BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Niechaj Bóg będzie zawsze przed Tobą,
aby Ci pokazać właściwą drogę.
Niechaj Bóg będzie zawsze obok Ciebie,
aby Cię trzymać w swoich ramionach i aby Cię ochraniać.
Niechaj Bóg będzie zawsze za Tobą,
aby Cię zachować od ciosów złych ludzi.
Niechaj Bóg będzie zawsze przy Tobie,
aby Cię pochwycić, gdy upadniesz i wyciągnąć Cię z matni.
Niechaj Bóg będzie zawsze w Tobie,
aby Cię pocieszyć, gdy ogarnie Cię smutek.
Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła Ciebie,
aby Cię obronić, gdy inni atakują.
Niechaj Bóg będzie zawsze ponad Tobą,
aby Ci błogosławić.
Tak niech błogosławi Ciebie i Twoją Rodzinę dobry Bóg
Ojciec i Syn i Duch Święty †
Amen.

POWOŁANIE
I ZAWÓD KOBIETY
Materiały formacyjne dla Bractw Szkaplerznych
Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
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Święta BoŜa 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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PODZIĘKOWANIE
I WPROWADZENIE
Patrzmy na Maryję, która przewodzi nam na drogach ziemskiego Ŝycia
ku niebu!
Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Bractw Szkaplerznych!
Drodzy Bracia i Siostry w Szkaplerzu Świętym!
W roku duszpasterskim „Syna BoŜego”, dnia 27 kwietnia, przeŜywać będziemy w Rzymie kanonizację Ojca świętego Jana Pawła II. Jest to wydarzenie
umacniające nas w wierze, a dla nas – noszących Szkaplerz – będzie to z pewnością okazja do oŜywienia naszej miłości do Matki BoŜej i wiary w Jezusa
Chrystusa.
W Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych jest to takŜe rok Kapituły
Prowincjalnej (Wadowice 29.04), czyli podsumowania całego trzechlecia i wyboru nowych władz. Dziękuję tym samym wszystkim Moderatorom i Animatorom za współpracę, Ŝyczliwość, pomoc i gorliwość w apostolstwie
Szkaplerza Świętego.
Dziękuję szczególnie tym Braciom i Siostrom, którzy w minionych trzech
latach wspierali nas swoją modlitwą i ofiarnością. Dzięki Wam mogliśmy nie
tylko wydawać biuletyn formacyjny i rozdać tysiące szkaplerzy tym, którzy
pragnęli Go przyjąć, lecz takŜe mogło się ukazać wiele publikacji o Szkaplerzu
Świętym i Matce BoŜej. Dziękuję Maryi, Ŝe posłała mi tylu dobrych
i wspaniałomyślnych współpracowników!
Ostatnie trzy konferencje formacyjne św. Teresy Benedykty od KrzyŜa
OCD kończą cykl formacyjny poświęcony duchowości kobiety i specyfice zawodów kobiecych. Dla niektórych z Was były to być moŜe tematy dość trudne,
ale mimo wszystko mam nadzieję, Ŝe były one inspirujące. Ufam, Ŝe kaŜdy zaczerpnął z nich coś, co umocni go w jego osobistym powołaniu i zawodzie.
Razem z ks. Janem Flocikiem pragnę wszystkich zaprosić na uroczystość
koronacji obrazu Matki BoŜej Szkaplerznej w kościele pod Jej wezwaniem
w Stalowej Woli – Rozwadowie, dnia 25 maja br. Dzień koronacji będzie takŜe
dniem Regionalnego Spotkania Bractw i Wspólnot Szkaplerznych. Więcej informacji wewnątrz biuletynu.
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Niech nam Wszystkim błogosławi swoim Synem Panna Maryja! Amen.
o. Jan Ewangelista OCD
Moderator Bractwa Szkaplerznego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

ŚW. JAN PAWEŁ II –
APOSTOŁ SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO!
„W znaku Szkaplerza zawiera się sugestywna synteza duchowości maryjnej” (św. Jan Paweł II).

Na tę chwilę czekaliśmy z wielką nadzieją i pewnością od wielu lat! Oto
od 27.04.2014 r. będziemy mogli wołać do niego: ŚWIĘTY JANIE PAWLE II,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!
Zwłaszcza my – odziani Szatą Szkaplerza Świętego – od tego dnia będziemy mieli w niebie wielkiego orędownika i Brata! MoŜemy więc modlić
się: Maryjo, przez modlitwy świętego sługi Twego Jana Pawła II, dopomóŜ
nam w naszych potrzebach!
Z całą pewnością wiele usłyszymy o jego miłości do Maryi, duchowości
maryjnej i poboŜności, lecz niewielu wspomni o Jego duchowości karmeli-
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tańskiej i poboŜności szkaplerznej. Dlatego teŜ z okazji kanonizacji kilka
słów na ten temat.
Św. Jan Paweł II przyjął Szkaplerz karmelitański w dzieciństwie (podczas I Komunii św., jako jedyny z tej grupy) z rąk o. Sylwestra w kościele
Karmelitów Bosych pw. św. Józefa. Wzrastał w duchowości maryjnej Karmelu poprzez coroczne wierne uczestnictwo w nowennie szkaplerznej
(w lipcu, na Górce w Wadowicach), obchodzenie świąt maryjnych w duchu
Karmelu. Spowiadał się u karmelitów
bosych, a po przyjęciu Szkaplerza zachowywał wiernie zobowiązania płynące z jego noszenia: codzienna modlitwa
maryjna (małe oficjum o NMP), zachowywanie czystości według stanu, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we
środy, piątki i soboty oraz inne umartwienia. Od dzieciństwa Szkaplerz był
dla niego znakiem zawierzenia siebie
Maryi, oddania się Jej całkowicie, Jej
opieki i obrony w niebezpieczeństwach
duszy i ciała, a zwłaszcza zapewnieniem
o wiecznym zbawieniu!
Kilka lat przed wyborem na Stolicę
Piotrową – w 1975 r. – kardynał Karol
Wojtyła odwiedził karmelitów w Wadowicach, w swoim rodzinnym mieście
i przywoływał wspomnienia z młodości:
„CóŜ mogę Wam powiedzieć o moim
naboŜeństwie do Matki BoŜej Szkaplerznej? ChociaŜ mieszkałem blisko kościoła parafialnego, czułem jako
dziecko przynaglenie do odwiedzania kościoła karmelitańskiego połoŜonego
na wzgórzu wadowickim. W lipcu, uczestniczyłem w nowennie ku czci Matki
BoŜej z Góry Karmel i brałem teŜ udział w innych obrzędach ku Jej czci.
Podczas wakacji, gdy nie wyjeŜdŜałem, nie opuściłem Ŝadnego naboŜeństwa
popołudniowego ku czci Matki BoŜej Szkaplerznej. ChociaŜ było mi trudno
opuścić kolegów i ciepłe wody Skawy, na dźwięk dzwonów klasztornych coś
silnie drgało w moim sercu, zostawiałem wszystko i szybko biegłem na
Górkę”.
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Głębokie Ŝycie duchowe, rozumiane jako zjednoczenie z Maryją
w całkowitym oddaniu się Chrystusowi, znalazło swój wyraz między innymi w przyjęciu i noszeniu Szkaplerza. A w duchowości karmelitańskiej Szkaplerz był zawsze znakiem wstąpienia do szkoły Maryi, Jej naśladowania, szatą Jej cnót i znakiem Ŝycia w zjednoczeniu z Nią. W niedzielę 24 lipca 1988 r., podczas modlitwy „Anioł Pański”, papieŜ podkreślił
w homilii, iŜ Maryja jako Patronka i Pani Karmelu, jest Matką cnót,
Mistrzynią modlitwy i kontemplacji, której kaŜdy odziany Szkaplerzem powinien się poświęcić i naśladować: „Myśl moja biegnie do Góry Świętej,
która, w świecie Biblii, zawsze była uwaŜana jako symbol łaski, błogosławieństwa i piękna. Na tej górze, karmelici zadedykowali ich pierwszy Kościół Najświętszej Dziewicy Maryi, Matce Boga, Kwiatowi Karmelu, który
posiada piękno wszystkich cnót. Wyrazili w ten sposób wolę oddania się
Jej całkowicie i nierozerwalnie związania ich słuŜby Maryi ze słuŜbą
Chrystusowi. Wielcy mistycy karmelitańscy rozumieli doświadczenie Boga
w swoim Ŝyciu, jako drogę doskonałości, jako wejście na Górę Karmel.
Maryja jest obecna w tej wędrówce. Wzywana przez karmelitów jako
Matka, Opiekunka i Siostra, będąc Dziewicą najczystszą, staje się wzorem
kontemplacji, wraŜliwa na słuchanie i medytację słowa BoŜego i posłuszna
woli Ojca, za wstawiennictwem Syna w Duchu Świętym. Dlatego, w Karmelu i w kaŜdej duszy głęboko karmelitańskiej, kwitnie Ŝycie intensywnej
komunii i intymności z Najświętszą Dziewicą, jako nowy sposób Ŝycia dla
6

Boga i kontynuacja na ziemi miłości Syna Jezusa przez Maryję, Jego
Matkę. Pośród ludu chrześcijańskiego, rozbłysła z wieloma owocami duchowymi, szczególna łaska Najświętszej Maryi względem karmelitów, przypominana przez czcigodną tradycję związaną ze św. Szymonem Stockiem.
Jest to Szkaplerz Karmelitański, sposób przynaleŜenia do Zakonu Karmelu, by uczestniczyć w jego dobrodziejstwach duchowych oraz jako wyraz czułej i synowskiej poboŜności maryjnej. Poprzez Szkaplerz,
czciciele Naszej Pani z Góry
Karmel wyraŜają wolę kształtowania swojego Ŝycia na wzór
Maryi Matki, Opiekunki, Siostry,
Dziewicy najczystszej, przyjmując
z oczyszczonym sercem słowo
BoŜe i oddając się z gorliwością
słuŜbie braciom”1. PapieŜ takŜe
RóŜaniec nazwał „Szkołą Maryi,
w której Ona sama wprowadza
chrześcijanina w kontemplację
oblicza Chrystusa i doświadczenie Jego Miłości” (List o RóŜańcu, 14). W Karmelu utarło się
powiedzenie: „Szkaplerz noś, na
róŜańcu proś!”, co znaczy poświęć
się i oddaj Maryi przez Szkaplerz,
a w RóŜańcu rozwaŜaj Ŝycie
Chrystusa i Jej samej, modląc się
i prosząc Ją o wstawiennictwo. Szkaplerz i RóŜaniec zawsze były nierozerwalne i wzajemnie się dopełniające. Oba te naboŜeństwa zawsze pozostają znakiem prawdziwej duchowości i poboŜności maryjnej Karmelu. Oba
te naboŜeństwa były i są szkołą głębokiego Ŝycia duchowego, w której wychowało się wiele pokoleń świętych, osiągających szczyty mistycznego
zjednoczenia z Bogiem.

___________________________
1

Por. „L’Osservatore Romano”, 31.07.1988 r.
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W tej prawdziwej szkole duchowości św. Jan Paweł II uczył się od
Maryi Ŝycia z Chrystusem, w Chrystusie i dla Chrystusa. Od Niej uczył się
Ŝycia według Ducha Świętego, Ŝycia wiarą i z wiary, uczył się dziecięcego
posłuszeństwa Bogu, szczerej wdzięczności i Ŝycia z Opatrzności BoŜej.
Przede wszystkim jednak uczył się modlitwy, Ŝycia sakramentalnego,
ascezy i apostolskiego zaangaŜowania, które są źródłem i przejawem Ŝycia duchowego. Maryja uczyła go milczenia, Ŝycia pokornego i ukrytego,
Ŝycia w czystości i posłuszeństwie, Ŝycia ubogiego i skromnego. Maryja
uczyła go przyjmować i przeŜywać cierpienie w pokoju, godnie i z wiarą.
Uczyła go przyjmować wolę Boga taką, jaka jest. Maryja uczyła go wreszcie apostolstwa i słuŜby. Cechą charakterystyczną dla Niej jest słuŜba i duchowe macierzyństwo. „Oto Ja słuŜebnica Pańska!” (Łk 1,38). W słuŜbie
spełnia swe macierzyńskie posłannictwo. Jako Matka Zbawiciela słuŜy
zbawieniu człowieka, współpracując z Bogiem na wszelkie sposoby.
Jan Paweł II ukształtowany w takiej Szkole Maryi woła do nas
z całym przekonaniem: „Noście Szkaplerz święty! Ja zawsze go noszę
i wiele poŜytku otrzymałem przez to naboŜeństwo! Pozostałem mu
wierny i stał się on moją siłą, a dzień Matki BoŜej Szkaplerznej jest mi
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niezmiernie drogi!”. MoŜemy zapytać dlaczego. OtóŜ „miłość do Najświętszej Matki Boga przyczynia się do oŜywienia wiary katolickiej, poprawy obyczajów, ubogacenia ducha przez wyrazy poboŜności, które wpajają w dusze prawdy nadprzyrodzone i zachęcają do pielęgnowania Ŝycia
chrześcijańskiego. Wśród tych form poboŜności maryjnej wspomnijmy
przede wszystkim naboŜeństwo Świętego Szkaplerza Karmelitańskiego,
który przez swą prostotę i naturę, łatwo jest przyjmowany przez kaŜdego
i rozpowszechniony wśród wiernych chrześcijan, przynosząc obfite owoce
duchowe. Najświętsza Dziewica Maryja przypomina nam zawsze, lecz
zwłaszcza z okazji tego święta, Ŝe istotnym celem Ŝycia jest zbawienie
wieczne, i zapewnia nas o Swoim wstawiennictwie, byśmy wytrwali w wierze i łasce, aŜ do końca ziemskiego pielgrzymowania”2.
W roku jubileuszowym 750-lecia (2001 r.) objawienia szkaplerznego
papieŜ Jan Paweł II wysłał – datowane 25.03.2001 r. – orędzie do dwóch
PrzełoŜonych Generalnych Zakonu (Bosego i Dawnej Reformy), w którym
streścił najwaŜniejsze elementy duchowości szkaplerznej.
Patrząc na jego Ŝycie oraz zagłębiając się w jego nauczanie o Szkaplerzu i czci Matki BoŜej, łatwo odnajdziemy potwierdzenia jego osobistego
wyznania: „Bogate dziedzictwo maryjne Karmelu, rozpowszechnione
przez naboŜeństwo Szkaplerza Świętego, stało się skarbem całego Kościoła. Zostało szeroko przyjęte i głęboko zakorzenione wśród ludu BoŜego
dzięki swej prostocie, duchowej wartości i odniesieniu do roli Maryi w Ŝyciu Kościoła i ludzkości”3.
Obyśmy wszyscy za przykładem św. Jana Pawła II stawali się coraz
gorliwszymi apostołami Szkaplerza św. i szczerze oddanymi dziećmi Matki
BoŜej! Oby przez modlitwy św. Jana Pawła II błogosławiła nam wszystkim
Panna Maryja! Amen.
Oddałem ci moją Matkę, by cię miłością otoczyła,
oddałem Jej ciebie, by cię do Mnie prowadziła.
Ale najbardziej się cieszę, Ŝe moŜemy tak samo,
Ja i ty razem, mówić do Niej: Mamo…
[Jezus]
___________________________
2

Por. „L’Osservatore Romano”, 24.07.1988 r.

3

Por. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 750-lecia Szkaplerza Świętego (1251-2001) z dnia
25 marca 2001 r., „Providentialis gratiae eventus (Opatrznościowe wydarzenie łaski)”.
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KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I
ETOS ZAWODÓW KOBIECYCH4
[część 1]

CO TO JEST ETOS ZAWODU?
Słowo etos oznacza coś, co działa w samym człowieku, jakąś wewnętrzną
formę, trwałą postawę duszy,
słowem pewien stan. Ta trwająca postawa duszy nadaje jej
jednolite piętno, widoczne na
zewnątrz. Wiemy, Ŝe istnieją
trwałe cechy wrodzone – habitus
– np. temperament, gdzie naturalny, zasadniczy nastrój duszy
wyraŜa się w usposobieniu pogodnym albo melancholijnym.
Bywają teŜ cechy nabyte, bazujące na naturalnym podłoŜu człowieka. NaleŜą do nich wszystkie
sprawności naturalne oraz cnoty.
Oprócz cech wrodzonych są teŜ cechy otrzymane w darze od Boga, tzn.
cnoty boskie i w ogóle to wszystko, co składa się na świętość człowieka,
a co moŜna zyskać, ale takŜe stracić, gdyŜ nie przynaleŜy do duszy trwale
i łatwo podlega zmianie. (...)
Przez etos zawodowy rozumiemy trwałą postawę duszy (albo habitus)
ujawniającą się w Ŝyciu zawodowym jako pochodzącą z wnętrza i kształtującą wszystko zasadę, wyciskającą na nim rzeczywiście określone, jed___________________________
4

Por. Edyta Stein (s. Teresa Benedykta od KrzyŜa OCD), Z własnej głębi, wybór pism, tom II, Kraków 1978,
s. 20-25.
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nolite piętno. Nie powoduje jej jakąś zewnętrzna konieczność, zasada obowiązująca w pracy, czy forma określona zewnętrznymi przepisami, lecz coś,
co wyraźnie pochodzi z wnętrza człowieka. Taką trwałą postawą duszy,
miarodajną dla etosu zawodowego jest wierność obowiązkom i sumienność, wypływająca zasadniczo z nastawienia do samego zawodu. Kto
swoją pracę uwaŜa jedynie za źródło dochodu albo sposób spędzenia
czasu, ten podchodzi do niej inaczej aniŜeli ktoś, dla
kogo jest ona rzeczywistym zawodem, do którego
czuje się powołany. Ściśle rzecz biorąc, tylko w tym
ostatnim przypadku moŜna teŜ mówić o etosie zawodu.
KaŜdy zawód ma swój szczególny etos, jemu
odpowiadający (np. pielęgniarka – usłuŜność, gotowość niesienia pomocy; przedsiębiorca – zdecydowanie). MoŜna te cechy posiadać z natury (naturalne
uzdolnienia do pewnych zawodów), moŜna je teŜ
wypracować w sobie przez częste ponawianie wymaganych czynności i sposobów zachowania się.
Mówiąc na temat etosu zawodu kobiety, zakładam równocześnie z góry, Ŝe dusza kobieca posiada właściwe sobie trwałe postawy, które od
wnętrza kształtują jej Ŝycie zawodowe; w tym zaś
mieści się drugie załoŜenie, mianowicie, Ŝe specyfika kobieca zawiera w sobie powołanie do określonych zadań.
Dokonamy teraz analizy obu tych załoŜeń.

