobistej modlitwy maryjnej, zwłaszcza zaś w przygotowaniu do przeżywania
świąt maryjnych. Ufamy, że proste słowa św. Rafała
staną się dla wszystkich noszących Szkaplerz święty,
pomocą do praktykowania zjednoczenia z Maryją, w
życiu codziennym.
format: 105 x 145 mm
stron: 100
Przy zakupach w Wydawnictwie Flos Carmeli udziela się 15% rabatu.
Maryja zawsze – cena detaliczna - 9,50 zł., (z 15% rabatem = 8,08 zł)

Plakat Szkaplerzny
Zawiera podstawowe informacje o znaczeniu duchowym Szkaplerza, obietnicach Maryi, zobowiązaniach
i warunkach jego godnego przyjęcia i noszenia. Plakat
jest przeznaczony do gablot.
Format: 33 x 47,50 cm
Cena: 2 zł.
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SKRÓCONY OBRZĘD
BŁOGOSŁAWIENIA I NAŁOŻENIA
SZKAPLERZA ŚW.
– przeznaczony dla kapłanów.

Księga Rodziny Szkaplerznej i Bractwa
Szkaplerznego
Księga zawiera najważniejsze informacje dotyczące Szkaplerza św. (zobowiązania i znaczenie
duchowe) oraz Bractwa Szkaplerznego, (zasady
życia, duchowości oraz misji). Jest uniwersalna, ponieważ 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).
Format: 210 x 295 mm, oprawa: twarda.

Obrazy Matki Bożej Szkaplerznej
z Rzeszowa

Druk komputerowy na materiale płótnopodobnym,
oprawiony w ramy, różnej wielkości.
Więcej… czytaj na stronie: szkaplerz.pl/polecamy
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POLECAMY…
Lektura św. Teresy od Dzieciątka Jezus z lat dzieciństwa:

Koniec świata doczesnego i tajemnice życia
przyszłego
Ks. Charles Arminjon: (Tom I, II, III)
Poznań Flos Carmeli, 2010.

Dar Mojej Matki

O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD,
Poznań 2010 („Niebieska książeczka”)
Są to rozważania szkaplerzne, bogato ilustrowane przykładami wysłuchanych modlitw i działania Matki Bożej, przeznaczone zarówno dla duszpasterzy, katechetów
jak i wiernych, którzy chcą przeżyć przygotowanie
do przyjęcia Szkaplerza św. jako swoiste rekolekcje ewangelizacyjne, spojrzeć na swoje życie w
świetle rzeczy ostatecznych i odnaleźć w znaku
Szkaplerza drogę świętości, drogę do nieba! Dar
mojej Matki przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną uczcić Maryję przez odprawienie dziewięciodniowej nowenny przed 16 lipca i którzy pragną stać się apostołami Szkaplerza św. w Rodzinie
i Bractwie Szkaplerznym.
Wydane po raz pierwszy w Przemyślu w 1997 roku i mają swoją historię.
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Zostały wygłoszone podczas nowenny szkaplerznej w kościele OO.
Karmelitów Bosych w Lublinie w 1996 r. Przepisane z kaset magnetofonowych przez p. Urszulę Mruk z Przemyśla, ujrzały światło dzienne za
sprawą śp. O. Bronisława Tarki OCD. Wydanie to nie posiadało jednak
imprimatur Przełożonych Zakonu i nie mogło być rozpowszechniane.
A ponieważ język mówiony różni się bardzo od pisanego, niektóre sformułowania, wzbudziły wiele kontrowersji i ostrej krytyki. Mimo to, dość
spory nakład pierwszego wydania o. Bronisława Tarki rozszedł się bardzo szybko i dotarł daleko poza granice przemyskiej twierdzy.
Na prośbę wielu kapłanów i osób zaangażowanych w apostolat szkaplerzny, poprawiliśmy i uzupełnili wersję pierwotną, dokonując korekty
tych sformułowań, które budziły zastrzeżenia historyczne, teologiczne
lub pastoralne. Świadomie zrezygnowaliśmy z uwęględniania bogatej literatury szkaplerznej, która pojawiła się w latach 1997 – 2010 na polskim
rynku wydawniczym, aby zachować skromność i prostotę pierwszego
wydania.
Dzięki życzliwości i pomocy Wydawnictwa Flos Carmeli z Poznania,
trafia do Ciebie, Drogi Czytelniku niebieska książeczka, już nie w ukryciu i nieśmiało, ale jawnie i otwarcie! Przyjmij ją z prostotą i szczerym
sercem, gdyż w takim duchu powstała!
Z niebieską książeczką zetknąłem się w czasie rekolekcji młodzieżowych
w Przemyślu i zakończonych uroczystym przyjęciem Szkaplerza karmelitańskiego. Posługiwałem się nią na katechezach szkolnych, nowennie
szkaplerznej i rekolekcjach dla młodzieży przez wiele lat. Na własne oczy
widziałem, z jakim przejęciem i wiarą młodzi chłopcy i dziewczęta prosili
o przyjęcie Szkaplerza, po lekturze tych rozważań. Przyrzekali czystość
aż do ślubu i dotrzymywali wierności. Błagali o pomoc, ratunek, uzdrowienie czy przemianę ich serc i otrzymywali łaskę! A wszystko za sprawą
tych prostych rozważań. Rekolekcje szkaplerzne w roku 2009 w naszej
parafii uwieńczone zostały przyjęciem Szkaplerza przez ponad 300 osób,
co zaowocowało utworzeniem grupy szkaplerznej. Poszukując przystępnie napisanych materiałów formacyjnych, zwróciłem się ponownie
do wyżej wspomnianej niebieskiej książeczki: Dar mojej Matki. Po tylu
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latach, mogę powiedzieć, że słowa w niej zawarte budzą zawsze wiarę
i pobożność w sercach dzieci, młodzieży i dorosłych z mojej parafii, pociągając wszystkich do oddania się Maryi przez Szkaplerz św. (ks. prałat
Jan Bielec, proboszcz parafii p.w. św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie).
format: 125x185
stron: 107

