SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI

ŚW. JANA PAWŁA II

Materiały formacyjne dla Bractw Szkaplerznych
Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

[ 10 ]

Święta Boża Rodzicielko, Chwało Góry Karmel,
zechciej odzianych Twoją Szatą przyodziać cnotami Twoimi
i zachowaj ich zawsze od wszelkich niebezpieczeństw
duszy i ciała. Amen.

SPIS TREŚCI
KONFERENCJE FORMACYJNE
• Miesiąc I – styczeń
Włodzimierz Tochmański OCD, Szkaplerz Karmelitański św. Jana Pawła II (1) ........ 3
• Miesiąc II – luty
Włodzimierz Tochmański OCD, Formacja duchowa. Mistyka drogą rozwoju życia duchowego ........................................................................................................... 15
• Miesiąc I – styczeń
Włodzimierz Tochmański OCD, Teologia duchowości laikatu (4) ............................. 22

NOSILI SZKAPLERZ KARMELU

Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Bł. Jan de Palafox y Mendoza znany hiszpański biskup terezjanista .......................... 34
Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Nosił Szkaplerz od dzieciństwa św. ks. Jerzy Preca z Malty (1880-1962) ................. 36

DOKUMENTY KOŚCIOŁA O SZKAPLERZU

1. List Ojca Świętego Jana Pawła II Providentialis gratiae eventus
(Opatrznościowe wydarzenie łaski) Szkaplerz znakiem «przymierza»
z Maryją ..................................................................................................... 38
2. Kongregacja ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, Dyrektorium
o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania ....................................... 43

Z ŻYCIA BRACTWA I RODZINY SZKAPLERZNEJ
• Pielgrzymka Bractwa z Kędzierzyna-Koźla ......................................................... 45
• Wybory w Pszczynie ............................................................................................ 48
• Kanoniczne erygowanie Bractwa w Rzeszowie-Słocinie .................................... 48
• Rekolekcje i spotkania .......................................................................................... 51
• Ogłoszenia ............................................................................................................ 53
• Bractwo Szkaplerzne (Rodzina Szkaplerzna) Krakowskiej Prowincji
Karmelitów Bosych ................................................................................... 54

ISBN 978-83-64430-59-6

KONFERENCJE FORMACYJNE
MIESIĄC I – STYCZEŃ
Włodzimierz Tochmański OCD

SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI
ŚW. JANA PAWŁA II (1)

Karol Wojtyła otrzymał brązowy płócienny szkaplerz karmelitański z rąk
prawdopodobnie o. Sylwestra Gleczmana (1883-1961) karmelity bosego
w Wadowicach w karmelitańskim kościele „Na Górce” pw. Św. Józefa, założonym przez św. Rafała Kalinowskiego. Było to albo w dniu pierwszej
Komunii św., w 1930 r., kiedy miał wówczas 8 lat (M. Maliński, A.R. Gajczak) lub później, mając ok. 10 lat. Są różne dokumenty co do roku przyjęcia. „Ja też zapisałem się do szkaplerza mając chyba 10 lat i do dzisiaj
ten szkaplerz noszę. Do karmelitów chodziło się także do spowiedzi. Tak
więc zarówno kościół parafialny, jak i klasztor na Górce kształtował moją
pobożność maryjną jako chłopca, a później
młodzieńca i gimnazjalisty, aż do egzaminu dojrzałości” – zapisał te słowa Papież
w swej książce Dar i Tajemnica w 1996 r.
Karol przyjął szkaplerz świadomie jako
jedyny z grupy
dzieci pierwszokomunijnych.
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Mogło to być, jak przypuszczają niektórzy (J. Krawczyk), 25 lub 29 maja 1930 roku.
Nigdy też sam nie zaprzestał noszenia szkaplerza Karmelu.
Nie wstydził się On – jako młody chłopak – nosić ten znak pobożności
katolickiej wobec rówieśników nawet na lekcjach gimnastyki (wychowania fizycznego). Istnieją świadectwa pisemne jego przyjaciół. Karol Wojtyła jak inni sypiał na pryczy (...), machał kilofem, woził taczki. Starał się
zawsze wypracować trudną normę. (...) A jednak było coś, co go wyróżniało w tłumie opalonych na brąz młodzieńców. Na szyi miał zawieszony
szkaplerz. Dla kilku kolegów z Wadowic nie stanowiło to niespodzianki;
już wcześniej zauważyli na gimnastyce, że Karol nosi szkaplerz. (...) Nosił więc Karol szkaplerz od ósmego roku życia (od dnia pierwszej Komunii świętej). Zbigniew Siłkowski powiedział: „Zapisał się tam jako jedyny
z nas, z wewnętrznej potrzeby, szukając prawdy o życiu”.