NATURALNY ZAWÓD KOBIETY
ORAZ ODPOWIADAJĄCY MU ETOS
Czy wolno mówić o jakimś szczególnym zawodzie dla kobiet czy
w ogóle o zawodach kobiecych?
W początkach ruchu kobiet, jego radykalne bojowniczki, przekreśliwszy
pierwsze pytanie, propagowały ideę, Ŝe wszystkie zawody są dla kobiet.
Strona przeciwna natomiast, przyznawała im tylko jeden zawód, do którego
kobieta jest powołana ze swej natury. Zagadnienie wymaga konfrontacji
11
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obu stanowisk. Najpierw więc postawmy pytanie: Czy istnieje naturalny
zawód kobiecy, a jeśli tak, to jakiej duchowej postawy wymaga?
Tylko ten, komu namiętność walki zaślepiła oczy, odwaŜa się zaprzeczyć oczywistości faktu, Ŝe ciało i dusza kobiety stworzone są do szczególnych celów. Jasne i niezbite słowa Pisma św. potwierdzają to, czego uczy
codzienne doświadczenie od początku świata: przeznaczeniem kobiety jest
być towarzyszką Ŝycia męŜczyzny i matką. Do tego wyposaŜone jest jej
ciało, temu odpowiada jej specyfika duchowa. Ta specyfika duchowa jest
niezbitym faktem, wielekroć doświadczanym, potwierdzonym takŜe słowami św. Tomasza, Ŝe „anima forma corporis”. Gdzie ciała tak zasadniczo się róŜnią w swym ukształtowaniu, tam – przy wszystkich elementach wspólnych ludzkiej naturze – musi zaistnieć róŜny typ duszy.
Naszkicujemy pobieŜnie typowo kobiece postawy duchowe, w gruncie
rzeczy wszystkim nam tak dobrze znane. Kobieta nastawiona jest na
osobiste podtrzymywanie
Ŝycia i obejmuje wszystko
całościowo. Nosić, karmić,
strzec, chronić, Ŝywić, pomagać we wzroście – oto
jej naturalne inklinacje o
czysto macierzyńskim wydźwięku. Sprawy nie związane bezpośrednio z Ŝyciem
interesują ją przede wszystkim ze względu na ich uŜyteczność do tego, co Ŝywe
i osobiste, nie zaś wyłącznie
ze względu na nie same. Z tym łączy się druga cecha kobieca, mianowicie to, Ŝe abstrakcja w kaŜdym znaczeniu jest jej naturze dość obca.
Sprawy Ŝyciowo-osobiste, będące przedmiotem jej troski, są jakąś konkretną całością, którą trzeba strzec i wspomagać w rozwoju, nie wyróŜniając
poszczególnej części kosztem innych, czy to ducha kosztem ciała albo odwrotnie, czy umiejętności duchowych kosztem innych. Kobieta nie znosi
tego zarówno u siebie, jak i u kogokolwiek. Tej praktycznej dyspozycji
odpowiada równieŜ postawa teoretyczna: naturalny sposób kobiecego
poznawania jest nie tyle pojęciowo-analityczny, ile raczej zmierzający
do konkretu, oglądowy i intuicyjny (wczuwający się). Ta podstawowa natu12

ralna dyspozycja dopomaga kobiecie pielęgnować i wychowywać własne
dzieci. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe nie ogranicza się ona wyłącznie do nich,
lecz odnosi się takŜe do męŜa i do wszystkich istot w jej zasięgu.
Dzięki takim macierzyńskim predyspozycjom kobieta staje się towarzyszką męŜczyzny oraz poczytuje sobie za dar i szczęście dzielenie
z nim Ŝycia, branie udziału we wszystkim, co go dotyczy, w sprawach
zarówno wielkich, jak i małych, w jego radościach i cierpieniach, takŜe
w podejmowanych pracach i napotykanych problemach. MęŜczyzna jest
pochłonięty „swoimi sprawami”. Oczekuje od drugich zainteresowania
i gotowości do słuŜenia mu, choć jemu samemu jest zasadniczo dość trudno
otworzyć się na innych i na ich sprawy. Kobieta przeciwnie, jakoś z natury rzeczy z wyczuciem i zrozumieniem przenika obce sobie dziedziny,
o które nigdy nie zatroszczyłaby się, gdyby nie leŜały one w jej osobistym interesie. Ten dar łączy się ściśle z jej macierzyńską predyspozycją;
Ŝywotny udział w Ŝyciu drugiego człowieka
pobudza jej siły i potęguje wydajność w funkcji opiekuńczej i wychowawczej, a więc czysto
macierzyńskiej, której potrzebuje – jeszcze,
czy właśnie – dojrzały człowiek, a więc takŜe
jej własne dzieci, im bardziej dorastają.
Udział w Ŝyciu męŜczyzny wymaga pewnego podporządkowania mu się w posłuszeństwie, według słowa BoŜego. MęŜczyzna
ze swej natury słuŜy bezpośrednio swojej sprawie; kobieta słuŜy tej sprawie ze względu na
niego i jest słuszne, Ŝe podlega jego kierownictwu. Domeną kobiety jest dom i wychowanie, naturalnym zaś powołaniem męŜczyzny jest bycie jej „głową” i opiekunem...
Takie przedstawienie naturalnych właściwości
kobiecych nie jest w Ŝadnej mierze oceną ich
wartości.
Jest jednak rzeczą pewną, Ŝe właściwie
rozwinięte predyspozycje posiadają ogromne
znaczenie Ŝyciowe. Gdy zaś idzie o ich znaczenie etyczne, to musimy dodać, Ŝe rozwój
tych dyspozycji jest uwarunkowany właści13
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wym rozwojem natury kobiety, co nie staje się samo przez się, a trzeba
nawet podkreślić, Ŝe dokonuje się to tylko w szczególnych okolicznościach.
Grzech pierworodny obciąŜył naturę kobiecą – jak całą naturę ludzką
– zahamowaniami utrudniającymi właściwy rozwój i prowadzącymi do
typowej degeneracji, jeśli się temu nie przeciwdziała. Nastawienie na to,
co osobiste moŜe prowadzić do nadmiernego zajmowania się sobą i absorbowania innych własną osobą, do próŜności, potrzeby pochwał i uznania,
niepohamowanej potrzeby udzielania się. MoŜe to równieŜ przybrać formę
przesadnego interesowania się
drugimi, ciekawości, plotkarstwa,
niedyskretnego wdzierania się
w intymne Ŝycie innych. Natomiast
to typowo kobiece nastawienie na
całość, prowadzi łatwo do rozproszenia sił, do niechęci przed podjęciem tego, co konieczne, przed
obiektywnym zdyscyplinowaniem
pojedynczych dyspozycji, do powierzchownego ślizgania się po
wszelkich dziedzinach; w stosunku
do innych natomiast pojawia się
wówczas nadmierne umniejszanie
ich znaczenia, tak sprzeczne z funkcją macierzyńską. Rozumiejąca
drugiego człowieka towarzyszka
zamienia się w intruza, który nie
znosi tego cichego i dyskretnego
dojrzewania; dlatego nie oddziałuje twórczo, lecz przeciwnie – hamuje rozwój i przeszkadza w nim.
Miejsce radosnej słuŜby zajmuje
pragnienie panowania. IleŜ nieszczęść małŜeńskich, ileŜ obcości między matkami i dorosłymi lub dorastającymi dziećmi spowodowała taka degeneracja.
Szukając wzoru czysto i właściwie rozwiniętych predyspozycji kobiecych – małŜonki i matki, jaką jest kobieta ze swej natury – skie14

rujmy nasz wzrok na Niepokalaną. Centrum Jej Ŝycia stanowi Jej Syn.
W świętym oczekiwaniu czuwa nad Jego narodzinami, strzeŜe Go w latach
dziecięcych, towarzyszy Mu na Jego drogach z bliska lub z daleka, tak jak
On tego pragnie; trzyma w ramionach Zmarłego, wypełnia Jego testament.
Lecz wykonuje to wszystko nie jako swoją sprawę – Ona jest tylko
słuŜebnicą Pańską – wykonuje to dlatego, Ŝe Bóg Ją do tego powołał.
Nie uwaŜa tego Dziecka za swoją własność; otrzymała Je z rąk BoŜych
i w BoŜe ręce Je oddała, ofiarując Syna w świątyni, towarzysząc Mu na
śmierć krzyŜową.
Spójrzmy na Niepokalaną jako na małŜonkę św. Józefa, na Jej ciche,
bezgraniczne zaufanie, liczące na jego bezgraniczne zaufanie; na milczące
posłuszeństwo; na zrozumiałe same przez się wierne trwanie przy nim
w cierpieniu. A wszystko w podporządkowaniu się woli BoŜej, która
dała Jej tego małŜonka jako stróŜa i głowę rodziny.
Matka BoŜa ukazuje nam najpełniej duchową postawę właściwą naturalnemu powołaniu kobiety: posłuszeństwo, zaufanie i udział w Ŝyciu
męŜa.
Taka postawa wspomaga jego zadania i wpływa twórczo na rozwój jego
osobowości; dziecku natomiast zapewnia opiekę, wychowanie i rozwój
uzdolnień danych mu przez Boga; dominantą postępowania jest tu ofiarne oddanie siebie i ciche usuwanie się w cień, gdy nie jest się potrzebnym. Taka postawa zakorzeniona jest w małŜeństwie i macierzyństwie pojętym jako powołanie pochodzące od Boga i podjęte ze wzgląd na Niego
oraz pod Jego kierownictwem realizowane.
W jaki sposób moŜe kobieta osiągnąć takie wyŜyny etosu w swym
sposobie myślenia i działania, gdy w naszej upadłej naturze ludzkiej
tyle potęŜnych mechanizmów spycha ją na całkiem inne tory?
Skutecznym naturalnym środkiem, leczącym wszystkie typowe kobiece ułomności, jest dobrze wykonywana konkretna praca. Wymaga
ona juŜ sama z siebie opanowania wybujałej chęci podkreślania pierwiastka
osobistego, własnych zadań, pracy, gdyŜ domaga się podporządkowania
obiektywnym prawom, przez co uczy posłuszeństwa.
Praca nie moŜe jednak prowadzić do utraty dobrej i czystej osobistej postawy, ani do zbyt jednostronnej specjalizacji, do popadnięcia w niewolę
jednej dziedziny spraw, tak typowej dla degeneracji natury męskiej. Jak dalece skuteczny jest ten naturalny środek ochronny, świadczy dojrzałość
15
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i harmonia wielu kobiet o wysokiej kulturze umysłowej, albo takich, które
wskutek trudnych warunków Ŝyciowych musiały podjąć wyczerpującą
pracę zawodową. Mamy tu paralelę do obrazu doskonałego dŜentelmena,
którego sylwetkę nakreślił Newman w „Idea of a Uniwersity”: kultura osobowościowa, łudząco podobna do prawdziwej świętości. Lecz tu i tam zachodzi tylko podobieństwo. Natura ujarzmiona jedynie dobrym wychowaniem, zdolna jest zachować szlif swego wnętrza tylko do pewnych
granic wytrzymałości, po czym rozrywa szranki. Upadłą naturę moŜe
przekształcić i uformować na nowo wyłącznie moc łaski i to rzeczywiście
u samych jej korzeni i od wnętrza. Do tych spraw jeszcze powrócimy...

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
•
•

Co to jest etos zawodu i jakie są trwałe typowo kobiece postawy duchowe?
Co wpływa na degenerację pozytywnych postaw duchowych kobiety i w czym przejawia się ta degeneracja?

•
•

Dzięki czemu Maryja jest wzorem kobiety, Ŝony i matki?
W jaki sposób kobieta moŜe osiągnąć maryjne wyŜyny etosu w swoim
sposobie myślenia i w działaniu?

CODZIENNE CZYTANIE DUCHOWE
W tym roku formacyjnym za podstawę do czytania duchowego weźmiemy dzieło Tomasza a Kempis,
O naśladowaniu Chrystusa (skrót: NC) z rozwaŜaniami ks. Felicite Roberta de Lamennais, (Poznań,
Flos Carmeli 2005, wydanie I). Wydanie to na nowo
przełoŜone na język polski (przez p. Agatę Łukomską) jest wersją, jaką wiele lat czytała przed i po
wstąpieniu do Karmelu św. Teresa od Dzieciątka
Jezus OCD.
Wydanie to moŜna nabyć w wydawnictwie Flos
Carmeli (tel.: 61 856 08 34; www.floscarmeli.pl) oraz
w naszej księgarni w Czernej (Karmelitana, tel.:
12 258 30 77; http://ksiegarnia.karmelczerna.pl).
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W schemacie czytań jeden rozdział przypada na dwa dni. KaŜdy
indywidualnie powinien podejść do tej lektury i rozmyślania, wyznaczając sobie ilość akapitów danego rozdziału stosownie do swoich moŜliwości, czasu i potrzeb duchowych.

TYDZIEŃ 1
Dzień 1 – NC Księga IV, r. 17: O gorącym pragnieniu przyjęcia Jezusa
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga IV, r. 18: Nie naleŜy usiłować przeniknąć tajemnicy Eucharystii, ale trzeba zmysły poddać wierze
Dzień 4 –

POWTÓRNA LEKTURA:
Dzień 5 – NC Księga I, r. 18: O przykładzie świętych
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga I, r. 23: O rozmyślaniu o śmierci

TYDZIEŃ 2
Dzień 1 –
Dzień 2 –
Dzień 3 –
Dzień 4 –
Dzień 5 –
Dzień 6 –
Dzień 7 –

NC Księga I, r. 24: O sądzie i o karze za grzechy
NC Księga I, r. 21: O skrusze serca
NC Księga II, r. 1: O wewnętrznej rozmowie z Bogiem
NC Księga II, r. 5: O badaniu samego siebie

TYDZIEŃ 3
Dzień 1 – NC Księga III, r. 6: O próbie prawdziwej miłości
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 7: Trzeba pokornie ukrywać łaski otrzymane
od Boga
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 20: O wyznawaniu swojej słabości i o nędzy
tego Ŝycia
Dzień 6 –
17
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Dzień 7 – NC Księga III, r. 23: O czterech rzeczach waŜnych dla
zachowania pokoju

TYDZIEŃ 4
Dzień 1 – NC Księga III, r. 25: Na czym polega prawdziwy pokój
i postęp duszy
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 37: Trzeba całkowicie wyrzec się siebie,
by osiągnąć wolność serca
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 47: Dla Ŝycia wiecznego trzeba być gotowym
znosić największe przykrości
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 54: O odmiennych poruszeniach natury
i łaski

MIESIĄC II
INNE NATURALNE ZAWODY KOBIECE 5
[część II]

ZAWODY SPECYFICZNIE KOBIECE
Musimy teraz zadać sobie drugie pytanie, a mianowicie, czy istnieją
jeszcze inne zawody kobiece poza tymi naturalnymi?
Nie ulega wątpliwości, Ŝe kobieta zdolna jest podjąć kaŜdy zawód
poza swoim powołaniem do małŜeństwa i macierzyństwa, co zresztą
potwierdza historia ostatnich lat, a w istocie to doświadczenie wszystkich
czasów. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe gdy zachodzi potrzeba, kaŜda normalna i zdrowa kobieta nadaje się do pracy zawodowej. I odwrotnie: nie
ma zawodu, którego kobieta nie mogłaby wykonywać. Ofiarna i dzielna
kobieta, gdy trzeba wyŜywić osierocone dzieci, utrzymać rodzeństwo
lub starych rodziców, potrafi zdobyć się na zdumiewające osiągnięcia.
___________________________
5

Druga część konferencji Edyty Stein: Etos zawodów kobiecych; Edyta Stein (s. Teresa Benedykta od KrzyŜa
OCD), Z własnej głębi, wybór pism, tom II, Kraków 1978, s. 25-31.

18

Takie indywidualne uzdolnienia i skłonności mogą znaleźć zastosowanie
w róŜnych dziedzinach. śadna kobieta nie jest tylko kobietą; kaŜda odznacza się właściwymi sobie cechami i uzdolnieniami, wcale nie mniejszymi
od męŜczyzny i moŜe dzięki nim wykonywać pracę artystyczną, naukową,
techniczną itd. Uzdolnienia indywidualne mogą się zasadniczo kierować ku
kaŜdej dziedzinie, nawet dość odległej od specyfiki typowo kobiecej i ku zawodom niekobiecym. O zawodzie
kobiecym wolno nam w sposób
sensowny mówić wtedy, gdy dotyczy on obiektywnych zadań
właściwych kobiecie, jak pielęgnacja, wychowanie, opieka,
zdolność zrozumienia drugiego
człowieka; takim właśnie jest
zawód lekarki, pielęgniarki, nauczycielki, wychowawczyni, pomocy domowej, oraz cały szereg
nowoczesnych zawodów społecznych.
W dziedzinie nauki jest wiele
gałęzi mających do czynienia
z Ŝywym i osobowym konkretem,
jak nauki humanistyczne i róŜne
prace pomocnicze, przekłady,
wydawnictwa, mądre kierowanie twórczą pracą innych. Jest
oczywiste, iŜ trzeba tu w zasadzie
tej samej postawy duchowej, jaką
musi posiadać małŜonka i matka;
rozszerza się tylko zakres działania i zmienia się przewaŜnie skład
osobowy, gdyŜ nie posiada on połączeń witalnych, więzów krwi,
i dlatego jest bardziej uduchowiony. Nie wspomagają go naturalne bodźce jak we wspólnocie rodzinnej,
dlatego wymaga większej siły duchowej i ofiarności.

19
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SPECYFICZNA KOBIECA FORMACJA ZAWODOWA
Nawiązując do powyŜszego, moŜemy powiedzieć, Ŝe nawet te zawody,
których czysto rzeczowe wymogi nie zbiegają się z wymogami właściwymi
kobiecie i zaliczają się raczej do specyficznie męskich, gdy się je ujmie od
strony ich konkretnych warunków bytowych, mogą być wykonane w sposób specyficznie kobiecy. Praca w fabryce, w biurze, w administracji państwowej czy miejskiej, w związkach ustawodawczych, w laboratoriach chemicznych, w zakładzie matematycznym, ma do czynienia z materią martwą
albo abstrakcją myślową. JednakŜe w większości przypadków praca taka
wykonywana jest wespół z innymi, choćby tylko w tym samym pokoju,
w tej samej branŜy. To zaś stwarza okazję do rozwinięcia wszystkich
zalet kobiecych. MoŜna nawet stwierdzić, Ŝe właśnie w takich warunkach
grozi pracownikom niebezpieczeństwo stania się cząstką maszyny i zatracenia swego człowieczeństwa,
i dlatego specyfika kobieca moŜe
się stać dla nich błogosławioną
przeciwwagą. Kto wie, Ŝe w miejscu pracy spotka się z gotowością do pomocy i zrozumienia,
ten zachowa w sobie jakiś Ŝywy
nerw, albo pozwoli w swym sercu odŜyć czemuś, co w przeciwnym razie musiałoby wymrzeć.
Oto jeden ze sposobów kobiecego oddziaływania na Ŝycie zawodowe i kształtowania go inaczej, aniŜeli zrobiłby to męŜczyzna. Lecz istnieje jeszcze drugi.
KaŜda abstrakcja jest przecieŜ
w końcu częścią czegoś konkretnego i rzeczy martwe słuŜą Ŝywym. Dlatego teŜ kaŜda czynność
abstrakcyjna, zaprzęgnięta jest
w słuŜbę jakiejś Ŝywej całości.
Kto nie spuszcza z oka tej całości,
kto zachowuje Ŝywą pamięć
20

o niej, ten nawet w najbardziej oschłym abstrakcyjnym zajęciu nie
utraci łączności z nią. Dzięki temu jego zajęcie stanie się milsze i często
nawet rzeczowe lepiej i sensowniej wykonane. W kwestiach prawnych,
w decyzjach i zarządzeniach, męŜczyzna będzie usiłował nadać im najdoskonalszą formę prawną, nie zwracając wiele uwagi na konkretne przypadki, które naleŜy uregulować. Natomiast kobieta wierna swej specyfice,
nawet w parlamencie czy administracji, będzie miała zawsze na uwadze
konkretny cel, do osiągnięcia którego dobiera najodpowiedniejsze środki.
W ten sposób wkroczenie
przez kobiety w najróŜniejsze dziedziny zawodowe moŜe się stać
błogosławieństwem dla Ŝycia społecznego, prywatnego i publicznego, jeśli tylko zachowany zostanie
specyficznie kobiecy etos.
I znowu bierzmy wzór z Matki
BoŜej, z Maryi na godach w Kanie
Galilejskiej: Jej ciche, uwaŜne
spojrzenie przenika wszystko i dostrzega, gdzie trzeba zaradzić. I zanim
ktokolwiek się spostrzeŜe, zanim ujawni się brak wina, ona juŜ spieszy
z pomocą. Obiera najwłaściwsze środki i drogi, wydaje konieczne polecenia,
a wszystko cicho, bez ostentacji. Oto wzorzec dla kobiety w Ŝyciu zawodowym. Postawiona na kaŜdym miejscu, spokojnie i rzeczowo sprawuje swoją
słuŜbę, bez zwracania na siebie uwagi. Czujnym spojrzeniem obejmuje sytuację, aby pomóc wtedy, gdy trzeba, i moŜliwie niepostrzeŜenie zaradzić
w potrzebie, jeśli tylko jest to w jej mocy. Jest ona jak dobry duch, który
wszędzie, gdzie się pojawi, wnosi z sobą błogosławieństwo.