KONTO BANKOWE RODZINY SZKAPLERZNEJ

Funkcjonująca przy klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej
RODZINA SZKAPLERZNA KRAKOWSKIEJ PROWINCJI
KARMELITÓW BOSYCH, od dnia 14.04.2010, posiada własne
konto bankowe, w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach
(BS Krzeszowice, ul. Krakowska 6, 32–065 Krzeszowice).
Wszelkie ofiary czy wpłaty należy odtąd adresować na niżej podany rachunek bankowy:

RODZINA SZKAPLERZNA
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
32–065 Krzeszowice Czerna 79
Nr rach.: 15 86120003 0010 0001 3749 0001
Tym samym nieaktualne są wszelkie wcześniej podawane numery konta klasztornego z dopiskiem: Sekretariat Rodziny Szkaplerznej lub dla
Rodziny Szkaplerznej.

Prawda

Uciekaj precz od tłumu, dla siebie bądź surowy,
Rad, jeśli znajdziesz w sobie, jakie zacne treści;
Bogatyś przeklną: możnyś nie ujdziesz obmowy;
Pomyślność cię oślepi, a zawiść zbezcześci.
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Nie więcej kosztuj, niż gęba ci pomieści,
Rządź sobą dobrze – inni posłuch dadzą potem:
A Prawda cię wyzwoli; nie trza wątpić o tym.
Nie chciej prostować każdej skrzywionej podkowy;
Fortuna kołem bieży i nie zawsze pieści;
Gdy trudów sobie szczędzisz, łacniej o sen zdrowy;
Łbem tłucz w mury – nabawisz się tylko boleści.
Kto chce się bić o sławę, ten sczeźnie bez wieści.
Miast nad cudzymi, panuj nad swoim żywotem:
A Prawda cię wyzwoli: nie trza wątpić o tym.
Co na cię spada, przyjmuj, na wszystko gotowy;
Świat brać za bary nie to, co uścisk niewieści.
Nie masz tu domu, jeno gościec jałowy:
Nie stój jak koń u żłobu, gdzie siano szeleści,
Ruszaj, pielgrzymie! Dobrniesz do końca powieści,
Jeśli ci duch drogę wskaże wiary pismem złotym:
A Prawda cię wyzwoli: nie trza wątpić o tym,
Przesłanie
De la Vache3, nie trza światem martwić sobie głowy;
Świat nie twój pan; dziękczynień ile dusza zmieści,
Tyle Wszechmogącemu nieś kornymi słowy;
On cię stworzył z niczego lat trzydzieści
I On ima się ciebie niczym rękojeści,
Dobro jakie chcąc wykuć ducha twego młotem:
Ta Prawda cię wyzwoli; nie trza wątpić o tym4.

Od krowy – ucz się, że…
Wiersz Geotlicy’a Chantteer’a poety angielskiego (ok. 1343–1400) najwybitniejszego reprezentanta średniowiecza w literaturze angielskiej.
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