Młody Karol Wojtyła należał do ówczesnego Bractwa Szkaplerznego, które prowadzili wadowiccy karmelici bosi (S. Praśkiewicz). W latach
1914-1949 do księgi wadowickiego Bractwa wpisano ponad 14 tysięcy
osób. O popularności tego nabożeństwa maryjnego świadczy również liczny udział wiernych w nowennie przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel (16 lipca) i w samej uroczystości. W roku 1917 w związku
z tą uroczystością rozdano 4 tysiące komunii św. Chociaż w latach następnych popularność szkaplerza zmalała, zwłaszcza wśród młodzieży
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gimnazjalnej, mniej liczny był również udział w nowennie szkaplerznej,
w dalszym ciągu jednak kościół „na Górce” pozostał miejscem szczególnego kultu Matki Bożej Szkaplerznej, które wywierało tak wielki wpływ
na duchowość ziemi wadowickiej.
Nie wiemy, z jakiego powodu nazwisko Karola Wojtyły nie zostało
wpisane do księgi Bractwa. Pod rokiem 1926 znajduje się dwóch innych
Wojtyłów: Józef i Tadeusz, nie są oni jednak wspominani przez biografów
papieża jako członkowie jego rodziny. Fakt przyjęcia szkaplerza Karmelu
święty Jan Paweł II potwierdził kilkakrotnie –po raz pierwszy 23 listopada 1958 roku, jeszcze jako biskup krakowski.
Młody Karol nie opuścił popołudniowych nabożeństw uroczystej dorocznej wadowickiej nowenny szkaplerznej w gorącym wakacyjnym
lipcu mimo trudności w opuszczeniu kolegów i wyjścia z fal rzeki Skawy, jak to powiedział podczas odwiedzin klasztoru po
konsekracji biskupiej. Cieszę się, że mogę
podzielić się z wami moim nabożeństwem
do Matki Bożej Szkaplerznej. Szkaplerz, który przyjąłem z rąk Ojca Sylwestra w dniu mojej
pierwszej Komunii św., noszę zawsze, a chociaż
mieszkałem w cieniu kościoła parafialnego, wasz kościół na Górce jest mi zawsze bardzo drogi. Wśród nabożeństw, które
urzekały mą dziecięcą duszę, najgorliwiej korzystałem z nowenny przed
uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel. Był to czas wakacji, miesiąc
lipiec. Dawniej nie wyjeżdżało się na wczasy, jak obecnie. Wakacje spędzałem w Wadowicach, więc nigdy do czasu mojego wyjazdu z Wadowic
nie opuszczałem popołudniowych nabożeństw w czasie nowenny. Czasem
trudno się było oderwać od kolegów, wyjść z orzeźwiających fal kochanej
Skawy, ale melodyjny głos karmelitańskich dzwonów był taki mocny, taki przenikający do głębi duszy, więc szedłem. Tak, tak, mieszkałem obok
kościoła parafialnego, ale wzrastałem w kościele św. Józefa – wyznawał
szczerze potem po latach bp Wojtyła. Nabożeństwo nowenny składało się
z wystawienia Najświętszego Sakramentu, śpiewania litanii loretańskiej
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z antyfoną Maryjną Pod Twoją obronę, kazania, modlitwy nowenny i kończącego całość błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Podczas wizyty papieskiej w Wadowicach w 1999 r. wypowiedział
się publicznie o swoim ukochanym wadowickim Karmelu „Na Górce”:
„Jak od młodzieńczych lat wędruję w duchu do tego miejsca szczególnego kultu Matki Bożej Szkaplerznej, które wywierało tak wielki wpływ na
duchowość Ziemi Wadowickiej. Sam wyniosłem z tego miejsca wiele łask,
za które dziś dziękuję Bogu. A szkaplerz do dzisiaj noszę, tak jak go przyjąłem u karmelitów na Górce, mając kilkanaście lat”.
Słowa te zostały wyryte na marmurowej tablicy umieszczonej w karmelitańskim kościele – sanktuarium św. Józefa w Wadowicach przy ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej. Poniżej tablicy, w specjalnym ozdobnym
relikwiarzu, podczas mojego wadowickiego przeorstwa, złożono szkaplerz papieski – jeden z kilku – noszony przez świętego.
Słowa te zostały wyryte na marmurowej tablicy umieszczonej w karmelitańskim kościele – sanktuarium św. Józefa w Wadowicach przy ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej. Poniżej tablicy, w specjalnym ozdobnym
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relikwiarzu, podczas mojego wadowickiego przeorstwa, złożono szkaplerz papieski – jeden z kilku – noszony przez świętego.
Jan Paweł II, odwiedzając w 1979 roku rzymski Papieski Fakultet Teologiczny „Teresianum”, z całą prostotą mógł powiedzieć: „Karmelitów
bosych znam od dziecka. Urodziłem się bowiem – jak zapewne wiecie –
w Wadowicach, gdzie znajduje się wasz klasztor, sławny z tego, że przez
pewien czas jego przeorem był Sługa Boży Ojciec Rafał Kalinowski. Stąd
przyzwyczaiłem się do waszego, tak charakterystycznego habitu, od pierwszych lat mojego życia. Uczęszczałem także do waszego kościoła, biorąc
udział w liturgii i odprawianych tam nabożeństwach” (S. Praśkiewicz,