NADPRZYRODZONE POWOŁANIE KOBIETY
Dokonaliśmy przeglądu zadań kobiecych w Ŝyciu domowym i publicznym: są to bogate i Ŝyzne obszary działalności. JednakŜe nie wyczerpaliśmy
jeszcze zasięgu jej działania. Dziś, jak zresztą od zarania Kościoła, z łona
rodzin i z placówek pracy powołuje Bóg do swej świętej słuŜby tych, któ-
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rych sam wybrał. Czy powołanie zakonne moŜna traktować jako zawód
kobiecy?
Wołanie BoŜe zwraca się przecieŜ do męŜczyzn i do kobiet w formie
nadprzyrodzonego powołania, pochodzącego z góry od Boga, wzywającego
do przekroczenia granic ziemsko-naturalnych. Na pierwszy rzut oka mogło
by się wydawać, Ŝe naturalna róŜnica płci jest tu bez znaczenia. A jednak
zawsze w mocy pozostaje zasada, Ŝe łaska nie niszczy natury, lecz ją udoskonala: gratia perficit, non destruit naturam. MoŜna się więc spodziewać,
Ŝe powołanie zakonne nie niweczy natury męskiej i kobiecej, lecz ją
w szczególny sposób rozwija i uŜyźnia. Dzięki temu powołanie zakonne
z właściwymi sobie wymogami, analogicznie do zawodów świeckich, w całkiem szczególny sposób wychodzi naprzeciw naturze męskiej czy kobiecej.
Powołanie zakonne jest całkowitym oddaniem się całego człowieka
i całego Ŝycia słuŜbie Bogu. Nakłada ono obowiązek posługiwania się środkami uzdalniającymi do jego wypełnienia: ubóstwem, będącym wyzbyciem
się z wszelkiego posiadania; czystością, która poświęca Bogu kaŜde witalne
ludzkie powiązanie i związek; wreszcie posłuszeństwem, oddającym Bogu
własną wolę. Powołanie zakonne realizuje się w najróŜniejszych formach:
moŜe być cichą kontemplacją BoŜej Prawdy lub uroczystą chwalbą Boga,
moŜe być szerzeniem wiary, moŜe mieć charakter dzieł miłosierdzia albo
wstawiennictwa lub wstawienniczej ekspiacji. (...)
Powstałe w niedawnych czasach Ŝeńskie zgromadzenia sprawują równieŜ funkcje specyficznie kobiece, jak wychowanie i dzieło miłosierdzia.
Praca wielu Ŝeńskich zgromadzeń prowadzących działalność zewnętrzną
pod względem materialnym niewiele róŜni się od pracy „kobiet świeckich”.
Występuje tu jednak róŜnica formalna, polegająca na tym, Ŝe w zakonie
kaŜda czynność winna się dokonywać w posłuszeństwie Bogu.
Jaka jest jednak kobieca specyfika Ŝycia zakonnego? Motywem, zasadą
i celem Ŝycia zakonnego jest oddanie się całkowicie Bogu w miłości, zapominając o sobie samym, wygaszając niejako własne Ŝycie, aby stworzyć
w sobie miejsce dla Jego Ŝycia. Im doskonalej to się urzeczywistnia, tym
bogatsze Ŝycie BoŜe wypełnia duszę.
A Ŝyciem BoŜym jest miłość płynąca potęŜnym strumieniem, miłość
bezkompromisowa i dobrowolnie dająca siebie. Miłość, która litościwie pochyla się nad potrzebującym, która chorych uzdrawia, a umarłych wskrzesza, która strzeŜe i prowadzi, karmi, uczy i wychowuje. Miłość, która smuci
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się ze smutnymi, raduje z radującymi, która kaŜdemu daje łaski potrzebne
do wypełniania w sobie ojcowskich zamierzeń Boga, słowem – miłość
Serca BoŜego.
Oddać się w miłości, stać się całkowicie własnością kogoś innego
i zarazem całkowicie go posiadać – oto najgłębsze pragnienie kobiecego
serca. W tym streszcza się i zawiera dąŜenie do tego, co najbardziej osobiste, a obejmujące zarazem całość, rys specyficznie kobiecy. Tam, gdzie takie oddanie dokonuje się w odniesieniu do człowieka, moŜe ono stać
się przewrotnością: wydaniem się
na łup, zakuciem w kajdany i nie
usprawiedliwionym roszczeniem,
którego Ŝaden człowiek spełnić nie
moŜe. Tylko Bóg moŜe przyjąć
takie oddanie i tylko Bóg moŜe
dać się w darze tak, Ŝe napełni
sobą całą ludzką istotę, nie tracąc przy tym nic z siebie samego. Dlatego całkowite oddanie
się jest zasadą Ŝycia zakonnego,
a zarazem jedynym moŜliwie
adekwatnym spełnieniem kobiecych tęsknot.
śycie Boga, które przelewa się
w oddane Mu ludzkie serce; miłość
słuŜebna, współczująca, budząca
i wspomagająca Ŝycie, odpowiada
całkowicie wymienionym wyŜej
wymogom etosu powołania kobiety.
Jakie to nasuwa wnioski praktyczne? Czy wszystkie kobiety muszą zostać zakonnicami dla wypełnienia swego powołania? Oczywiście, Ŝe nie! Wynika z tego jednak, Ŝe natura kobieca, zdegenerowana po grzechu pierworodnym, tylko w czystości – gdy cała odda się Bogu – moŜe się odrodzić i osiągnąć wyŜyny
etosu powołania właściwe czystej naturze kobiecej. Wszystko jedno czy
kobieta jest matką i przebywa w domu, czy zajmuje odpowiedzialne stano23
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wisko w Ŝyciu publicznym, czy Ŝyje za murami klasztoru, wszędzie musi
być „słuŜebnicą Pańską”, jak była nią Matka BoŜa w kaŜdej sytuacji
swojego Ŝycia: w zaciszu świątyni, w Betlejem i Nazarecie, a po śmierci
Syna pośród Apostołów i w pierwszej gminie chrześcijańskiej. Gdyby
kaŜda kobieta mogła być Jej odbiciem: sponsa Christi (Oblubienicą Chrystusa), apostołką Serca BoŜego, wypełniłaby swoje kobiece powołanie niezaleŜnie od warunków w jakich Ŝyje i działalności, jaką podejmuje.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
•
•
•
•

Kiedy moŜna mówić o kobiecym zawodzie i jakie zawody kobieta moŜe podjąć poza powołaniem do małŜeństwa i macierzyństwa?
W czym przejawia się specyfika kobiecego sposobu wykonywania pracy?
Jakie postawy Maryi mogą być wzorcowe dla kobiety w Ŝyciu zawodowym?
Kiedy kobieta będzie w stanie wypełnić swoje powołanie niezaleŜnie
od warunków, w jakich Ŝyje i działalności, jaką podejmuje?

CODZIENNE CZYTANIE DUCHOWE
TYDZIEŃ 1
Dzień 1 – NC Księga III, r. 55: O skaŜonej naturze
i o działaniu BoŜej łaski
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga I, r. 6: O nieuporządkowanych skłonnościach
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga I, r. 11: O sposobach
osiągnięcia wewnętrznego pokoju
i trosce o postęp duchowy
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga II, r. 3: O człowieku miłującym pokój

TYDZIEŃ 2
Dzień 1 – NC Księga II, r. 6: O radości czystego sumienia
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Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 24: Nie naleŜy ciekawie badać postępowania
innych
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 38: Jak trzeba kierować sprawami zewnętrznymi i uciekać się do Boga w niebezpieczeństwach
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga I, r. 22: O rozwaŜaniu ludzkiej nędzy

TYDZIEŃ 3
Dzień 1 – NC Księga I, r. 25: O gorliwej pracy nad poprawą swojego
Ŝycia
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga II, r. 10: O wdzięczności za łaskę BoŜą
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga II, r. 12: O świętej drodze KrzyŜa
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 3: Słowa BoŜego naleŜy słuchać z pokorą.
Wielu nie potrafi naleŜycie go przyjąć

TYDZIEŃ 4
Dzień 1 – NC Księga III, r. 30: Trzeba wzywać BoŜej pomocy i z ufnością oczekiwać powrotu Jego łaski
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 35: W tym Ŝyciu zawsze podlegamy pokusie
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 57: Nie trzeba popadać w przesadne
przygnębienie z powodu swoich błędów
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga I, r. 13: O opieraniu się pokusom

25

Formacja

MIESIĄC III
IDEAŁ A PRZECIĘTNOŚĆ śYCIA KOBIET6
Jak zrealizować ukazany etos
kobiety w praktycznym Ŝyciu zawodowym? Wymogi etosu mogłyby wydawać się niedościgłym
ideałem, gdy weźmie się pod uwagę ogromną przepaść, jaka dzieli
go od przeciętnego Ŝycia współczesnej kobiety, jeśli nie wskaŜe
się na jego praktyczne zastosowania.
Powiem więc kilka słów na temat środków praktycznej realizacji.
Zestawmy ze sobą rzeczywiste
Ŝycie kobiet – tak jak zwykło ono
dziś przebiegać – z ustalonymi
powyŜej wymogami. Wiele z tych
najlepszych kobiet jest przytłoczonych podwójnym cięŜarem pracy zawodowej albo często tylko zarobkowej, i obowiązkami rodzinnymi; ciągle w ruchu, zagonione, nerwowe, podraŜnione: skąd mają wziąć wewnętrzny spokój i pogodę, aby stać się
dla drugich wsparciem i oparciem, aby nimi pokierować?
A owocem tego są codzienne małe starcia z męŜem i dziećmi, nawet
przy wielkiej wzajemnej miłości i uznaniu, niesmak w domu, rozluźnienie
wspólnoty rodzinnej. Wiele kobiet Ŝyje bardzo powierzchownie, usiłując
jedynie zapełnić pustkę, którą odczuwają wewnątrz. Wychodzą za mąŜ
i odchodzą, pozostawiając na łaskę losu dom i dzieci lub powierzając je
obcej kobiecie, równie jak one niesumiennej. Zmuszone do podejmowania
działalności zarobkowej, traktują pracę jedynie jako środek do zdobywania
___________________________
6

Trzecia część konferencji: Etos zawodów kobiecych; Edyta Stein (s. Teresa Benedykta od KrzyŜa OCD),
Z własnej głębi, wybór pism, tom II, Kraków 1978, s. 31-34.
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środków na utrzymanie i moŜliwie nieograniczone korzystanie z przyjemności Ŝycia. W tym przypadku nie ma mowy o zawodzie czy etosie.
Takie kobiety są jak piaszczyste wydmy pędzone wiatrem. Powodują
rozkład Ŝycia rodzinnego, upadek moralności. Niestety takich kobiet jest
coraz więcej, a powstrzymać tę tendencję mogłoby jedynie właściwe wychowanie dziewcząt.
Istnieje równieŜ niemała liczba kobiet, które zdobyły zawód
zgodnie z zamiłowaniem i zdolnościami, i wspaniale pracują.
Jednak równieŜ wśród nich znajdują się takie, które po entuzjastycznych początkach odkryły,
Ŝe zawiedzione zostały ich oczekiwania i tęsknie rozglądają się
za czymś innym. Być moŜe rozczarowały się dlatego, Ŝe chciały
swą pracę wykonać po męsku; nie
szukały albo teŜ nie znalazły właściwej drogi i środków, aby w Ŝyciu zawodowym rozwinąć twórczo swoje kobiece właściwości i dlatego ich
własna natura zemściła się na nich, nie mogąc dojść do głosu. Popatrzmy
na mury klasztorne; takŜe tam nie jest idealnie, górę bierze przeciętność. Zdarzało się i zdarza, oczywiście, Ŝe wiele osób zakonnych nie
uświadamia sobie w pełni wagi złoŜonych ślubów albo w pierwszej młodzieńczej gorliwości były gotowe na całkowitą ofiarę, ale nie wytrwały
w niej. Męczą się więc w swojej przeciętności i są cięŜarem dla drugich.
Dochodzą jeszcze trudności płynące z układu stosunków we współczesnym
świecie: „podwójne powołanie” zakonnicy, będącej pielęgniarką, nauczycielką, społecznicą zgodnie z dzisiejszymi wymogami, a równocześnie usiłującej wypełnić swoje obowiązki zakonne. Sprawa wygląda często podobnie jak u małŜonki i matki pracującej zarobkowo: nadmierne obciąŜenie
wypacza właściwą postawę duszy.
Temu smutnemu obrazowi przeciętności moŜna przeciwstawić prawdziwe bohaterki, które odnajdujemy w kaŜdym środowisku, w Ŝyciu rodzinnym i zawodowym, a takŜe za murami klasztorów. Dokonują one cudów miłości i mają niezwykłe osiągnięcia w pracy zawodowej. Mówią
27
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o nich kroniki kościelne i wielu
zna je z własnego doświadczenia:
matki opromieniające dom swoim
ciepłem i światłem, wychowujące
dziewięcioro własnych dzieci,
przekazujące im pełnię błogosławieństwa na dalszą drogę Ŝycia
i dla przyszłych pokoleń, o sercu
zawsze otwartym na cudzy ból;
skromne nauczycielki i drobne
urzędniczki utrzymują nieraz całą
rodzinę własną pracą zawodową,
a przy wszystkich obowiązkach
domowych, znajdujące jeszcze
czas i pieniądze na róŜne cele kościelne i dobroczynne; zakonnice, czuwające nocą na modlitwie za zagroŜone dusze i podejmujące dobrowolną pokutę jako zadośćuczynienie za grzechy innych. Skąd czerpią one siły do
spraw przerastających ich naturalne moŜliwości i zachowują jednocześnie
niezmącony spokój i pogodę nawet w skrajnym wyczerpaniu nerwowym
i psychicznym?

śYCIE EUCHARYSTYCZNE
Jedynie moc łaski moŜe uwolnić naturę ludzką od jej słabości, oczyścić ją i opróŜnić na przyjęcie Ŝycia BoŜego. To boskie Ŝycie jest właśnie
motorem wszelkich dzieł miłości. Kto chce je trwale posiadać, musi je zasilać nieustannie u źródeł, w których płynie ono niewyczerpanym strumieniem, to znaczy z sakramentów Świętych, zwłaszcza z Sakramentu Miłości
– Eucharystii. śycie kobiece, pragnące kształtować się w duchu boskiej
miłości, musi się stać Ŝyciem eucharystycznym. Umieć o sobie zapomnieć, wyrzec się wszelkich osobistych pragnień i praw, mieć serce otwarte
na wszelki cudzy ból i potrzeby – oto ideał osiągalny jedynie dzięki codziennemu, zaŜyłemu obcowaniu ze Zbawicielem w tabernakulum. Kto nawiedza Go w Eucharystii i z Nim omawia swoje sytuacje, kto się pozwala
oczyszczać uświęcającej mocy ołtarza i sam w ofierze Chrystusowej oddaje
Mu siebie, kto Go przyjmuje w Komunii św. do swego wnętrza, ten zanurza
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się coraz głębiej i silniej w prąd boskiego Ŝycia i wrasta w Mistyczne Ciało
Chrystusa, kształtując swe serce na wzór Serca BoŜego.

śYCIE LITURGICZNE
Gdy wszystkie biedy naszego Ŝycia złoŜymy ufnie w Sercu Jezusa,
wtedy nie obciąŜają nas one nad miarę i nasza dusza pozostaje swobodna na przyjęcie Ŝycia BoŜego. Wówczas razem ze Zbawicielem podąŜamy drogą, którą On
sam przeszedł na ziemi i przemierza dalej w swym Mistycznym
Ciele; oczami wiary przenikamy
głębię tajemnic Jego Ŝycia w łonie Bóstwa. Takie zaangaŜowanie
się w Jego boskie Ŝycie posiada
ogromną siłę, która wyzwala; ujmuje cięŜaru temu, co ziemskie,
juŜ w czasie jakby obdarza nas
wiecznością, rozsiewając blask
uwielbionego Ŝycia i ukazując drogę w świetle. Liturgia Kościoła
wprowadza nas na tę drogę,
którą przemierzamy razem z Panem. Dlatego prawdziwe Ŝycie
kobiety katoliczki będzie miało równieŜ wydźwięk liturgiczny. Gdy ktoś
odprawia modlitwę Kościoła w duchu i prawdzie, wtedy ta modlitwa
przekształca całe jego Ŝycie.

PODSUMOWANIE
Podsumujemy: zawodem właściwym dla kobiety jest kaŜdy zawód,
w którym kobieca dusza ma zapewnione naleŜne sobie prawa, i który
moŜe realizować zgodnie ze swoją specyfiką. Najbardziej wewnętrzną zasadą duszy kobiecej jest miłość wzorowana na miłości tryskającej z Serca
BoŜego. Swój zasadniczy kształt kobieca dusza osiąga w najściślejszym
zjednoczeniu z Sercem BoŜym w Ŝyciu eucharystycznym i liturgicznym.
29
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Musimy jednak postawić na koniec jeszcze jedno pytanie. Dlaczego tak
często mówi się o zawodach kobiecych, a rzadko kiedy o zawodach męskich? Czy u męŜczyzny nie występuje, analogicznie jak u kobiety, współrzędność czy teŜ przeciwieństwo dyspozycji indywidualnych i męskich?
Czy nie trzeba by równieŜ określić męskich właściwości, które mogłyby
dopomóc do wyborze i realizacji zawodu? Czy równieŜ w przypadku męŜczyzny
nie naleŜy mówić o degeneracji zepsutej
natury, którą odradza czystość? Myślę,
Ŝe byłoby dobrze poszukać kiedyś odpowiedzi na wszystkie te pytania.
Zbawienna współpraca męŜczyzn
i kobiet w Ŝyciu zawodowym stanie się
moŜliwa dopiero wtedy, gdy obie strony spokojnie i obiektywnie uświadomią sobie swoje właściwości i wyciągną z tego praktyczne konsekwencje.
Bóg stworzył człowieka kobietą i męŜczyzną, oboje na swój obraz i podobieństwo. Jedynie prawidłowo rozwinięta
męska i kobieca specyfika pozwoli osiągnąć najwyŜsze moŜliwe podobieństwo do Boga i najsilniejsze przeniknięcie Ŝyciem BoŜym całego Ŝycia
ziemskiego.

Pytania do wspólnotowego dzielenia się:
•
•
•
•

Między jakimi przeciwieństwami rozdarta jest większość współczesnych
kobiet, w czym przejawia się ich przeciętność?
Kim są prawdziwe bohaterki, kobiety które zachowują etos kobiecości
pośród Ŝyciowych przeciwności, obciąŜenia pracą i trudami?
Skąd prawdziwe kobiety czerpią siłę do rozwijania w sobie geniuszu
kobiecości?
W czym znajduje swój wyraz eucharystyczne i liturgiczne Ŝycie
kobiety?
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CODZIENNE CZYTANIE DUCHOWE
TYDZIEŃ 1
Dzień 1 – NC Księga II, r. 9: O braku jakiejkolwiek pociechy
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 16: Jedynie w Bogu
naleŜy szukać prawdziwej pociechy
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 17: Troskę o nasze
sprawy powinniśmy pozostawić Bogu
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 18: Trzeba wytrwale
znosić niedole tego Ŝycia, za przykładem Chrystusa

TYDZIEŃ 2
Dzień 1 – NC Księga III, r. 19: O znoszeniu krzywd i o prawdziwej cierpliwości
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 21: W Bogu, ponad wszystkimi dobrami, naleŜy spoczywać
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga III, r. 49: O pragnieniu Ŝycia wiecznego i o wielkich dobrach obiecanych tym, którzy wytrwale walczą
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 52: Człowiek nie powinien czuć się godny
Boskich pociech, ale raczej kary

TYDZIEŃ 3
Dzień 1 – NC Księga II, r. 11: O małej liczbie tych, którzy miłują KrzyŜ
Chrystusowy
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga II, r. 7: O ukochaniu Jezusa ponad wszystko
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Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga II, r. 4: O czystości serca i prostej intencji
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga III, r. 42: Nasz pokój nie powinien zaleŜeć od ludzi

TYDZIEŃ 4
Dzień 1 – NC Księga III, r. 46: Trzeba złoŜyć ufność w Bogu, gdy obrzucają nas raniącymi słowami
Dzień 2 –
Dzień 3 – NC Księga III, r. 59: Całą nadzieję i ufność trzeba złoŜyć
w samym Bogu
Dzień 4 –
Dzień 5 – NC Księga IV, r. 17: O gorącym pragnieniu przyjęcia Jezusa
Dzień 6 –
Dzień 7 – NC Księga IV, r. 16: W czasie Komunii świętej powinniśmy
mówić Jezusowi o naszych potrzebach, i prosić o Jego łaskę
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Z śYCIA NASZYCH BRACTW
„SZCZĘŚLIWY KOGO MATKA
SZKAPLERZEM OSŁONI”
Święta Maryjo, Matko BoŜa, Ty wydałaś na świat prawdziwe światło,
Jezusa, Twojego Syna – BoŜego Syna. Na wezwanie Boga oddałaś się cała
i tak stałaś się źródłem dobroci, które z Niego wytryska. PokaŜ nam Jezusa.
Prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy my
równieŜ mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości i być źródłami wody
Ŝywej w spragnionym świecie (Benedykt XVI, Deus Caritas est, 42).
Dnia 7 września 2013
roku u Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, odbyło się pierwsze spotkanie czcicieli Matki BoŜej z Góry Karmel, którzy
w ubiegłych latach zostali
przyjęci do Szkaplerza Świętego w tutejszym kościele.
Swoją obecnością na pierwszosobotnim naboŜeństwie
dali świadectwo wiary i miłości do Królowej Karmelu.
Po modlitwie w kaplicy,
druga część spotkania miała charakter formacyjny. Wszyscy obecni zostali
zaproszeni na kolejne spotkanie.
Nie zabrakło teŜ chwil odpręŜenia przy słodkim poczęstunku i wyraŜenia wspólnej radości z bycia dzieckiem Maryi w Rodzinie Szkaplerznej.
Po miesiącu, 5 października, zgodnie z załoŜeniem przyjętym we wrześniu odbyło się kolejne spotkanie, któremu przewodniczył o. Melchior
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Wróbel OCD z Czernej. Mszą świętą o godz. 1700 rozpoczęliśmy modlitewną część naszego spotkania. Podczas homilii o. Melchior ukazał symbol
Szkaplerza Świętego w twórczości Henryka Sienkiewicza oraz podkreślił
jego znaczenie duchowe w Ŝyciu kaŜdego, kto go przyjmie. Przykłady
działania Opatrzności BoŜej i opieki Najświętszej Maryi Panny, jakimi posłuŜył się w opisie zdarzeń ukazanych w trylogii polskiego pisarza, oŜywiły
naszą miłość do Królowej Karmelu, wiarę i świadomość, jak potęŜne i trwałe jest przymierze przyjaźni z Matką oraz uczestnictwo
w walce duchowej o zbawienie
własne i bliźnich. Po Eucharystii
nastąpiło uroczyste nałoŜenie Szkaplerza Świętego. Na ramionach kolejnych wiernych, spoczęła Szata
Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel. Naszą wdzięczność za
dar Szkaplerza Świętego wyraziliśmy w śpiewie oraz naboŜeństwie
ku Jej czci. Następnie przeszliśmy
do sali Matki BoŜej Szkaplerznej,
gdzie o. Melchior wygłosił konferencję formacyjną: „Pod płaszczem
cnót Maryi – cz. I: pokora”. Zaznaczył, Ŝe noszenie Szkaplerza
św. zobowiązuje do naśladowania Maryi w całym Ŝyciu, i Ŝe jest
on szatą Jej cnót, którym mają być
odziane jej dzieci. Jako pierwszą
cnotę Najświętszej Maryi Panny
ukazał pokorę „która zrodziła ludziom Boga, dała śmiertelnym Ŝycie, odnowiła niebiosa, oczyściła świat, otwarła raj, uwolniła dusze ludzkie. Pokora Maryi stała się niebiańską drabiną, po której Bóg zstąpił na ziemię”
(św. Augustyn).
Wspólna agapa była dopełnieniem naszego sobotniego wieczoru, który
w atmosferze miłości i radości zakończył się modlitwą i śpiewem.
„Więc tej Pannie nieustannie śpiewajmy dzięki,
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śeśmy taki znak nad znaki wzięli z Jej ręki,
Szkaplerza się trzymajmy i Maryję wzywajmy,
Z Jej Opieki Ŝyć na wieki z Bogiem będziemy”.
s. Ananiasza KDJ,
Animator Bractwa

REKOLEKCJE DLA BRACTW I GRUP
SZKAPLERZNYCH W KLASZTORZE SIÓSTR
KARMELITANEK OD DZIECIĄTKA JEZUS
Sosnowiec 6-8.12.2013 r.
W dniach 6-8 grudnia 2013 r. spotkaliśmy się u sióstr karmelitanek na
rekolekcjach dla członków Bractw i Grup Szkaplerznych. Ze względu na
fatalną pogodę (silna wichura) nie wszyscy mogli przybyć.
Pomimo wszystko przybyli nawet bracia z Zawiercia i innych miejscowości, a grupa liczyła w sumie 25 osób.
Czas rekolekcji wypełniły homilie, modlitwy, spotkania, które miały na celu
wymianę doświadczeń, umocnienie naszej wiary, uczenie się traktowania naszych braci i siostry na wzór Matki BoŜej.
Rekolekcje głosił o. Oktawian z Krakowa pod nieobecność o. Jana Ewangelisty, który po wypadku samochodowym,
ze względu na stan zdrowia nie mógł
ich poprowadzić. Rekolekcje rozpoczęły
się 6.12.2013 r., w piątek po południu.
Dnia 7 i 8 grudnia rekolekcje rozpoczęły się Godzinkami do Matki Boskiej
Szkaplerznej, następnie Mszą świętą
i modlitwą brewiarzową. Konferencje,
które głosił o. Oktawian były ciekawe,
głównie o Matce BoŜej Szkaplerznej,
przeplatane przykładami Świętych. Po
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konferencji modlitwa róŜańcowa, Anioł Pański, przerwa na posiłek.
W przerwie moŜna było skorzystać z sakramentu pokuty lub z prywatnej
rozmowy z ojcem rekolekcjonistą. O godzinie 1500 koronka do Miłosierdzia
BoŜego, modlitwa brewiarzowa, konferencja, kolacja i powrót do domu.
Mieliśmy szczęście przeŜywać święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny (8.12.2013 r.) wspólnie z siostrami. Ten dzień rozpoczęliśmy
Godzinkami do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, następnie była Msza św., modlitwa brewiarzowa. Po obiedzie spotkaliśmy się
w kaplicy, gdzie odmówiliśmy RóŜaniec w intencjach złoŜonych przez nas
na kartkach. Kartki te odczytała s. Ananiasza. Ubogaceni rekolekcjami
prosiliśmy s. Ananiaszę o zorganizowanie kolejnych w Wielkim Poście. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie oraz rozlosowaliśmy między sobą
kartki z prośbami, które mieliśmy otaczać naszą modlitwą przez dziewięć dni.
Niech Bóg wynagrodzi wszystkim
siostrom karmelitankom ze Zgromadzenia Dzieciątka Jezus za serdeczne przyjęcie.
Bóg zapłać za wszystko dobro!
Wdzięczne siostry z Bractwa Szkaplerznego
przy parafii Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Będzinie
Stefania Wysocka
Halina Tomala
Anna Wójcikiewicz

***
Refleksje uczestników rekolekcji adwentowych 6-8 grudnia 2013 r.,
które prowadził o. Oktawian Stokłosa OCD z Krakowa w kaplicy Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.
***
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Na spotkaniu organizacyjnym po przedstawieniu się i zawiązaniu
wspólnoty o. Oktawian przybliŜył nam postać o. Wilfrida Stinissena karmelity, autora poczytnych ksiąŜek,
którego poznał osobiście, a który
zmarł 30 listopada... Na adoracji
Biblia otworzyła mi się 1 Sm:
„Mów Panie, bo sługa twój słucha”. Te słowa, w tym czasie,
w tym miejscu, a przede wszystkim skierowane tylko do mnie.
Jak długo korzystam z Pisma św.,
to pierwszy raz doznałem takiego
konkretu. Zaczęło się rozmyślanie.
W głowie tylko „Mów Panie”.
I chociaŜ juŜ po rekolekcjach, to
dalej jestem pod ogromnym wpływem słów, które na mnie spłynęły. Rekolekcje w Sosnowcu
uwaŜam za najwspanialsze, jakie
dane mi było przeŜyć. Raz jeszcze dziękuje s. Ananiaszy, Ŝe podjęła się ich organizacji. Dziękujemy i prosimy o ciąg dalszy. Chwała
Panu.
Mirek

***
O rekolekcjach adwentowych dowiedziałam się przez Internet. Wcześniej miałam w swoim sercu potrzebę i pragnienie wyciszenia się, zwolnienia tempa Ŝycia i pogłębienia mojej relacji z Panem Bogiem. Kiedy zapoznałam się z tematyką i przebiegiem tych rekolekcji, pomyślałam: to jest to!
Jadę! PoboŜność maryjna towarzyszyła mi bowiem od dzieciństwa: babcia
nauczyła mnie i zachęcała do odmawiania róŜańca oraz koronki do BoŜego
Miłosierdzia. Dbała o moje uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej. Rodzice zapisali mnie do Dzieci Maryi... Sam Pan Bóg dał mi talent i zamiłowanie do śpiewu, a jak mówił św. Augustyn: „kto śpiewa, ten dwa razy się
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modli”. Śpiew jest więc modlitwą mego serca. Godzinki, nieszpory, śpiew
uwielbienia, czy kanony z Taize są bliskie memu sercu. Wtedy czuję, Ŝe
modlę się nie tylko słowami, ale całą sobą. Cieszę się, Ŝe mogłam bliŜej poznać siostry, ich charyzmat, historię Zgromadzenia i Szkaplerza św., który
niedawno przyjęłam.
O. Oktawian, przez
głoszenie słowa BoŜego i konferencje,
zachęcił mnie, by
z Maryi brać przykład,
od Niej się uczyć,
w kaŜdej sytuacji do
niej się uciekać. Bardzo zapadła mi w pamięć i serce konferencja, w której była
mowa o walce duchowej, o strategii działania szatana w naszym Ŝyciu i o ostatecznym zwycięstwie
kaŜdego człowieka
dzięki wierze. Przypomniałam i uświadomiłam sobie na nowo, Ŝe niewaŜne ile
razy upadam, waŜne, Ŝe się podnoszę i próbuję od nowa. A co waŜniejsze –
nie jestem na polu bitwy sama. Jest Jezus Chrystus, który z miłości oddał za
mnie Ŝycie i Maryja, którą dał nam za Matkę, a Ona nieustannie otacza nas
swoją troską i opieką. To był dla mnie dobry czas. Piękne było teŜ to, Ŝe
przez kilka dni kaŜdy z rekolektantów modlił się za konkretną osobę. Bardzo dziękuje tym wszystkim, którzy otoczyli mnie modlitwą wstawienniczą,
Ŝyczliwością, pomocą. Owoce rekolekcji? Na pewno większa gorliwość,
modlitwa o róŜnych porach, kilkakrotnie w ciągu dnia. Częstsze uczestnictwo we Mszy św. w tygodniu i codzienne pochylanie się nad słowem BoŜym. Rekolekcje u sióstr były dla mnie pięknym i dobrym wejściem w ad-
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went, szczególny czas oczekiwania na przyjście Pana, prostowania dla Niego
ścieŜek swego Ŝycia, otwarcia jeszcze bardziej drzwi swego serca...
Joasia z Katowic

***
Rekolekcje pozwoliły mi przeŜyć
ten czas blisko Boga i Maryi. Wyciszyłam się od zgiełku Ŝycia dnia codziennego i nastawiłam na sprawy
duchowe. Ciekawe i inspirujące były
konferencje o. Oktawiana, zwłaszcza
na temat Ducha Świętego i obrony
przed szatanem. Zmotywowały mnie
do modlitwy o dary Ducha Świętego
oraz do modlitwy w intencji Kościoła, a zwłaszcza kapłanów. To Duch
Święty kieruje naszym Ŝyciem i otacza nas miłością. Jednak największe
wraŜenie zrobiły na mnie wykłady
o Matce BoŜej. Zostałam ubogacona
pod względem duchowym i zrozumiałam, jak waŜne jest codzienne zawierzenie naszej Matce, która nas
osłania i broni, a takŜe podtrzymuje
w ziemskich kłopotach i niebezpieczeństwach, abyśmy wytrwali w dobrym do końca naszych dni na ziemi.
Dziękuję s. Ananiaszy za zorganizowanie tych rekolekcji; były przeprowadzone sprawnie i profesjonalnie. Podobały mi się rozwaŜania róŜańcowe
i ofiarowanie modlitw jednych za drugich. To zobowiązuje do systematycznej modlitwy. Jestem pewna, Ŝe z pomocą Ducha Świętego i Matki BoŜej
przeŜyję Święta BoŜego Narodzenia blisko BoŜej Dzieciny, z radosnym nastawieniem do Ŝycia, pełnym miłości i zrozumienia. Ufam, Ŝe będę szczęśliwa, bo Matka Szkaplerzna osłoni mnie i doprowadzi do swojego Syna.
Zofia
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***
To były pierwsze rekolekcje dla naszej, dopiero co rozwijającej się
grupy szkaplerznej przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu. W trzydniowych spotkaniach uczestniczyli bracia i siostry
z innych wspólnot m.in. z Będzina, Katowic, Zawiercia. Rekolekcje prowadził o. Oktawian Stokłosa OCD, a ich tematem przewodnim było zdanie:
„Szczęśliwy, kogo Matka Szkaplerzem osłoni”.
Nasze dni skupienia przypadły na czas Adwentu, stały się
więc dobrym przygotowaniem
do Świąt BoŜego Narodzenia.
Dodatkowo objęły pierwszy
piątek i pierwszą sobotę miesiąca oraz Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
z „Godziną Łaski dla całego
świata”.
NajwaŜniejszymi punktami
rekolekcji były oczywiście Msze
święte z homiliami i konferencje wygłoszone przez o. Oktawiana. Ojciec starał się udzielić nam rad, jak walczyć z wszelkimi pokusami i uświadomić ogrom łaski,
jaką Jezus ofiarował ludziom, kiedy wisząc na krzyŜu wypowiedział słowa:
„Oto Matka twoja” (J 19,27). Maryja nakładając nam swoją szatę zaprasza
nas do doskonalszego zawierzenia i oddania się pod opiekę Jej Matczynego
Serca. Jak to określił ojciec rekolekcjonista, Matka BoŜa jest dla nas „pasem
transmisyjnym”, to przez Nią prosimy Boga o róŜne dary i przez Nią te dary
otrzymujemy. Leon XIII wyraził to słowami: „Z woli BoŜej niczego nie
otrzymujemy bez pośrednictwa Maryi; tak jak nikt nie moŜe przyjść do
Ojca, jak tylko przez Syna, tak teŜ nikt nie moŜe zbliŜyć się do Chrystusa,
jak tylko przez Jego Matkę”.
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Dla Maryi nie ma nic waŜniejszego niŜ doprowadzenie do zbawienia
powierzonych Jej opiece dzieci. Zwłaszcza my, okryci Szkaplerzem Świętym, którzy tak, jak św. Jan Apostoł, przyjęliśmy Ją dobrowolnie za swoją
Matkę, powinniśmy mieć tego świadomość, otworzyć się na Jej formację
i pozwolić Jej poprowadzić się
z pełną ufnością.
Czy człowiek noszący Szatę
Maryi i pozostający pod Jej szczególną opieką moŜe być nieszczęśliwy? Z ludzkiego punktu widzenia pewnie tak, ale patrząc głębiej,
chociaŜby spadły na niego wszelkiego rodzaju nieszczęścia, jak na
biblijnego Hioba, Matka Jezusa
zawsze będzie przy nim – pocieszy,
otrze łzy, wesprze dobrym słowem,
wskaŜe właściwą drogę. My mamy tylko być Jej wierni, a Ona na
pewno zatroszczy się o nasze
prawdziwe szczęście, szczęście
oglądania Boga twarzą w twarz
na wieki. Zatem zawierzmy siebie, wszystkich swoich bliski
i wszystkie swoje sprawy Matce
BoŜej i idźmy „przez Maryję do
Jezusa”.
W związku z tym, Ŝe nasza
grupa szkaplerzna jest ledwie na początku swojej drogi prosimy całą Rodzinę Karmelitańską o modlitewne wsparcie dla nas, a takŜe dla trzech postulantek, które w czasie naszych rekolekcji zostały przyjęte do Zgromadzenia w Sosnowcu.
O. Oktawian Ŝyczył nam, abyśmy „postępowali krokami olbrzyma ku
Jezusowi Chrystusowi”, czego i my – z góry dziękując za kaŜdą modlitwę –
wam wszystkim Ŝyczymy.
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Na koniec jeszcze podziękowania dla ojca rekolekcjonisty za poŜywne,
piękne prelekcje i dla s. Ananiaszy KDzJ, naszej moderatorki, za... wszystko.
Siostro Ananiaszo prosimy o więcej.
Z Panem Bogiem,
Izabela