A. Wach). Nie była to zatem poboczna znajomość jedynie ze słyszenia, czy
z opowiadania innych ludzi, którzy przekazują sobie różne wiadomości
o kapłanach czy zakonnikach, ale znajomość bliska, serdeczna, bardzo zażyła i wewnętrzna (Wach). W czasie tego samego przemówienia w „Teresianum”, dając świadectwo swoich bliskich kontaktów z karmelitańskim
klasztorem, powiedział jeszcze: „W waszym kościele w Wadowicach korzystałem owocnie z sakramentu pokuty, z sakramentu
kramentu pojednania. ChoCho
dziło się zawsze z radością do tego kościoła, położonego nieco
‚na górce’, aby się wyspowiadać (...). Wasze świadectwo
wiadectwo poie”.
zostawiło niezatartą pieczęć na całe moje życie”.
eństwie do
Papież wielokrotnie mówił o swoim nabożeństwie
Matki Bożej Szkaplerznej, np. po konsekracjii biskupiej
kiedy odwiedza swój ukochany klasztor „na górce”,
rce”, gdzie
mówi o swoim głębokim nabożeństwie (Boniecki).
ecki). Obchodził przecież święta maryjne, codziennie modlił się
modlitwą Maryjną, zachowując czystość według
dług stanu,
wstrzemięźliwość od mięsa 3 razy w tygodniu,
iu, tj. w środę, piątek i sobotę. Szkaplerz stał się znakiem
m całkowitego
zawierzenia siebie Jezusowi na wzór Maryi i pod Jej opieką.
W dniu 17 lipca 1988 r., w telegramie do uczestników
uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
w Czernej, po raz pierwszy jako papież wyznał,
nał, że swój
„pierwszy szkaplerz” otrzymał u karmelitów „na Górce”
w Wadowicach i pozostał mu wierny.
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Święty Jan Paweł II pozostał wspaniałym promotorem duchowości
maryjnej Karmelu przez szkaplerz. Nie zdjął tej brązowej szaty Maryi, gdy otrzymał czarną sutannę kapłańską, gdy otrzymał fioletowe
szaty biskupie, czerwone kardynalskie i białe papieskie. Ta brązowa
karmelitańska szata pozostała i była niemym świadkiem wszystkich
ważnych chwil życia Świętego Jana Pawła II.
Czyż jego Totus tuus nie jest wzorowane na karmelitańskim wezwaniu
„Totus marianus est Carmelus” – „Carmelus totus Marianus est” (Karmel
jest cały maryjny)? Aczkolwiek Jan Paweł II w biografii Dar i Tajemnica
tłumaczy pochodzenie tego wyrażenia od św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort, to jednak św. Ludwik – zdaniem teologów (E. Bielecki) –
nabyć miał tego oddania się Maryi, słuchając kazań karmelity o. Michała
od św. Augustyna van Ballaerta, proponującego wtedy całkowite oddanie się Maryi. Nie mniej ten wątek totalnego oddania się Maryi znany był
w Karmelu już od wieków.
Gdy ks. Wojtyła był wikariuszem w par. św. Floriana w Krakowie,
urządził specjalne nabożeństwo z nałożeniem szkaplerza przez sługę Bożego o. Rudolfa Warzechę OCD, a po nauce o. Rudolfa zachęcał chorych:
„Noście zawsze święty szkaplerz. Ja zawsze mam szkaplerz na sobie i odniosłem wiele dobra z tego nabożeństwa”.
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Chorzy byli bardzo podniesieni na duchu i wdzięczni za te słowa swojego duszpasterza (O. Filek).
Jako kardynał metropolita krakowski poczynił odpowiednie starania
na terenie Polski i w Watykanie, aby ranga święta Matki Boskiej Szkaplerznej, która obniżyła się w skutek odnowy liturgicznej, podniosła się.
Istnieje kilka zdjęć fotograficznych Papieża ze szkaplerzem karmelitańskim na szyi, wystającym zza koszuli. Karol Wojtyła nosił szkaplerz
jako junak na obozie Legii Akademickiej w Ożomli koło Sądowej Wiszni
(1939), jako kapłan podczas wakacji w Złocieniu nad Drawą w 1955 roku,
podczas wycieczki pieszej jako metropolita krakowski i jako Papież po zamachu na jego życie, kiedy przebywał w rzymskiej klinice Gemelli (1981).
Noszone przez niego szkaplerze są wystawione z pietyzmem po dziś dzień
w niektórych kościołach i muzeach. Nie nosił medalika szkaplerznego,
ale szkaplerz z materiału, jak to wielokrotnie potwierdzał publicznie jego
długoletni sekretarz, ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
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W zamachu majowym na Papieża w 1981 r. kula Mehmeta Ali Agcy
prawdopodobnie mogła otrzeć się o kawałek brązowego płótna szkaplerza karmelitańskiego. Tak głosiła „wieść gminna” w Karmelu nigdzie nie
udokumentowana. Ale jak to było naprawdę? Czy ktoś może to sprawdzić?
Wokół tego wydarzenia jest bardzo wiele cudownego zbiegu okoliczności, znaków, do których nie powinniśmy przykładać znaczenia, a które
można w sposób nadprzyrodzony odczytywać. A zawdzięczanie ocalenia Świętego Jana Pawła II Matce Bożej Fatimskiej, która ubrana była
w szaty karmelitańskie, czyż nie jest dowodem idącym w tym kierunku?