REGIONALNE SPOTKANIE BRACTW I RODZIN
SZKAPLERZNYCH
Parafia Św. KrzyŜa w Rzeszowie, 28.09.2013 r.
Spotkanie rozpoczął ks. Władysław Jagustyn, proboszcz parafii KrzyŜa
św., który witając serdecznie wszystkich pielgrzymów (z Krosna, Drohobyczki, LeŜajska, Rozwadowa, Przemyśla, Rzeszowa oraz Słociny, Niechobrza, Zaczernia, Trzciany i Brzozowa) zapewnił nas o duchowej obecności
o. Jana Ewangelisty, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć na to
spotkanie. Po przywitaniu zostały odśpiewane Godzinki Szkaplerzne, a po
nich odmówiono Koronkę Szkaplerzną, którą poprowadził ks. Jagustyn,
a następnie wygłosił konferencję. Po niej rozpoczęła się Eucharystia, której
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przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat Wiesław Szurek. Uczestniczyli
w niej takŜe, m.in. ks. Edward Sokołowski, ks. Józef Kościelny. Po skończonej Eucharystii udaliśmy się na poczęstunek i herbatę. Spotkanie zakończyliśmy koronką do Miłosierdzia BoŜego.
Fragment konferencji ks. Władysława Jagustyna podczas Regionalnego Spotkania Rodziny Szkaplerznej.
Maryjo, która jesteś przewodniczką na drogach wiary, powierzamy Ci naszą pielgrzymkę wiary, abyś uczyła nas rozpoznawać
i odpowiadać na Twoje wezwania wiary na drogach naszej codzienności. Chcemy zachować
Ŝywą więź z Jezusem Chrystusem w zjednoczeniu z Kościołem, który jest Mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa. Na ołtarzu
są relikwie świętych, którzy
w Kościele uczyli się dróg wiary
i wzrastali w świętości, rozpoznawali drogę, którą prowadził ich sam Bóg i Najświętsza Maryja Panna.
Są to relikwie bł. Stanisława Papczyńskiego i św. Józefa Pelczara.
Bł. Stanisław Papczyński miał odpowiednie przygotowanie do uczenia
retoryki, czyli sztuki pięknego przekazu. Na ołtarzu, przy ambonie pouczał
słuchaczy o tajemnicy objawienia. W roku 1661 przyjął święcenia kapłańskie. Tajemnica KrzyŜa pozwoliła mu zgłębić tajemnice objawione. śarliwie nauczał o tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ta, która była pod krzyŜem, ta której Syn został nazwany zbrodniarzem,
miała moc, płynącą z poczęcia bez grzechu i pełni łaski, i dzięki niej wytrwała wiernie pod krzyŜem. ZałoŜyciel Marianów był spowiednikiem
i duchowym doradcą Jana III Sobieskiego. Będąc na salonach nie wstydził
się zejść do prostego ludu, troszczyć się o tych, którzy w szeregach polskiego oręŜa bronili chrześcijaństwa w potyczkach z Turkami, Tatarami
i Wołochami, a czasem zapominali o swojej duszy. Zapominali o tym, Ŝe
najgorszym wrogiem jest ten, który jest wrogiem duszy. Dlatego pochylał
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się nad tymi, którzy ginęli, rozgrzeszał ich i pouczał, a wszystkich w swoim
zgromadzeniu zobowiązał do codziennej modlitwy za konających. O zbawienie duszy trzeba walczyć. Ta duchowa zbroja to szkaplerz, róŜaniec,
wiatyk, sakrament namaszczenia chorych. Maryja jest orędowniczką i patronką dobrej śmierci. Zwracajmy uwagę na ten zwrot z pozdrowienia
Anielskiego... teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gdy słuch w uszach
ustanie, gdy ustami nie będziemy
mogli wypowiedzieć aktu wiary,
to w sercu naszym niech będzie ta
modlitwa.
Św. Józef Pelczar, to człowiek
rozmodlony przy Sercu Jezusowym, Eucharystii i Maryi, która
jest Matką i Królową. Zobowiązania, jakie zaciągnął król Jan Kazimierz, nadal nas obowiązują.
W 1863 r. Józef Pelczar, towarzysząc biskupowi na święto
narodowe, usłyszał wielkie nawoływania do wojny. Powiedział: „do
wojny wzywają, a tak trudno usłyszeć słowa, które wzywają do ratowania dusz”. W 1863 r. czterej
klerycy zgłosili się do niego, aby
pozwolił im przyłączyć się do oddziałów powstańczych. Pelczar powiedział wówczas: na cóŜ się to
przyda, Ŝe pójdziecie do powstania,
będziesz ranny albo kula przeszyje twoje ciało, a ty znacznie lepiej posłuŜysz ojczyźnie przygotowując się do stanu duchownego. Jeden z nich poszedł i zginął. Walcząc
z wadami głównymi, zdobywając cnoty jak Maryja przez dary Ducha Świętego mamy rozwaŜać cierpienia Chrystusa, by przezwycięŜać swoje wady
główne, by przyodziać się w jej cnoty przez dary Ducha Świętego. W ten
sposób najlepiej słuŜymy Bogu, Kościołowi, ojczyźnie i rodzinie.
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Pragniemy skorzystać z tych wzorów świętości, które wskazał nam Jan
Paweł II. Wołał: nie pozwólcie, aby brakło świadków świętości, nie lękajcie
się świętości, nie lękajcie się być świętymi. Skoro czas zaborów przyczynił
się do tego, Ŝe było tak wielu świętych, to teraz, gdy jest nowy czas Kościoła, czas modlitwy szkaplerza, róŜańca, niech to będzie czas ludzi świętych.
Fragment kazania ks. infułata Wiesława Szczurka podczas Mszy św.
w czasie Regionalnego Spotkania Rodziny Szkaplerznej
JeŜeli wsłuchamy się w Słowo BoŜe z listu do Koryntian i w Słowo
z Ewangelii, a takŜe wpatrzymy się w to, co się dzieje, to wspólnym tematem
są oczy. Prorok mówi: oto zobaczyłem bramy Jerozolimy. Będzie bez murów i bez granic, będzie bardzo zaludniona. To wizja symbolizująca ojczyznę. W Ewangelii, patrzący na Jezusa i Jego czyny byli pełni podziwu, ale
Pan Jezus pracuje nad pogłębieniem u patrzących wnikliwości ich wzroku.
Ten Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ale nie skupia się na tym,
ale na zmartwychwstaniu.
Kiedy się na was patrzy odzianych w brackie peleryny i uczestniczący
we Mszy św. to radują się wasze oczy wiary. Nas teŜ raduje wasza obecność
i waszego pasterza, który was prowadzi. Przyszliście nie dla płytkiego bezpieczeństwa Szkaplerza, ale jako ci, co wyrośli w blasku krzyŜa na ołtarzu.
Przyszliście niosąc w sercu zrozumienie Tej troski, której dał wyraz Jezus
Chrystus: Przyszedłem, aby Ŝycie mieli i mieli je w obfitości, tzn., być zatroskanym o rozwój Ŝycia duchowego, wewnętrznego, chrześcijańskiego. Patrząc w Jej wizerunek, Matki BoŜej Szkaplerznej, chcemy prosić o rozwój
Ŝycia wewnętrznego. Obserwujemy spłaszczenie Ŝycia do biologii, do konsumpcji, co wyraŜa się w znudzeniu Ŝyciem, czy targnięciu się na Ŝycie,
którego nie szanuje się jako wartość, czy teŜ grymaszeniu w Ŝyciu. Czy teŜ
wczorajsze głosowanie w sejmie za zabijaniem dzieci, które mogą być
chore. Człowiek to nie tylko ciało, nie tylko biologia, ale to równieŜ dusza,
to Ŝycie wewnętrzne. Niebezpieczne jest takie pomijanie Ŝycia. Wierzymy,
Ŝe mamy duszę i nie moŜemy dbać jedynie o to Ŝycie dla nas samych, ale
troszczyć się takŜe o Ŝycie dla innych, aby nie być w sprzeczności ze słowami Jezusa, abyśmy mieli Ŝycie i mieli je w obfitości. Szansą dla obfitości
Chrystusowego Ŝycia w nas i pośród nas jest dany nam przez Opatrzność
BoŜą Rok Wiary.
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Na święto Piotra i Pawła, papieŜ Franciszek podarował nam encyklikę
Lumen Fidei (Światło Wiary). W tej encyklice Ojciec święty próbuje otworzyć nasze oczy i serca, ukazując nam, Ŝe wiara jest światłem... Jest światłem, które trzeba na nowo odkryć, abyśmy odkryli pełnię wiary w chrześcijaństwie. W kaŜdej religii są słowa prawdy, ale pełnia wiary zaistniała
w Jezusie Chrystusie. Ojciec święty uczy nas, byśmy dostrzegli, Ŝe wiara
nie jest zagroŜeniem, ale szansą. Człowiek nie zrozumie niczego w swoim
Ŝyciu bez wiary. Jest dialog i współdziałanie. Wiara jest szansą rozwoju duchowego i wspólnotowego. Nam się próbuje wtłoczyć, Ŝe wiara jest zaprzeczeniem rozumu. Wiara jest motorem, inspiracją zarazem. Wiara jest siłą do
poszukiwania Boga i tego, co Bóg człowiekowi gotuje i przynosi. Ani oko
nie widziało ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla tych, którzy go
miłują. Encyklika mówi: „Wiara niesie zbawienie i wybawienie. A któŜ
z nas nie wzdycha i nie tęskni za tym, aby być wybawionym od wielu cięŜarów, i aby być zbawionym z wielu kłopotów, w które sam się wpędza.
O wiarę trzeba dbać – nie samotnie, lecz w Kościele”. Trzeba dbać, aŜeby
z Łaską BoŜą pomnaŜała się, nie samemu, ale w Kościele. Nie tylko kapłani
czy zakonnicy, ale wszyscy, którzy weszli do Kościoła. Szkaplerz ma być
w tym pomocą i narzędziem, a my powinniśmy dbać o rozwój Ŝycia duchowego w nas i w tych, co nam są bliscy. W tych dniach trwa kongres katechetów. Spotkał się z nimi Ojciec św. i uświadomił im, Ŝe potrzebujemy
dobrych katechetów. Katecheza jest filarem w wierze. MoŜna to odnieść
i do nas, którzy nosimy Szkaplerz, którzy jesteśmy katechetami w rodzinie
i w środowisku, gdzie Ŝyjemy. Trzeba nam troszczyć się o rozwój Ŝycia duchowego. A troszczyć się o rozwój Ŝycia duchowego, to mieć przed sobą
obraz słów Jezusa, mieć przed oczyma Chrystusowy owoc... Ja Jestem
krzewem winnym, wy latoroślami... trzeba, abyście trwali we Mnie i aby
Moje Ŝycie ustawicznie w was było i przepływało.
Drogą, na której to się dokonuje jest Eucharystia, jako Najświętsza
Ofiara, jako Obecność. Jezus nie jest rzeczą, ale osobą. Bóg jest Osobą Najdoskonalszą. KaŜdy grzech, niewierność, zaniedbanie wobec osoby Boga,
to straszliwy zgrzyt. Nie trzeba się go lękać tylko z powodu kary, by nie
popadać w depresję, lecz dlatego, aby pozostawać w tym winnym krzewie.
Rozwijamy Ŝycie duchowe poprzez dobrą ksiąŜkę czy prasę katolicką. Pięć
lat temu odbył się w Rzymie synod pod hasłem: Słowo BoŜe w Ŝyciu i misji
Kościoła. Słowo BoŜe ma swój głos, a tym głosem jest objawienie dostępne
w Piśmie Świętym i tradycji, ma swoje oblicze i twarz Jezusa Chrystusa, ma
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swój dom – Kościół, ma swoje drogi, na które wysyła wierzących w Chrystusa.
śycie BoŜe rozwija się w nas przez systematyczną i Ŝarliwą modlitwę.
Bóg traktuje nas jako osoby i mówi do nas, i oczekuje, Ŝe będziemy Go słuchali, i Ŝe w odpowiedzi będziemy do niego mówili. Słuchali i nie lekcewaŜyli tego, co do nas mówi i odpowiadali w modlitwie, wielbiąc Go, dziękując
Mu, przepraszając Go, prosząc Go. My często naszą modlitwę zawęŜamy
do prośby. Modlitwa to nie dodatek, ale coś zasadniczego, dotykającego
istoty naszego Ŝycia. Kiedy zbliŜa się październik, gdy słyszymy o krucjatach róŜańcowych, jerychach, to dołączmy do nich. W Polsce i w świecie
ogromnie potrzeba naszej modlitwy. śycie duchowe w nas, a z nami w innych, rozwija się przez czyny, które zrodzone są ze słuchania Boga i wraŜliwości na Ducha Świętego. Jezus tak powiedział do Apostołów: jeŜeli będziecie prawdziwie czynili, co do was mówię, to będziecie prawdziwie
moimi uczniami. JeŜeli oprzemy się na wierze w Jego Słowa, to odnajdziemy odpowiednie decyzje i będziemy wiedzieli, jak postąpić w trudnych
sytuacjach. JeŜeli będziemy Ŝyli w przestrzeni Ŝycia duchowego, to wyjdziemy nawet z najgorszych opresji. 12 października cały Kościół gromadzi
się na Międzynarodowym Dniu Maryjnym w sanktuariach na całym świecie, m.in. na Jasnej Górze. Naszą dzisiejszą modlitwą zechciejmy juŜ teraz –
na 4 lata przed 100-leciem objawień fatimskich – włączyć się w wielkie
zawierzenie. Fatima jest ostrzeŜeniem, ale i ratunkiem. Chciejcie włączyć
się w to zawierzenie. 13.10.2013 r. ojciec św. Franciszek chce zawierzyć
świat Matce BoŜej, bo wierzy, Ŝe ostatecznie zwycięŜy Niepokalane Serce
Maryi.
Marta Dziedzic,
Animator Bractwa Szkaplerznego z Trzciany

Z śYCIA BRACTWA SZKAPLERZA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PARAFII
PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PRZEMYŚLU
Dnia 3.10.2013 r., podczas comiesięcznego spotkania Bractwa Szkaplerznego, w obecności moderatora Bractwa, dokonano wyborów do Zarządu Bractwa na okres 3 lat. Zarząd został wybrany przez członków Bractwa
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jednogłośnie i zatwierdzony przez moderatora, ks. Mariusza Michalskiego.
Skład Zarządu przedstawia się następująco:
Animator – Stanisława Kruty
Zastępca Animatora – Roman Kruty
Kronikarz – Jadwiga Wolarz
Skarbnik – Stanisław Grabas

Wszystkim uczestnikom spotkania, w imieniu Zarządu, za dokonane
wybory serdecznie podziękowała animatorka Bractwa. Na zakończenie spotkania ks. Mariusz Michalski (moderator) i członkowie Bractwa pomodlili się
o błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki BoŜej Szkaplerznej dla braci i sióstr,
którym powierzono posługę kierowania Bractwem na następne kilka lat.
Dnia 7.11.2013 r. w czasie wieczornej Mszy świętej o godz. 1800, na ołtarzu
obok figury Matki BoŜej Szkaplerznej, wystawione zostały relikwie św. Teresy od Jezusa, Doktora Kościoła powszechnego i Reformatorki Zakonu
karmelitańskiego. W Eucharystii uczestniczyli członkowie Bractwa, Rodzina Szkaplerzna, oraz liczni parafianie. Po zakończonej Mszy świętej wszyscy obecni mieli moŜliwość ucałowania relikwii Świętej, a następnie udali
się na swoje comiesięczne spotkanie. Relikwie Świętej były obecne takŜe na
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naszym spotkaniu. Był to dla nas czas szczególny i uroczysty, poniewaŜ
przygotowujemy się w ten sposób do obchodów 500-lecia urodzin Świętej
Matki Zakonu Karmelitańskiego. Bogu niech będą dzięki, za tak wspaniałe
i radosne spotkanie ze św. Teresą od Jezusa z Awili.
Przemyśl, dnia 7.11.2013 r.
Stanisława Kruty, animator Bractwa

Z śYCIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Dnia 20 listopada 2013 r. odbyły się pierwsze wybory Zarządu
Bractwa Szkaplerznego, zgodnie
z wytycznymi Statutu Bractwa
Szkaplerznego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą
ku czci św. Rafała Kalinowskiego, którego relikwie były ustawione obok figurki Matki BoŜej
Szkaplerznej i palącej się świecy.
Moderator naszego Bractwa, ksiądz
proboszcz, wygłosił krótką naukę,
po której odmówiliśmy modlitwę
do Ducha Świętego i rozpoczęliśmy wybory. Animatorem została
wybrana Weronika Sokalska, zastępcą Teresa Ochman, kronikarzem Maria Borecka, a skarbnikiem Justyna
Lipich. Wybór zarządu zatwierdził moderator Bractwa ksiądz proboszcz
Ryszard Nowak. Nowo wybrany zarząd swoją posługę będzie pełnił przez
3 lata. Po modlitwie końcowej udaliśmy się na Eucharystię, gdzie razem
z pozostałymi wiernymi mieliśmy okazję uczcić relikwie św. Rafała Kalinowskiego. Niech nam wszystkim błogosławi ze swoim Synem Panna Maryja. Amen.
Weronika Sokalska,
Animator Bractwa
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MAŁA DROGA DO NIEBA
Kościół Farny w Rzeszowie jest najstarszą świątynią tego miasta. Tu
powstało i rozwija się Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus. Za patronkę obrało świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i corocznie, 1 października, obchodzi
jej wspomnienie. Dzieci z Bractwa prowadzą róŜaniec z rozwaŜaniami, a po
nim jest uroczysta Msza św. Celebrans głosi homilię o świętej Tereni, podając ją jako wzór dla dzieci, dorosłych, kapłanów, ludzi poboŜnych i grzeszników. Zwraca teŜ
uwagę, Ŝe jest ona Patronką misji
mimo, Ŝe nie opuszczała klasztoru.
Na zakończenie zostają poświęcone płatki róŜ, a kaŜdy moŜe je zabrać do domu wraz z jej myślami
i obrazkami, ucałowawszy relikwie Świętej oraz jej rodziców.
Kim była i jest święta Teresa? Urodziła się 2.01.1873 r. jako
dziewiąte dziecko państwa Martin.
Zmarła na gruźlicę 30.09.1897 r.
ze słowami „...mój BoŜe, kocham
Cię”. PapieŜ Pius X uwaŜał ją za
największą Świętą czasów nowoŜytnych, zaś jej drogę do świętości,
którą ona sama nazwała „małą
drogą”, określił jako „cudowną”.
Wstępując do Zakonu Karmelitańskiego zawołała: „teraz juŜ nie pragnę
niczego jak tylko kochać Jezusa do szaleństwa”. Pełna wdzięczności nigdy
nie zapomni, Ŝe za Miłość płaci się miłością. Zapragnęła być świętą i powie:
„Dobry Bóg nie wzbudzałby pragnień które nie mogą się spełnić. Chcę szukać
sposobu by dotrzeć do nieba, prostą, krótką, małą drogą, zupełnie nową”.
To droga dziecięctwa duchowego, droga ufności małego dziecka, które
bez obawy zasypia w ramionach Ojca. Odkrywa, Ŝe tą drogą jest całkowite
zawierzenie siebie Bogu, zdanie się na Niego z ufnością, uznanie swojej
małości i otwarcie się na miłość Boga, jednocześnie ojcowską i matczyną.
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Podkreśla, Ŝe Jezus nie domaga się
wielkich czynów, lecz jedynie tego, by
zdać się na Niego i być wdzięcznym.
Teresa, uŜywając określenia „mała droga”, mówi o wysiłkach dziecka, które
chce sprawić przyjemność Ojcu, bo Go
kocha. Pokazuje, Ŝe aby zostać świętym
wystarczy „rzucać kwiaty, czyli nie przepuścić Ŝadnego małego wyrzeczenia,
spojrzenia, słowa, skorzystać ze wszystkich najmniejszych rzeczy i czynić je
z miłości do Jezusa”. Św. Teresa w dąŜeniu do świętości dzięki łasce przekracza samą siebie, oczekuje wszystkiego
od Boga w wierze, ufności i miłości.
I na tym właśnie polega jej droga dziecięctwa duchowego, droga jak najbardziej ewangeliczna. „Kto nie przyjmie
królestwa BoŜego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego” (Mk 10,15).
Irena i Marta
Bractwo Dzieciątka Jezus, Rzeszów-Fara

RADOŚĆ I MIŁOŚĆ ROZWESELA MOJĄ DUSZĘ
Tak działa przyjęcie Szkaplerza Świętego.
W dniach 6-16.07.2013 r. uczestniczyłam w pielgrzymce „Szlakiem
Karmelitańskim”. Dni przed podjęciem decyzji co do pielgrzymowania,
były jakieś smętne i ogarniał mnie wewnętrzny opór, a takŜe uprzedzenia do
Anglików; wielu znajomych straciło tam wiarę, a nawet Ŝycie. Przypomniały mi się wówczas słowa śp. Mamy „kto nie przełamuje uprzedzeń nie
jest sobą. Jest człowiekiem uległym, którego wiatr rozwiewa na wszystkie
strony”. Moja mama od lat młodzieńczych była czcicielką Matki BoŜej
Szkaplerznej. Nigdy nie rozstawała się ze szkaplerzem. Matka BoŜa Szkaplerzna zawsze Mamę wysłuchiwała; modliła się o dobre synowe, aby nas
nie osierociła. Odeszła od nas 16.07.2008 r. w święto Matki BoŜej Szka51
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plerznej, w 95 roku Ŝycia. W tym ziemskim Ŝyciu długo cieszyłam się
obecnością Mamy, prawdziwie kochającej Boga i ludzi.
W moim Ŝyciu wiary, wielką rolę odgrywają święci – są dla mnie pogotowiem ratunkowym. W tej przepięknej
pielgrzymce poznałam nowego świętego
– Szymona Stocka – Anglika. Za jego
wstawiennictwem modlę się o nawrócenie
mieszkańców Wielkiej Brytanii, o odkrycie Boga w swoim Ŝyciu. 9.07.2013 r.
w sanktuarium św. Szymona Stocka w
Aylesford przyjęłam uroczyście Szkaplerz Święty. Okryta Szkaplerzem w tym
świętym miejscu, stałam się człowiekiem wolnym, odwaŜnym, pozbyłam się
lęków. Czułam obecność Matki BoŜej,
Jej delikatny dotyk. ParaliŜ moich uczuć
wyleczony został przez przyjęcie Szkaplerza Świętego. Wiem teraz, Ŝe Ŝyję,
funkcjonuję jak ktoś nowy, odrodzony,
wolny. Oddycham powietrzem Boga.
Uwolniona zostałam od chorób duchowych i cielesnych.
O Duchu Miłości zstąp na mnie, abym była radością mojego Ojca, cała
Twoja Ojcze... Dziękuję Ci Matko...
Radość wypełnia moje serce, a odczuwałam dotąd brak tej cnoty. Trzymam się wiernie Szkaplerza i bezgranicznie ufam, Ŝe się nie zawiodę. Teraz
wiem, Ŝe Pan i moi święci, posłuŜyli się moim kapelanem szpitala,
ks. Stanisławem, który kilkakrotnie delikatnie zachęcał mnie do uczestnictwa w tej pielgrzymce. Podjęłam decyzję o pielgrzymowaniu, aby nie sprawić przykrości temu BOśEMU KAPŁANOWI. Duch Święty poruszył moje
serce i stało się ono bardziej wraŜliwe, juŜ nie jest jak z kamienia. Dzisiaj
rozumiem, Ŝe była to Jego inspiracja.
Pogotowie ratunkowe jest mi bliskie. Jako młody lekarz lubiłam nieść
pomoc potrzebującym, dyŜurując w pogotowiu. Obecnie od przeszło 30 lat
posługuję chorym onkologicznym. Posługa chorym jest wielką miłością,
moją pasją. Wkładam w nią siebie bez reszty. Ci moi chorzy, którym chcę
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słuŜyć godnie, to wielki zaszczyt i odpowiedzialność przed Stwórcą. Moje
Ŝycie to Miłość przez wielkie „M”. Nie chcę zagubić się w przeciętności,
szarzyźnie i bylejakości. Misterium, którego doświadczyłam na „Szlaku
Karmelitańskim” trwa nadal. Spotkanie ze świętymi Karmelu, nieustanny
dialog z Maryją i moc wiary, nadziei, radość i te natchnienia do czynienia
dobra, nadal trwają. Otwarte oczy, słuchające uszy, w sercu pokój! Otrzymałam WRAśLIWOŚĆ serca, które obumierało, obojętniało. Stawałam się
suchym drzewem, juŜ nie Ŝyłam. Okryta płaszczem Matczynej opieki z miłością słuŜę chorym, adorując moją Matkę i Jej Syna. Jej obecność czuję
nieustannie, a szczególnie, gdy modlę się przy konających.
Mój Pan Ŝyje!
Niech będzie wywyŜszony
I błogosławiony Bóg zbawienia mego.
WyraŜam tymi słowami radość
i dzięczność wobec Wszechmogącego
Boga, za jeden z wielu w moim Ŝyciu
cudów Jego łaski – przeŜycie pielgrzymki
Szlakiem Świętych Karmelu, oddanie się
całkowicie Matce Szkaplerznej.
Dziękuję i polecam Królowej Karmelu, ojca Jana, duchownego opiekuna
pielgrzymki, a takŜe wszystkich pielgrzymów ze „Szlaku Karmelitańskiego”.
Proszę o modlitwę za moich chorych
i ich rodziny, za personel medyczny i za
mnie, „sługę nieuŜyteczną”...
Szczęść BoŜe!
Maria z Brzozowa
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MODLITWA
ZA NASZYCH ZMARŁYCH BRACI I SIOSTRY!
Polećmy Bogu przez ręce Maryi dusze zmarłych:
•
•

•
•

Polecamy Bogu przez ręce Maryi dusze zmarłych: śp. Zofii Kot,
śp. Zofii Domanus (prosi Bractwo Szkaplerzne z LibiąŜa).
Polecam modlitwom Bractwa dusze śp. Marty Hałupki, która została
przyjęta do Bractwa w Czernej dnia 14.09.1989 r. a odeszła do Pana
dnia 9.03.2005 r. (prosi Barbara Hałupka).
Polecam modlitwom śp. Genowefę Sobiecką, zmarła dnia 24.08.2013 r.,
w wieku 100 lat; naleŜała do Bractwa w Warszawie (prosi córka).
23.12.2013 zmarła Jadwiga Wikalińska z Warszawy, naleŜąca do
Bractwa Szkaplerza Świętego. Proszę by włączono ją do Waszych
modlitw (prosi córka).
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im
wieczne spoczywanie, ze świętymi królowanie juŜ na wieki wieków. Amen.
Wybierzmy jedną z modlitw
zamieszczonych
w poprzednich biuletynach.

54

NASZE APOSTOLSTWO!
WSPÓLNOTA MODLITEWNO-POKUTNOWYNAGRADZAJĄCA MIŁOSIERDZIA BOśEGO
I NIEPOKALANEJ
przy parafii Najświętszej Maryi Panny
Matki Zbawiciela w Mikołowie
Wspólnota Modlitewno-Pokutno-Wynagradzająca Miłosierdzia BoŜego
i Niepokalanej przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela
w Mikołowie podjęła inicjatywę wykonania medalika. Medalik jest zewnętrznym znakiem przynaleŜności do naszej Wspólnoty, a noszony z wiarą i naleŜną czcią, jest dodatkową pomocą w walce ze złem.
Na awersie medalika znajduje się wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego
z podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Pan Jezus polecił świętej Faustynie, aby
namalowano obraz z podpisem „Jezu, ufam Tobie!” i chciał, aby go czczono. Warto rozwaŜyć, jak ogromne znaczenie ma on dla współczesnego
człowieka. Pan Jezus wskazuje na łaskę, jaką jest wieczne zbawienie:
„Obiecuję, Ŝe dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie...” (Dzienniczek
s. Faustyny, 48).
Jest to wspaniała obietnica, którą Pan Jezus daje swoim czcicielom. Bóg
tak mocno kocha człowieka, Ŝe poniósłby jeszcze wiele katuszy, aby uratować od wiecznego potępienia choćby jedną, jedyną osobę. KaŜde stworzenie jest cenne dla Stwórcy. Pan Jezus równieŜ obiecuje, Ŝe kto będzie czcić
ten obraz odniesie „...juŜ tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci...” (Dzienniczek s. Faustyny, 48).
Tak jak rycerz, który ma tarczę ochraniającą go przed ciosami przeciwnika, tak osoba, która nosi na sobie ten Medalik, ma w nim obronę Miłosiernego Boga, aby odpierać ataki przeciwnika.
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Po sakramentach świętych, Słowie BoŜym, ten medalik jest pomocą do
ochrony naszej duszy i ciała. Osłania nas przed nieprzyjaciółmi widzialnymi i niewidzialnymi.
Niewidzialni są bardziej niebezpieczni – szkodzą naszej duszy. Szatan
jest największym wrogiem, uderza w najsłabsze miejsca. Dręczy nas pokusami, namawia do grzechu, zniechęca do trwania w Bogu, osłabia ufność
w Miłosierdzie BoŜe. Wszystko, co złe, pochodzi od niego. W godzinę śmierci
moŜe podejmować próby odwrócenia nas od Boga. Kto będzie czcił Miłosierdzie BoŜe, nie dozna przeraŜenia w chwili śmierci, bo te dwa promienie,
które wyszły z Najświętszego Serca, osłonią go przed zagniewaniem Ojca
Niebieskiego – „blady promień oznacza Wodę, która usprawiedliwia dusze;
czerwony promień oznacza Krew, która jest Ŝyciem dusz” (Dzienniczek
s. Faustyny, 299). Sakramenty święte, na które wskazują te dwa promienie,
to nieskończone Miłosierdzie Boga.

Medalik „Boska Tarcza”

„Ja sam bronić jej będę jako swej chwały” (Dzienniczek s. Faustyny,
48). Jeśli sam Bóg bronić nas będzie, wtedy w codziennych walkach odniesiemy zwycięstwo, a szczególnie w godzinę naszej śmierci. Błyszczeć jako
BoŜa chwała – to zaszczyt i godność.
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Wizerunek ten jest równieŜ naczyniem, z którym ludzie mają przychodzić po łaski „do Źródła Miłosierdzia” (Dzienniczek s. Faustyny, 327). Łaski są nam tak bardzo potrzebne. MoŜna czerpać je z tego obrazu, całując
go, mówiąc o nim innym, powtarzając wezwanie, które umieszczone jest
pod obrazem. Obraz dopomaga rozbudzić w sercu ufność i kontemplować
Boga. To tylko niektóre sposoby uczczenia Pana Jezusa poprzez ten obraz.
Wezwanie „Jezu, ufam Tobie!” umieszczone pod obrazem wskazuje
nam na to, Ŝe mamy zaufać Panu Jezusowi mocno i bezgranicznie. Nie moŜemy do końca ufać drugiemu człowiekowi, gdyŜ jest grzeszny, zmienny
w swoich pragnieniach i ograniczony w swoim działaniu. Dlatego mamy bez
reszty zaufać Bogu. On jest Wszechmocny, Nieskończony i Miłosierny. Im
bardziej będziemy ufać Miłosierdziu BoŜemu, tym więcej łask od Pana Jezusa otrzymamy. Będziemy teŜ coraz lepiej okazywać miłosierdzie bliźnim.
Noszenie na sobie medalika ma dopomagać w rozbudzeniu świadomości, Ŝe naleŜymy do Chrystusa. On zawsze idzie z nami. Nasze kroki kierujemy za Nim, On nas prowadzi swoją drogą – drogą prawdy i miłości –
idzie pierwszy i zaprowadzi nas bezpiecznie do celu, torując nam drogę pośród licznych niebezpieczeństw.
Na rewersie medalika widnieje obraz Niepokalanego Serca Maryi, która
trzyma w swych rękach dwa skarby: róŜaniec i szkaplerz. Matka BoŜa
trzyma te skarby w górze, jakby chciała pokazać światu i wskazać, co jest
dla tego świata istotne i potrzebne. Matka BoŜa trzyma w prawej ręce RóŜaniec święty, który jest ratunkiem dla kaŜdego, potęŜną bronią przeciw
piekłu i ogromnie skutecznym środkiem uświęcenia duszy. W orędziu fatimskim Matka BoŜa przypomina: „odmawiajcie codziennie róŜaniec”. Jest
on najmilszą modlitwą Maryi. Gdy będziemy go odmawiali, uświęcimy
swoje Ŝycie, a świat zostanie ponownie odnowiony. Według obietnic Najświętszej Dziewicy danych bł. Alanowi de Rupe, róŜaniec pomaga zwalczać
grzechy, odciąga serce człowieka od umiłowania świata i jego marności,
a pociąga do rzeczy wiecznych. Matka Najświętsza obiecuje, Ŝe wszystkich,
którzy szerzą naboŜeństwo róŜańcowe, będzie wspomagała w ich potrzebach. A wszyscy obrońcy róŜańca będą mieli za orędowników cały Dwór
Niebieski i to zarówno za ich Ŝycia, jak i w godzinie śmierci.
W lewej ręce Matka Najświętsza trzyma Szkaplerz Święty – wielki
dar z nieba, poprzez który PotęŜna niebios Królowa w nadzwyczajny
sposób broni człowieka przed złem w Ŝyciu, a szczególnie w godzinę
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śmierci i pomaga w kaŜdej potrzebie. Trzymając Szkaplerz Święty,
chce nam przez to powiedzieć, Ŝe mamy być odziani podwójnym,
brązowym szkaplerzem karmelitańskim, którego jeden płatek spada na
piersi, a drugi na plecy. Według obietnicy Najświętszej Dziewicy, kto
umrze odziany szkaplerzem, ten nie zostanie potępiony. Zapewni sobie
szczególną Jej opiekę co do duszy i ciała w tym Ŝyciu, i pomoc w godzinie śmierci. W pierwszą sobotę po śmierci zostanie wybawiony z czyśćca. Szkaplerz jest znakiem gotowości na przyjęcie daru zbawienia.
Te święte przedmioty Maryja dała świętemu Dominikowi Guzmanowi
(róŜaniec) i świętemu Szymonowi Stockowi (szkaplerz). Skoro Matka Najświętsza dała je światu i przywiązała do tych naboŜeństw tak wiele łask
i obietnic, to korzystajmy z tych darów.

Na medaliku widnieje postać Matki Najświętszej z Bolesnym i Niepokalanym Sercem, w którym zawsze odnajdziemy schronienie. Całe nasze
Ŝycie, duszę i ciało, kaŜdą najdrobniejszą sprawę, decyzję, mamy powierzyć
Temu Sercu. W Nim znajdziemy ratunek i obronę. W Nim będziemy bezpieczni, szatan tam nas nie dosięgnie.
Pod stopami Matki BoŜej widnieje wąŜ, który symbolizuje szatana. Kto
się trzyma Maryi, ten potrafi rozpoznać jego zasadzki i unikać ich. Tylko
z Niepokalaną moŜemy toczyć zwycięski bój przeciwko piekłu. Postać Matki
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BoŜej widnieje na tle wielkiej zawieruchy, ognia i dymu. Nie ma takiej zawieruchy duchowej, z którą Maryja nie poradziła by sobie.
Pod obrazkiem czytamy: „Niepokalane Serce Maryi bądź naszym zbawieniem”. Do tego aktu strzelistego Kościół św. przywiązał odpust cząstkowy. Przez tę modlitwę prosimy, aby Niepokalane Serce Maryi było dla
nas zbawieniem. Prosimy o to, co najwaŜniejsze – o zbawienie dla siebie
i dla innych.
Dla tych, którzy ten medalik będą nosili, stanie się on tarczą obronną
przeciwko atakom złego ducha, który w obecnych czasach sieje fałszywą
ideologię na całym świecie, pragnąc wiecznej zguby kaŜdej duszy.
Kuria Metropolitalna w Katowicach udziela zgody
na rozpowszechnianie medalika „Boska Tarcza”,
przygotowanego w duchu charyzmatu
Wspólnoty Miłosierdzia BoŜego i Niepokalanej w Mikołowie.
VJ – 2098/08 Katowice,
dnia 5 czerwca 2008 r.
Ks. Biskup Gerard Bernacki, Wikariusz Generalny.

Modlitwa dotycząca medalika „Boska Tarcza”
Panie Jezu, spraw prosimy, niech Twoje Miłosierdzie będzie tarczą
osłaniającą nas od nieprzyjaciół naszego zbawienia, niech chroni nas
przez całe Ŝycie, a ufność w Twoją dobroć niech będzie bez granic –
Jezu, ufam Tobie!
Matko Najświętsza, poprzez ten znak szkaplerza prosimy, ochroń
nas od wszelkiego zła, daj zwycięstwo nad szatanem, uświęć nasze dusze,
pomóŜ osiągnąć zbawienie. Powierzamy się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu na wieki – Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym
zbawieniem! Amen.
Kuria Metropolitalna w Katowicach wyraŜą zgodę
na druk modlitwy dotyczącej medalika Boska Tarcza
przygotowanej we Wspólnocie Miłosierdzia BoŜego i Niepokalanej.
Za pozwoleniem Władzy Duchownej, VJ – 2099/08.
Katowice, dnia 8 września 2008 r.
Ks. Biskup Gerard Bernacki Wikariusz Generalny
Opracowanie: Jolanta Szczypta
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NOWENNA DO MATKI BOśEJ Z GÓRY KARMEL7
8-16 lipca

Historia
Święto Matki BoŜej z Góry Karmel ma przypominać nam o łasce
udzielonej przez Maryję Zakonowi
Karmelitańskiemu, a poprzez niego
całemu Kościołowi. W nocy z 15 na
16 lipca św. Szymon Stock prosił
Ŝarliwie Najświętszą Maryję Pannę
o opiekę nad swoim Zakonem. O świcie objawiła Mu się Matka BoŜa
w towarzystwie licznych aniołów.
Była otoczona światłością i odziana
w habit karmelitański. Uśmiechała się.
W ręku trzymała szkaplerz zakonny,
a podając mu go powiedziała: „Oto
przywilej dla Ciebie i dla wszystkich
karmelitów. Kto umrze odziany w ten
habit nie zazna ognia piekielnego.”
Wiele cudów potwierdziło wiarygodność tej wizji. Taki był początek
Bractwa Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel. NaleŜeli do niego ci,
którzy nie mogąc być zakonnikami pragnęli uczestniczyć w dobrach Zakonu Karmelitańskiego i przywileju szkaplerznym. Kolejny wielki przywilej
udzielony Bractwu poprzez wizję papieŜa Jana XXII to obietnica wyzwolenia z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci tych, którzy będą wierni duchowości i regule Bractwa. Do godnego noszenia Szkaplerza Świętego, oprócz
tych dwóch wielkich przywilejów, jest przywiązanych wiele odpustów.

___________________________
7

Karmelici Bosi, Nowenna do Matki BoŜej z Góry Karmel, ParyŜ 2012 (tłum. z języka francuskiego).
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Modlitwy na kaŜdy dzień nowenny:
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Matki BoŜej z Góry Karmel
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, BoŜe – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, BoŜe,
Duchu Święty, BoŜe,
Święta Trójco, Jedyny BoŜe,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Królowo Nieba – módl się za nami
grzesznymi.
Matko BoŜa z Góry Karmel, Pogromczyni szatana,
Matko BoŜa z Góry Karmel, najposłuszniejsza Córko Boga,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Dziewico najczystsza,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Oblubienico najwierniejsza,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Matko najczulsza,
Matko BoŜa z Góry Karmel, doskonały Wzorze cnót,
Matko BoŜa z Góry Karmel, pewna Kotwico naszej nadziei,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Ucieczko w strapieniach,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Szafarko darów BoŜych,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Twierdzo warowna przed napaściami
nieprzyjaciół,
Matko BoŜa z Góry Karmel, nasza Pomocy w niebezpieczeństwie,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Drogo prowadząca do Jezusa,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Światło w naszych ciemnościach,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Pocieszycielko w godzinie naszej
śmierci,
Matko BoŜa z Góry Karmel, Orędowniczko grzeszników najbardziej
opuszczonych,
Za zatwardziałych grzeszników – prosimy Cię z ufnością, o Matko
BoŜa z Góry Karmel.
Za tych, którzy obraŜają Twojego Boskiego Syna,
Za tych, którzy zaniedbują modlitwę,
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Za konających,
Za tych, którzy odkładają na później swoje nawrócenie,
Za dusze cierpiące w czyśćcu,
Za tych, którzy Cię nie znają,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas ,Panie.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P.: Matko BoŜa z Góry Karmel, Nadziejo zrozpaczonych,
W.: U Twego Boskiego Syna wstawiaj się za nami.
Módlmy się:
Matko BoŜa z Góry Karmel, chwalebna Królowo Aniołów, Przekazicielko
najczulszego miłosierdzia Boga względem ludzi, Ucieczko i Orędowniczko
grzeszników, zwracam się do Ciebie
z ufnością, prosząc byś wyjednała mi
u Boga łaskę...., o którą proszę w tej nowennie.
Obiecuję uciekać się do Ciebie we
wszystkich moich doświadczeniach, cierpieniach i pokusach, a takŜe zachęcać
innych do tego, by Cię kochali, czcili i
wzywali w kaŜdej potrzebie. Dziękuję Ci
za liczne łaski, które otrzymałem dzięki
Twemu miłosierdziu i Twemu potęŜnemu wstawiennictwu. Proszę, byś nadal
była dla mnie obroną w niebezpieczeństwach, Przewodniczką w Ŝyciu i Pocieszycielką w godzinie śmierci. Amen.
Matko BoŜa z Góry Karmel, Orędowniczko najbardziej opuszczonych
grzeszników, polecam Ci grzesznika, który w tej chwili jest najbardziej
przez wszystkich opuszczony... (lub osobę, za którą szczególnie chcesz się
pomodlić). Wierzę, Ŝe dzięki Twemu wstawiennictwu, o Najświętsza Panno
z Góry Karmel, piekło zostanie pozbawione swej zdobyczy, a aniołowie
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rozradują się z powrotu do Boga osoby, którą z ufnością Ci powierzam.
Amen.
Odmówić dziesiątkę RóŜańca w intencjach drogich Matce BoŜej.
Zaleca się, by podczas trwania nowenny przystąpić do spowiedzi i komunii św.