Po pierwszym przerażeniu zamachem i jęku wiernych zebranych na
Placu św. Piotra ludzie modlili się gorąco i długo przy pustym tronie Ojca Świętego w Jego intencji wpatrzeni w przywieziony przez Polaków
obraz Matki Bożej Częstochowskiej oparty o fotel. „Wiatr powiał i przewrócił obraz i wszyscy mogliśmy przeczytać, co było napisane na odwrocie: „Matko Boska, opiekuj się Ojcem Świętym, broń go od złego!” – takie
słowa zapisała uczestniczka tego wydarzenia (A. Frossard). Jakże słowa te
stały się modlitwą całego tam (i nie tylko tam) zgromadzonego Kościoła.
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Jan Paweł II przebywający po raz drugi w związku z cytomegalowirusem w klinice Gemelli (na zdjęciu widać wystający kawałek szkaplerza
karmelitańskiego) uzyskał poprawę zdrowia między 15 a 16 lipca. „Między
15 a 16 lipca nastąpiło wreszcie rozpogodzenie, gorączka opuściła chorego, a wirus – jak się zdaje – razem z nią”. Czyż 16 lipca nie jest świętem
noszących szkaplerz Karmelu? Czyż w noc wigilijną z 15 na 16 lipca nie
modlą się wszyscy noszący szkaplerz?