KORONACJA OBRAZU MATKI BOśEJ
SZKAPLERZNEJ W ROZWADOWIE
REGIONALNE SPOTKANIE RODZINY SZKAPLERZNEJ DNIA 25 MAJA 2014 R.
W SANKTUARIUM MATKI BOśEJ SZKAPLERZNEJ W STALOWEJ WOLI
ROZWADÓW – DZIEŃ KORONACJI WIZERUNKU MARYI

Drodzy Czciciele Matki BoŜej Szkaplerznej!
Z wielką radością pragniemy poinformować o zbliŜającej się koronacji
Obrazu Matki BoŜej Szkaplerznej, która odbędzie się w naszym Sanktuarium w dniu 25 maja 2014 r.
To wielki zaszczyt, a zarazem wyróŜnienie zwaŜywszy, Ŝe jest to jedyne
miejsce kultu Matki BoŜej Szkaplerznej w diecezji sandomierskiej. Mając
na uwadze rangę tak wielkiego wydarzenia, zachęcamy do duchowego
przygotowania się przez osobistą modlitwę, spowiedź świętą, udział
w Mszach św., naboŜeństwach i czuwaniach poprzedzających dzień koronacji. Zwieńczeniem naszych starań niech będzie udział w samej uroczystości, będącej wyrazem naszej czci, oddania i wdzięczności za łaski, których
doznaliśmy za przyczyną Matki BoŜej. Podziękujmy Jej w ten sposób za
lata matczynej opieki, za nieustające wstawiennictwo i orędownictwo u Syna. Zawierzmy Jej naszą teraźniejszość i przyszłość, aby Pan Jezus przychodził nam z pomocą. Niech Maryja, która tę pomoc usilnie wyprasza,
wstawia się nadal za nami oraz sprawia, aby pod płaszczem Szkaplerza było
nam łatwiej podąŜać ku Bogu.
Pragniemy, aby niniejszy program uroczystości był inspiracją dla kaŜdego z nas, do udziału i osobistego przeŜycia tego wyjątkowego wydarzenia
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religijnego w naszej parafii. Niech będzie to czas odnowy duchowej, nas
samych, naszych rodzin i całej wspólnoty parafialnej.
ks. Jan Folcik,
Kustosz Sanktuarium Matki BoŜej Szkaplerznej

Cudowny Obraz Matki BoŜej Szkaplerznej – Rozwadowskiej Pani – otaczany jest czcią
od 1764 r., najpierw w drewnianej farze, potem u ojców kapucynów, a od 1907 r. w obecnym
Sanktuarium, zbudowanym dla
Niej i Jej Syna. Do Niej, dobrej
Matki Królowej, przychodzą pokolenia synów i córek tej ziemi,
by schronić się pod Jej płaszczem,
powierzać swoje troski, bóle,
prośby i dziękczynienia. Ona
zawsze je wysłuchuje, pociesza,
wspomaga i otacza opieką.
Świadczą o tym liczne wota, zawieszone u Jej stóp, jak i korony
ufundowane w poprzednich wiekach przez Jej czcicieli. Obraz
został poddany konserwacji,
a następnie, 3 kwietnia 2013 r.,
odbyło się uroczyste wniesienie
go do kościoła przez członków
reaktywowanego 16 lipca 2012 r.
Bractwa Szkaplerznego. Uroczystości przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz.
Ukoronowana przez pasterza diecezji sandomierskiej koronami poświęconymi przez Ojca św., niech przewodzi nam i następnym pokoleniom
w drodze do domu Ojca w niebie.
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MISJE SZKAPLERZNE PRZED KORONACJĄ OBRAZU

17 maja (sobota): Rozpoczęcie.
Nauki Misyjne prowadzi o. Jan Melchior Wróbel,karmelita bosy z Czernej
30

17 – NaboŜeństwo majowe.
1800 – Msza św. z nauką misyjną.
2100 – NaboŜeństwo apelowe
z nauką.

18 maja (niedziela): Czy jesteś człowiekiem wiary?
630; 800; 930; 1100; 1800 – Msza św.
z nauką misyjną.
30
17 – NaboŜeństwo majowe.
2100 – NaboŜeństwo apelowe
z nauką.

19 maja (poniedziałek): Dzień modlitwy za zmarłych.
900 – Msza św. z nauką misyjną.
1730 – NaboŜeństwo majowe.
1800 – Msza św. z nauką misyjną
i procesja na cmentarz.
2100 – NaboŜeństwo apelowe
w domu rodzinnym.

20 maja (wtorek): Dzień pojednania z bliźnimi.
900 – Msza św. z nauką misyjną.
1730 – NaboŜeństwo majowe.
1800 – Msza św. z nauką misyjną.
NaboŜeństwo pojednania.
00
21 – NaboŜeństwo apelowe w domu rodzinnym.

21 maja (środa): Dzień pojednania z Bogiem.
900 – Msza św. z nauką misyjną.
1000-1200 i 1500-1800 – spowiedź święta.
1800 – Msza św. z nauką misyjną.
2100 – NaboŜeństwo apelowe. Maryjna procesja światła.
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22 maja (czwartek): Dzień zawierzenia.
900 – Msza św. z nauką misyjną dla starszych, chorych, rencistów
i emerytów.
30
17 – NaboŜeństwo majowe.
1800 – Msza św. z nauką misyjną dla rodzin.
Zawierzenie rodzin naszej parafii Matce BoŜej Szkaplerznej,
czuwanie.

23 maja (piątek): Dzień oczekiwania.
1730 – NaboŜeństwo majowe.
1800 – Msza św. z nauką misyjną. Z Tobą Maryjo iść pragniemy –
czuwanie młodzieŜy.
00
21 – Koncert.

24 maja (sobota): Dzień czuwania.
1730 – NaboŜeństwo majowe.
1800 – Msza św. z nauką misyjną.
Czuwanie modlitewne wspólnot.

25 maja (niedziela)
1200 – Uroczysta Koronacja Wizerunku Rozwadowskiej Pani.
1000 – NaboŜeństwo oczekiwania.
630; 800; 1800 – Msza św.
1930 – Koncert Zespołu TGD (Trzecia Godzina Dnia)

KONTAKT
Parafia p.w. Matki BoŜej Szkaplerznej
ul. Ściegiennego 20, 37-464 Stalowa Wola 6
tel. (+48) 15 844 04 40
e-mail: mbszkaplerznej@sandomierz.opoka.org.pl
www.mbszkaplerznej.sandomierz.opoka.org.pl
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WIZERUNKI MATKI BOśEJ SZKAPLERZNEJ
OBRAZ MATKI I KRÓLOWEJ KARMELU8
Dawne Instrukcje Braci Bosych NMP z Góry Karmelu9 nakazywały,
aby we wszystkich klasztorach karmelitańskich „obraz Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel znajdował się we wspólnych salach, w pracowniach,
w rozmównicach, a zwłaszcza w kaŜdej celi, jak to przepisywały juŜ
pierwsze Konstytucje naszej włoskiej Kongregacji, zredagowane w r. 1599;
abyśmy zawsze, wszędzie i wobec wszystkich wyznawali i szczycili się tym,
Ŝe jesteśmy synami takiej Matki”.
Konstytucje oraz Instrukcje mówiły o obrazie REGINA DECOR
CARMELI, oficjalnie przyjętym jako wzorcowy obraz KRÓLOWEJ
I OZDOBY KARMELU.
Obraz ten był wzorowany na znanym wizerunku maryjnym z Neapolu.
Była to XIII-wieczna ikona MB Karmelitańskiej (Madonna del Carmine) –
zwanej teŜ Santa Maria della Bruna (MB Brązowa, Brunatna) z racji brunatnej karnacji oblicza Maryi i Dzieciątka Jezus.
Na tym obrazie (100x80 cm) Matka BoŜa jest przedstawiona z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Jej twarz zwrócona ku Dzieciątku Jezus wyraŜa dobroć i czułość, jakby rozwaŜała w sercu wielkie tajemnice, w które Bóg Ją
wprowadził. Jeszcze bardziej ujmujące jest oblicze Dzieciątka Jezus. Prawą
ręką delikatnie dotyka ono podbródka Matki, a lewą czule i mocno chwyta
za skraj Jej szaty. Wydaje się, jakby mówiło wszystkim wpatrującym się
w Niego: „Zobaczcie, jak bardzo miłuję moją Matkę”. Pozostałe elementy
obrazu harmonizują z wyrazem tych dwu postaci: Maryja jest odziana w powłóczysty welon ciemnoniebieskiego koloru, z zieloną podbitką i złotymi
lamówkami. Na Jej głowie spoczywa królewska korona, a na prawym ramieniu znajduje się siedmioramienna Gwiazda, która w duchowym znaczeniu symbolizuje samą Maryję. KtóŜ nie zna słów św. Bernarda: „Maryja jest
ową jaśniejącą gwiazdą, która na bezkresnym morzu, gdzie jesteśmy wystawieni na tyle niebezpieczeństw, oświeca nam drogę blaskiem swoich
___________________________
8

Opracowano na podstawie: Historia StaroŜytnego Obrazu Matki BoŜej z Góry Karmel wsławionego przez
niezliczone cuda, [Wydawca] Stowarzyszenie z Diseldorfu dla propagowania pięknych obrazów religijnych,
[brak miejsca i roku wydania]; o. Paweł Ferko OCD, Wizerunki Matki BoŜej, Przemyśl 2013 (mps).

9

Instrukcje Braci Bosych NMP z Góry Karmelu, Kraków 1936, część III, rozdział I, punkt 516.
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cnót, przykładem Ŝycia i doskonałością. Jeśli jesteś osaczony przez burzę
pokus, jeśli jesteś popychany do wad, jeśli jesteś igraszką złego, zawsze
patrz na Tę Gwiazdę, proś Maryję. Jeśli będziesz Jej uległy nigdy nie zbłądzisz. Ona na pewno zaprowadzi cię do portu zbawienia”. Te poboŜne
uczucia mogą nas oŜywiać ilekroć zwracamy się do Królowej Karmelu
i Ŝywimy nadzieję, Ŝe dla nas karmelitów św. prorok Eliasz jest naprawdę –
na równi z Maryją – tą tajemniczą gwiazdą, której błogosławione światło
prowadzi nas, oŜywia, pociesza i oświetla nasze kroki w drodze do Niebiańskiej Ojczyzny. Dopiero w wiekach późniejszych malarze umieścili w prawej dłoni Maryi Szkaplerz św. – wyraz Jej macierzyńskiej dobroci wobec
wszystkich ludzi. Tło obrazu jest złote.
Według starej tradycji Karmelu, pielgrzymi i rycerze, którzy przybyli do
Palestyny w okresie wypraw krzyŜowych zetknęli się z juŜ istniejącym Ŝywym kultem tego obrazu. Pierwsi pustelnicy karmelitańscy, mieli ponoć
umieścić ten obraz Matki BoŜej w kaplicy, którą zbudowali pośrodku swoich cel i poświęcili ją Maryi. Tam teŜ czcili Ją jako swoją Patronkę, Królową i Matkę. Od tego teŜ obrazu i kaplicy Bracia Karmelici Eremici wzięli
swoją nazwę i stamtąd rozeszli się po wszystkich krańcach ziemi jako Bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, szerząc wszędzie, gdzie
dotarli cześć i miłość do Maryi, Matki Chrystusa
JuŜ w okresie pobytu karmelitów na Górze Karmel, odkąd obraz został
umieszczony w dostępnej dla wiernych świątyni karmelitańskiej, liczni
pielgrzymi doznawali na modlitwie przed obliczem Matki BoŜej wielu łask
i cudów. Zawsze opuszczali to święte miejsce przeświadczeni o dobroci
i macierzyńskiej czułości Maryi. IluŜ chorych zostało tu uzdrowionych! IluŜ
nieszczęśliwych zostało tu pocieszonych!
Im gorliwiej karmelici propagowali cześć i słuŜbę Maryi, szczerząc Ŝarliwie kult Patronki ich Zakonu, tym większą wzbudzali niechęć wśród mahometan i naraŜali się na ataki agresji z ich strony. Wielu z nich wielkodusznie przelało krew w obronie chwały Maryi. Tradycja karmelitańska
przekazała nam poruszający opis ich męczeństwa.
W obliczu zagroŜenia ze strony muzułmanów, pustelnicy schronili się
w swoim sanktuarium, a zgromadzeni wokół tronu Królowej Karmelu zaczęli
śpiewać hymn ku czci swej Matki „Witaj Królowo” (Salve Regina). Nagle
fanatycy muzułmańscy wywaŜyli drzwi kościoła i rzucili się na niewinne
ofiary, bezlitośnie podcinając im gardła. Gorliwi zakonnicy natychmiast
68

otrzymali palmę męczeństwa i poszli kontynuować w niebie hymn uwielbienia, który zaczęli śpiewać na ziemi.
Obraz Matki BoŜej został przez gorliwych zakonników ocalony z tej
strasznej masakry, a następnie wraz z nimi został przewieziony do Neapolu,
gdzie stał się przedmiotem powszechnej czci wiernych.
Mała wspólnota zakonników
otrzymała tu kościółek i klasztor
obok murów miejskich i tak, wraz
z obrazem Maryi, osiedli na tym
miejscu. Nowy Karmel w Neapolu,
stał się wkrótce wiernym odbiciem piękna Góry Karmel w Ziemi św., którą z takim Ŝalem musieli opuścić. Widzieli w nim
odblask ducha i cnót Maryi oraz
świętego proroka Eliasza. Ich
pierwszą troską było umieszczenie cudownego obrazu w ołtarzu
głównym ich kościoła. Matka
i Królowa Karmelu nie zwlekała
z okazaniem im swojej mocy i dobroci. Jej sanktuarium wypełnił
wkrótce tłum pielgrzymów, z dnia
na dzień coraz większy. Ta szczęśliwa okoliczność wymusiła na
karmelitach konieczność poszerzenia kościoła. I tak, pewne smutne
wydarzenie stało się błogosławioną pomocą w rozbudowie kościoła.
W roku 1268 młodziutki ksiąŜę Szwabii, Konradyn odwodzony przez
swą matkę od wyprawy, w której chciał zawładnąć królestwem Neapolu,
starł się z wojskami Karola Andegaweńskiego i został rozbity w puch. Sam
ksiąŜę dostał się do niewoli. Ustalono wysokość okupu. A gdy jego matka
dotarła z okupem do Neapolu, okazało się, Ŝe jej syn juŜ nie Ŝyje.
Podczas uroczystości pogrzebowych 17-letniego Konradyna, matka zabitego – królowa ElŜbieta, złoŜyła hojną ofiarę na powiększenie sanktuarium Matki BoŜej. Ciało syna umieściła w kościele karmelitów, a za zgro69
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madzone pieniądze rozbudowała
go i hojnie wyposaŜyła. To smutne wydarzenie stało się po części
najradośniejszym dla całego Neapolu.
Z czasem grobowiec syna stał
się swoistym mauzoleum, godnym
rodziny królewskiej. Mała ikona
La Bruny stała się zbyt skromną,
jak na nowy kościół i ołtarz, więc
„trafiła” do bocznej kaplicy, naleŜącej do neapolitańskiej rodziny
Grignetti. Jej miejsce zajęło duŜe
malowidło przedstawiające scenę
wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.
Utraciwszy prestiŜową pozycję, obraz na ponad 200 lat popadł
w zapomnienie.
Dopiero wydarzenia z roku
1500 przywróciły mu na nowo
dawny blask. OtóŜ był to rok jubileuszowy, ogłoszony przez papieŜa
Aleksandra VI. Neapolitańczycy, aby skorzystać z ogromu łask duchowych,
postanowili równieŜ udać się do Rzymu. Na czele procesji stanął krucyfiks
z kościoła św. Katarzyny, a gdy szukano odpowiedniego obrazu Matki
BoŜej ‘przypomniano’ sobie o La Brunie z kościoła karmelitów. Rankiem
7 kwietnia 1500 r. procesja wyruszyła w drogę. Śpiewano pieśni, psalmy
i hymny, odmawiano litanie, zanoszono prośby i składano dziękczynienia
Bogu w Trójcy Jedynemu.
Niedaleko za miastem usłyszano krzyki kalekiego męŜczyzny, Tomasa
Saccone, który podczołgał się do pochodu, pragnąc by i jego zabrano w tę
drogę. Gdy dostrzegł obraz Matki BoŜej la Bruny na oczach całego tłumu
zaczął błagać o łaskę uzdrowienia: „Maryjo! – wołał – uzdrów mnie, abym
i ja mógł otrzymać łaskę jubileuszu w Rzymie!”. I nagle poczuł, Ŝe jego ciało
przenika ogromny Ŝar. Kalekie kończyny wyprostowały się i stanął o własnych siłach na zdrowych nogach. Ten cud wywołał wielkie poruszenie,
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a uzdrowiony z płaczem i dziękczynieniem razem ze wszystkimi wyruszył
w drogę. Wieść o uzdrowieniu dokonanym na oczach tłumu lotem
błyskawicy rozeszła się po okolicy i wnet zaczęli nadciągać inni chorzy
i chromi, by znaleźć łaskę w oczach Maryi i doświadczyć cudu uzdrowienia.
A Maryja okazała się hojna w tym wstawiennictwie. Wieści dotarły równieŜ
do Rzymu. PapieŜ Aleksander VI, dając wiarę tym niezwykłym uzdrowieniom, 13 kwietnia osobiście powitał pielgrzymów z Neapolu i polecił, by
cudowny obraz zaniesiono do bazyliki, gdzie sam zatopił się w modlitwie
w obecności karmelitańskiej ikony La Bruny, Królowej i Ozdoby Karmelu.
Okadził obraz, pobłogosławił zebranych i zachęcił ich do modlitwy i oddawania czci Madonnie, która przyczyniła się do tylu cudownych uzdrowień.
Po kilku dniach pobytu w Rzymie pielgrzymi wyruszyli do Neapolu. RównieŜ podczas drogi powrotnej dokonało się wiele cudów. Odtąd La Bruna
powróciła do ołtarza głównego jako łaskami słynący wizerunek.
Sam król Neapolu, Fryderyk II dość sceptycznie nastawiony do cudów,
postanowił ‘sprawdzić’ moc i autentyczność tych nadprzyrodzonych łask.
Polecił, aby chorzy i kalecy, z odpowiednimi dokumentami toŜsamości
i opisem choroby, stawili się 24 czerwca przed obrazem Matki BoŜej. Sekretarz pozbierał papiery i w obecności rodziny królewskiej, dostojników oraz
innych waŜnych osobistości Neapolu odprawiono Mszę św.
Gdy chórzyści królewscy zaintonowali Gloria in excelsis Deo odsłonięto wizerunek i nagle niebiański promień, wychodzący znad głowy Maryi,
niczym rozlewający się blask dobroczynnego światła, zstąpił i spoczął na
wszystkich chorych. W tej samej chwili, wszystkie ich choroby i dolegliwości znikły niczym mgły przy wschodzącym słońcu. Wszyscy bez wyjątku
zostali uzdrowieni! Co więcej, w tej samej chwili dzwon na wieŜy kościelnej zaczął dzwonić bez Ŝadnej ludzkiej pomocy, radośnie rozgłaszając dobroć i chwałę Maryi. Wielkie dziękczynienie było odpowiedzią na wielkie
dobrodziejstwo Matki i Królowej Karmelu. Uzdrowieni głośno wychwalali
Maryję i rozgłaszali cuda, których doświadczyli. Król był oszołomiony i zaskoczony! Miasto szalało z radości!
Wszystkie te uzdrowienia zostały skrzętnie udokumentowane przez medyków i sekretarza samego króla.
W 1875 r. cudowny wizerunek La Bruny został uroczyście ukoronowany, a pięknie usytuowany nad Morzem Tyreńskim kościół karmelitański
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stał się znaczącym sanktuarium maryjnym. 100-lat później odnowiony obraz
otrzymał ozdobną sukienkę i wciąŜ świeci niepowtarzalnym blaskiem łask.
Coraz większa sława Matki BoŜej La Bruny sprawiała, Ŝe coraz więcej
osób, pragnąc wyrazić Jej swoją wdzięczność przekazywało środki pozwalające na upiększanie sanktuarium i odnawianie kościoła. I tak w XVII w.
świątynia zyskała wysoką na 75 m wieŜę-dzwonnicę, a w XVIII w. nową
fasadę z portalem. A we wnętrzu… pozłacane XVI/XVII w. barokowe organy i wiele wspaniałych kaplic z przebogatym wystrojem oraz cennymi
zabytkami. Jednym z nich jest XIV w. krucyfiks, który – podobnie jak ikona
Matki BoŜej – zasłynął cudami. Pośród licznych kaplic na szczególne wyróŜnienie zasługują miejsca ściśle karmelitańskie, a więc kaplica poświęcona Matce BoŜej Szkaplerznej, prorokowi Eliaszowi, św. Szymonowi
Stock, św. Teresie od Jezusa i Magdalenie de Pazzi – kaŜda z bogatym wyposaŜeniem, odpowiednimi obrazami, rzeźbami, witraŜami bądź malowidłami, a niejednokrotnie z relikwiami Świętych. W podobnym stylu prezentuje się zakrystia – barokowa, monumentalna i na wskroś karmelitańska.
Klasztor jest o wiele skromniejszy i stanowi wraz z całym kompleksem
jedno z najstarszych miejsc lokacji, Ŝycia, posługi i świadectwa charyzmatu
karmelitańskiego w Europie. Modlitwa, cisza, nadprzyrodzoność łask, mistyka świętych, kult Maryi i piękno, które sprzyjają ubogaceniu duszy
człowieka, stykającego się w tym, co doczesne i materialne, z tym co duchowe i wieczne, bo zanurzone w Bogu.

MATKA BOśA SZKAPLERZNA Z KLASZTORU
KARMELITÓW W ZAGÓRZU
Trasa jednej z pielgrzymek Rodziny Szkaplerznej Rzeszowskiej Fary
wiodła przez Zagórz, miasteczko połoŜone niedaleko Sanoka przy bieszczadzkim szlaku. Na malowniczym wzgórzu zwanym Mariemont znajdują
się tam ruiny klasztoru karmelitów bosych. Klasztor zagórski był fortyfikacją zbudowaną na początku XVIII w. przez Jana Franciszka Stadnickiego,
wojewodę wołyńskiego. Kamień węgielny pod kościół, poświęcony przez
biskupa przemyskiego, został wmurowany 7.08.1700 r. Budowę ukończono
w 1730 r. W kompleksie klasztornym centralną część stanowił kościół.
Mimo upływu wielu lat na ścianach ruin widoczne są częściowo zachowane
malowidła. W ołtarzu głównym była niegdyś scena Zwiastowania Najświęt72

szej Maryi Panny. Boczne ołtarze przedstawiały wizerunki Matki BoŜej Szkaplerznej,
św. Józefa, św. Teresy od Jezusa, św. Jan od
KrzyŜa i św. Tekli. Klasztor pełnił role przeoratu. W 1772 r. w klasztorze miał miejsce poŜar, który wyrządził wielkie szkody. Obiekt
odbudowano, jednak nie odzyskał juŜ pierwotnej świetności. W 1822 r. wybuchł drugi poŜar, który stał się przyczyną likwidacji klasztoru przez rząd austriacki. Ocalałe z poŜaru
wyposaŜenie kościoła umieszczono w kościele
parafialnym w Zagórzu i okolicznych świątyniach. Klasztor niszczał, a pozostały po nim jedynie imponujące ruiny. W 1935 r. ówczesny
właściciel tego terenu ofiarował wzgórze na
własność seminarium duchownemu w Przemyślu. W 1957 r. kuria biskupia przekazała
ruiny z powrotem na własność Zakonu Karmelitów Bosych.
W prowizorycznym baraku zamieszkało
dwóch karmelitów, o. Józef od Matki BoŜej
z Góry Karmel i brat Wawrzyniec, a później
dołączył do nich o. Aureliusz Bolonek.
W odbudowę włączył się konserwator zabytków i gmina Zagórz. Władze wojewódzkie
w Rzeszowie w 1962 r. zatrzymały proces odbudowy tego miejsca. W 2000 r. ponownie przystąpiono do próby podźwignięcia ruin klasztoru. Staraniem Urzędu Gminy Zagórz teren
oczyszczono, ponownie ustawiono na postumencie figurę Matki BoŜej Szkaplerznej z Dzieciątkiem Jezus. Na fasadzie umieszczono dwie
tablice, na jednej umieszczono imiona pochowanych tu zakonników, a druga upamiętnia
pobyt Karola Wojtyły w tym miejscu. W 2012 r.
przy drodze wiodącej z kościoła parafialnego
do ruin wybudowano stacje Drogi KrzyŜowej.
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Odradza się naboŜeństwo do Matki BoŜej Szkaplerznej, które w niedzielę
po 16 lipca gromadzi na wzgórzu Maryi, przy ruinach zagórskiego Karmelu, wiernych z całej okolicy. Na uwagę zasługuje łaskami słynący obraz
Matki BoŜej Szkaplerznej z zagórskiego klasztoru, znajdujący się obecnie
w pobliskiej wiosce Zahutyń oraz obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z róŜańcem, w pobliskim Sanktuarium Matki BoŜej Zagórskiej, Matki Nowego śycia. Ruiny są urzekające, patrząc na nie moŜna z zadumą spojrzeć w piękną
historię Zakonu Karmelitańskiego na ziemiach polskich i dziękować Bogu
oraz Maryi za to, Ŝe jesteśmy jego cząstką.
Irena i Marta
Rodzina Szkaplerzna, Rzeszów-Fara

REKOLEKCJE DLA ANIMATORÓW
BRACTW SZKAPLERZNYCH
Wadowice: 15-18.05.2014 r.

„Bractwo Szkaplerzne – jego duchowość i misja w Kościele”
Po raz pierwszy w przyszłym roku organizujemy rekolekcje dla Animatorów Bractw Szkaplerznych w Wadowicach, w Karmelitańskim Centrum
Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym im. bł. Jana Pawła II.
Tym razem zapraszamy na rekolekcje WYŁĄCZNIE ANIMATORÓW,
ich zastępców i ewentualnie skarbników ZE WSZYSTKICH NASZYCH
BRACTW. Pozostałe osoby zapraszamy na rekolekcje we wrześniu!
Przybywamy w czwartek po południu. Pierwszy dzień poświęcimy na
wspólnotowe dzielenie się sprawami praktycznymi prowadzenia i formacji
Bractw Szkaplerznych, omówieniu problemów, podsumowaniu dotychczasowej pracy i planów na przyszłość.
Odwiedzimy takŜe Dom bł. Jana Pawła II, jego kościół parafialny i kaplicę chrzcielną oraz celę św. Rafała Kalinowskiego.
Sobota to właściwy dzień skupienia dla wszystkich uczestników, przeŜywany częściowo w Domu rekolekcyjnym a częściowo na pielgrzymce do
Kalwarii Zebrzydowskiej (o ile będą moŜliwości). Zakończenie w niedzielę
po obiedzie.
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Zgłoszenia prosimy kierować do:
Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych,
Wadowice, ul. Karmelicka 22,
tel. 600 926 987; e-mail: domrekolekcyjny@eranet.pl
A oto Bractwa (erygowane i nieerygowane) które przynaleŜą do krakowskiej
Prowincji Karmelitów Bosych, z których przynajmniej Animator i jego zastępca powinien wziąć udział w rekolekcjach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Będzin, Nawiedzenia NMP, ul. 9 Maja 2
Bielsko Biała, MB Królowej Polski, ul. NMP Królowej Polski
Bieruń Nowy, NSP Jezusa, ul. Warszawska 295
Biłgoraj, św. Jerzego, ul. Ogrodowa 3
Brzesko, NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, ul. Głowackiego 2
Brzeźce, MB Szkaplerznej, ul. Pokoju 1 (katowicka)
Częstochowa, Świętych Pierwszych Męczenników Polskich, ul. Obrońców Westerplatte 37
Chrzanów-Kościelec, św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 2A
Drohobyczka 58, Matki BoŜej Szkaplerznej
Goczałkowice Zdrój, św. Jerzego, ul. Główna 50
Jarosław, Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49
Jedlicze, św. Antoniego, ul. Władysława Dubisa 3
Jejkowice, MB Szkaplerznej i św. Piusa X, ul. Główna 1
Katowice-Bogucice, św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89
Katowice-Kostuchna, Trójcy Przenajświętszej, ul. śeleńskiego 34
Kaniów, Parafia Niepokalanego Serca NMP, ul. Stefana Kóski 2
Karczmiska II 302, św. Wawrzyńca
Kędzierzyn-Koźle, Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła, ul. Bolesława Krzywoustego 2, Osiedle Piastów
Komorów, NMP Matki Kościoła, Komorów 307
Kolbuszowa Górna 155B, MB WspomoŜenia Wiernych
Krosno-Turaszówka, NSPJ, ul. Wyspianskiego 27
Krosno, Trójcy Przenajświętszej-Fara, ul. Piłsudskiego 5
LibiąŜ, Parafia Św. Barbary, ul. Ks. Stanisława Pieli 11
LeŜajsk, Sanktuarium Matki BoŜej Pocieszenia, Plac Mariacki 8
LeŜajsk, Trójcy Przenajświętszej, ul. Rynek 35
Łańcut, Parafia Rzymskokatolicka – Fara, ul. Farna 20
Łaziska Średnie, Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12
Łętownia, św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Łętownia 99 (arch. krakowska)
Luszowice, św. Józefa Oblubieńca NMP, plac św. Józefa 14
Mierzyn (diec. Częstochowska), św. Mikołaja BW, Mierzyn 13
Mysłowice, NSP Jezusa, ul. Starokościelna 3
Mysłowice, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Jastruna 15
NabróŜ, Wniebowzięcia NMP, NabróŜ-Kolonia 24, Łaszczów

75

Nasze Apostolstwo

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Oksa Węgleszyn 116, św. Andrzeja Apostoła
Opole, św. Piotra i Pawła, Pl. Mickiewicza 1
Pajęczno, Narodzenia Pańskiego, Ogrodowa 91
Pisarzowice, św. Marcina, ul. Bielska 63
Piekary Śląskie, Brzozowice-Kamień, ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Bpa Nankera 221
Poręby Dymarskie 53a, Cmolas, św. Stanisława i Wojciecha
Pręba, Gm. Pszczyna, św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Wodzisławska 86
Pogorzyce, Matki BoŜej Królowej Polski, Chrzanów-Pogorzyce, ul. Bałuckiego
Przemyśl, Parafia Trójcy Przenajświętszej, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8
Przemyśl, Klasztor Karmelitów Bosych, parafia św. Teresy, ul. Karmelicka
Pszczyna, Wszystkich Świętych i MB RóŜańcowej, Pl. ks. Józefa Kuczery 2
Pszczyna, PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego i MB Częstochowskiej, ul. M. C. Skłodowskiej 1
Pszczyna, Miłosierdzia BoŜego, ul. Męczenników Oświęcimskich
Raków, Trójcy Przenajświętszej, ul. Kościelna 5
Radom, św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Szczecińska 83
Rybnik, św. Wawrzyńca, ul. Wolna 125
Ruda Śląska-Orzegów, św. Michała Archanioła, ul. Królowej Jadwigi 8
Rzeszów, św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów, pl. Farny 5 (Bractwo Dz. Jezus)
Rzeszów, Św. KrzyŜa (Sanktuarium, MB Szkaplerznej – obraz koronowany), ul. 3 Maja 20
Rzeszów, Chrystusa Króla, ul. Ks. J.Jałowego 37
Rzeszów, św. Józefa, ul. Partyzantów 38 (Staromieście)
Rzeszów, Św. Rocha i Św. Marcina, ul. Paderewskiego 130 (Słocina)
Rzeszów, Matki BoŜej ŚnieŜnej, ul. Ks. Kazimierza Guzego 6 (os. Budziwój)
SkarŜysko-Kamienna, Sanktuarium Matki BoŜej Ostrobramskiej, ul. Wileńska 33
Skierniewice, Miłosierdzia BoŜego, ul. Św. S. Faustyny Kowalskiej 1
Stalowa Wola 6, MB Szkaplerznej, ul. Ściegiennego 20
Stalowa Wola, św. Floriana w Stalowej Woli, ul. Floriańska 5
Strzelce Wielkie, św. Sebastiana i MB Szkaplerznej, Strzelce Wielkie 220
Świętochłowice-Piaśniki, NSPJ, ul. Chorzowska 4
Tarnów, MB Szkaplerznej, na Burku ul. N.M. Panny 1
Tarnobrzeg, MB Nieustającej Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 11
Tarnowiec 38, Sanktuarium MB Zawierzenia
Tomaszów Lub., Zwiastowania NMP, ul. Królewska 1
Trzciana k. Rzeszowa 140, Św. Wawrzyńca i Matki BoŜej Niepokalanie Poczętej
Trzebownisko 995, Św. Wojciecha
Tychy, św. Krzysztofa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
Tychy, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Kopernika 5
Tychy, św. Benedykta opata, ul. Nałkowskiej 19
Tychy (Czułów), KrzyŜa Świętego, ul. Bzów 15
Witów, MB Szkaplerznej, Witów 178b (arch. krakowska)
Wodzisław Śląski, Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 1
śywiec-Sporysz, Chrystusa Króla, ul. Piotra Skargi 5
śuchlów, Zesłania Ducha Świętego, śuchlów 42
Zamość, św. Katarzyny, plac Jana Jaroszewicza 1
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78. Zawiercie, Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Wenecka 4
79. Zaczernie 732, Narodzenia NMP

Zapraszamy takŜe zaprzyjaźnione z nami Bractwa:
1.
2.
3.

Legnica, Karmelitanki Dz. Jezus, Centrum Formacji Charytatywnej Caritas, ul. Okrzei 20
Lądek Zdrój, Narodzenia NMP, ul. Kościelna 24
Świdnica, św. Andrzeja Boboli, ul. Wałbrzyska 41

oraz Animatorów z Bractw, o których jeszcze nie wiemy, a które juŜ istnieją.
Przybywajcie! Matka BoŜa czeka na Was!

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH,
KTÓRZY NOSZĄ SZKAPLERZ ŚW.
LUB PRAGNĄ GO PRZYJĄĆ
Wadowice: 12-14.09.2014 r.

„Sekret Karmelu – Szkaplerz i Ŝycie na wzór Maryi”
Zgłoszenia prosimy kierować do:
Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych,
Wadowice, ul. Karmelicka 22,
tel. 600 926 987; e-mail: domrekolekcyjny@eranet.pl

BRACTWA I RODZINA SZKAPLERZNA
NA FACEBOOK-U
Strona ISzkaplerz została załoŜona przez Tomasza Majewskiego, a następnie moderowana i rozwijana przez Małgorzatę Poradę. Od 16 kwietnia
2010 roku (6 dni po katastrofie smoleńskiej) do współpracy przy niej włączył się o. Włodzimierz Tochmański OCD.
Początkowo była grupą iSzkaplerz, jednak by mieć więcej moŜliwości
do jej prowadzenia, w połowie grudnia 2012 roku została przekształcona
w stronę ISzkaplerz, która obecnie liczy... 334 osoby i ciągle się rozrasta.
Znajdują się na niej wszelkie informacje na temat duchowości szkaplerznej,
wydarzeń w Bractwach i w parafiach, forum do wymiany myśli, link „wy77
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darzenia”, gdzie znajdziecie „ofertę” wydarzeń i propozycji dla Rodziny
Szkaplerznej i nie tylko. Stronka jest dla tych, którzy są związani ze szkaplerzem karmelitańskim, a takŜe dla tych, którzy nie są z nim związani,... po
prostu dla wszystkich. Co trzeba zrobić, by się na niej znaleźć? Po prostu,
wejść na adres www.facebook.com/ISzkaplerz, bez logowania. Natomiast,
ci którzy chcą w pełni uczestniczyć w stronce muszą mieć swoje konto na
Facebook-u i wtedy odnaleźć stronę ISzkaplerz.
SZKAPLERZNI POMOCNICY POSZUKIWANI OD ZARAZ... wszyscy, którzy pragną i mogą pomóc we współtworzeniu treści. Chętnych do
współpracy prosimy o kontakt na e-mail: szkaplerzkarmel.@gmail.com
z dopiskiem w temacie wiadomości: ISzkaplerz.
Małgorzata Porada

Szkaplerz Karmelitański na Facebook-u
Profil internetowej strony Facebook-owego fanpaga pt.: „Szkaplerz karmelitański”:
http://www.facebook.com/pages/Szkaplerz-karmelita%C5%84ski/179315905412473
został zainicjowany przez o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD
w dniu 22 listopada 2010 r. Do dziś jest przez niego codziennie moderowany i liczy (na dzień 4 stycznia 2014 r.) 1008 prenumeratorów – fanów, którzy codziennie mogą odbierać przekazane przez ten profil relacje i opisy
wydarzeń, informacje, krótkie wspomnienia, cytaty, wypowiedzi, opinie,
zdjęcia, plakaty, programy, czy filmiki na temat szkaplerza karmelitańskiego, Matki BoŜej i Zakonu Karmelitańskiego. Na tej stronie znajdziecie takŜe
waŜne i aktualne przedruki z innych stron internetowych, szczególnie karmelitańskich, szkaplerznych, czy maryjnych. Oprócz dwóch menadŜerów
strony jest teŜ pięcioro redaktorów – animatorów duchowości szkaplerznej,
którzy mogą takŜe edytować stronę, wysyłać wiadomości, tworzyć posty na
stronie (tj. wstawiać teksty, filmy czy zdjęcia), tworzyć reklamy i oglądać
statystyki. Poszukiwani i mile widziani są kolejni redaktorzy, o ile tematyka
ich postów będzie aktualna oraz będzie dotyczyć szkaplerza karmelitańskiego, Zakonu Karmelitańskiego lub Matki BoŜej. Jest to wspólne dzieło
ewangelizacyjne Rodziny Szkaplerznej w świecie wirtualnym, tworzone
w języku i sposobie odbioru czytelnym dla młodych ludzi. Przy niewielkim
nakładzie pracy docieramy do tysięcy osób (znajomi znajomych itd.). NajwaŜniejsze informacje pojawiają się takŜe na Twitterze autora strony. Niech
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nie zabraknie naszej obecności i promocji tego najstarszego profilu szkaplerznego na Facebook-u.
o. Włodzimierz Tochmański OCD
Kraków

ROZPOCZĘCIE W POLSCE
ROKU JUBILEUSZOWEGO 500-LECIA
NARODZIN ŚW. TERESY OD JEZUSA
Kraków – Łagiewniki 11 października 2014 r.
W związku z Jubileuszem 500-lecia narodzin św. Teresy od Jezusa
(1515-2015), zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i ustaleniami obu
rad prowincjalnych karmelitów bosych prowincji warszawskiej i krakowskiej, podajemy do wiadomości, Ŝe Jubileusz Terezjański w Polsce rozpocznie się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława
Dziwisza, metropolity krakowskiego, w Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach w sobotę, 11 października 2014 r., o godz. 1000.
Zachęcamy do rezerwacji terminu i udziału nie tylko członków
wspólnot zakonnych Karmelu, wszystkich wspólnot Świeckiego Zakonu,
Bractw Szkaplerznych, ale przede wszystkim grup laikatu karmelitańskiego, wiernych naszych parafii, kościołów i duszpasterstw karmelitańskich,
jak równieŜ wszystkich przyjaciół i sympatyków duchowości karmelitańskiej oraz wiernych i pielgrzymów.
Serdecznie zapraszamy.
Karmelici Bosi

PS. Przyjazdy zorganizowane i autokarowe prosimy zgłaszać jak niŜej.
Szczegółowy udział w liturgii zostanie podany w późniejszym czasie. MoŜliwa będzie transmisja uroczystości przez internetowe Radio Miłosierdzie.
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Koordynator inauguracji Jubileuszu:
o. dr Włodzimierz Tochmański OCD
ul. Rakowicka 18; 31-510 Kraków
tel. 609 217 424, wlodek@karmel.pl, www.karmel.pl
http://www.paravosnaci.com/info/pl
http://www.facebook.com/SwTeresaOdJezusa
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MODLITWA
Maryjo, Rozwadowska Pani
ofiarujesz nam swego Syna
Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim
szatę łaski – Szkaplerz Święty.
Ochraniaj nas płaszczem swej
opieki, strzeŜ od nieszczęść duszy i ciała.
Uproś u Twego Syna chorym zdrowie, cierpiącym moc
w dźwiganiu krzyŜa, zagubionym powrót do Boga, grzesznikom miłosierdzie, wątpiącym
niezłomną nadzieję.
Królowo Szkaplerza Świętego, prowadź drogami zbawienia nas i nasze rodziny, abyśmy
osiągnęli szczęście doczesne
i wieczne. Przez Twe przemoŜne orędownictwo proszę o łaskę
................. .
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
KRÓLOWO SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO
ROZWADOWSKA PANI,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