Jakże wiele może uczynić modlitwa wstawiennicza Ludu Bożego. Doświadczył tego kiedyś św. Szymon Stock. Doświadczył tego również nasz
Papież, jak i wielu tych, którzy zawierzyli wszystko Maryi. Każdy ma coś
do zawdzięczenia modlącemu się Ludowi Bożemu, zwłaszcza Karmelowi. W historii Papieża miała miejsce zatem szkaplerzna przedziwna „interwencja” (M. Zawada).
Wielce wymowną wypowiedzią Jana Pawła II były słowa przed modlitwą Anioł Pański 24 lipca 1988 r.: „Szczególna łaska Maryi wobec zakonu
karmelitańskiego wspomniana przez czcigodną tradycję, związana z osobą św. Szymona Stocka, rozpromieniła się pośród ludu chrześcijańskiego
wieloma owocami duchowymi. Chodzi tu o szkaplerz karmelitański, będący znakiem włączenia do zakonu karmelitańskiego dla otrzymania udziału
w dobrach duchowych oraz przewodnikiem czułej i synowskiej pobożności
maryjnej. Poprzez szkaplerz czciciele Matki Bożej z Góry Karmel wyra11

żają pragnienie kształtowania swego życia w oparciu o Jej przykład jako
Matki, Opiekunki, Siostry, Przeczystej Dziewicy, przyjmując z czystym sercem słowo Boże i oddając się żarliwej służbie braciom. Pragnę zachęcić
wszystkich czcicieli Św. Dziewicy, by modlili się gorąco, za Jej wstawiennictwem o to, by wiodła Ona każdego pewnym szlakiem na drogach życia, byśmy szczęśliwie doszli do Świętej Góry, którą jest Jezus Chrystus”.
W telegramie na koronację obrazu Matki Bożej Czerneńskiej, która
odbyła się w lipcu 1988 r., Papież przywołał swój „pierwszy szkaplerz”
oraz stwierdził, że „pozostał mu wierny” i że jest on „jego siłą”.
Z teologicznych tematów, które pojawiały się w czasie okolicznościowych przemówień i dokumentów, należy zauważyć m.in.:
• nabożeństwo szkaplerzne jako „pierwiastek chrystocentryczno-maryjny: iść za Chrystusem naśladując Maryję!” (przemówienie do Kapituły Generalnej Karmelitów [O.Carm.] z 1983),
• znak czułej miłości Maryi,
• naśladowanie przykładu Maryi jako „Matki, Opiekunki, Siostry,
Przeczystej Dziewicy, przyjmując z czystym sercem Słowo Boże i oddając się służbie braciom”, jak to wyraził w przemówieniu przed modlitwą
Anioł Pański 24 lipca 1988 r., w kontekście Roku Maryjnego (M. Zawada).
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W swych wypowiedziach nawiązywał do „teologii przyodziania”: symbol szaty odwołującej się do chrztu św. i „szaty” łaski uświęcającej, jak to
przypomniał w przemówieniu do młodzieży podczas wizytacji parafii pw.
Matki Bożej Szkaplerznej w Mostacciano koło Rzymu 15 stycznia 1989
r. Podczas tej samej wizyty poczynił osobiste wyznanie: „Chciałbym wyznać coś osobistego. Znajduję się w parafii poświęconej Dziewicy Karmelu. Muszę wyznać, że w młodym wieku, kiedy byłem taki jak wy, Ona
mi bardzo pomogła. Nie mógłbym powiedzieć dokładnie w jakiej mierze,
ale myślę, że w mierze ogromnej. Pomogła mi odnaleźć łaskę mego wieku, moje powołanie (…) Oto Dziewica Karmelu, Matka Świętego Szkaplerza mówi nam o swej macierzyńskiej trosce, o swym zatroskaniu o nasze
przyodzianie. Przyodzianiu w sensie duchowym, przyodzianiu łaską Boga
i wspomaganiu nas w noszeniu tej szaty zawsze białej” (S. Praśkiewicz).
Nabożeństwo szkaplerzne św. Jan Paweł II rozumiał w dwojakim
wymiarze. Pierwszy, który można określić jako maryjne przewodzenie,
a wyrażone zostało w Santiago de Compostella: „Niech wam towarzyszy
zawsze Matka Boża Szkaplerzna, Matka Boża z Góry Karmelu, której figury i obrazy zdobią tę ziemię galicyjską. Niech prowadzi was Ona jak
gwiazda, która nigdy nie znika z horyzontu. I niech was Ona zawiedzie w
końcu do Boga, ostatecznego Portu, ostatniej Przystani nas wszystkich”.
Drugi wymiar, to pogłębienie maryjnego naśladowania, Jej uosobienie,
a konsekwencji – zadomowienie w Jej czystym Sercu. Pod koniec życia
powtórzył ważne słowa Piusa XII na 750-lecie wizji szkaplerznej: „To
głębokie życie maryjne, które wyraża się w ufnej modlitwie, w pełnym zachwytu uwielbieniu i pilnym naśladowaniu, prowadzi do zrozumienia, że
najbardziej autentyczną formą nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, wyrażającą się w skromnym znaku szkaplerza, jest poświęcenie się Jej
Niepokalanemu Sercu” (M. Zawada).
Najpełniejszą teologię szkaplerza zawiera List Ojca św. Jana Pawła II
rovidentialis gratiae eventus (Opatrznościowe wydarzenie łaski) z okazji 750-lecia szkaplerza świętego (1251-2001) podpisany 25 marca 2001 r.
Cdn.

13

Pytania
1. Jaki wpływ na św. Jana Pawła II mieli wadowiccy karmelici bosi
i duchowość Karmelu?
2. W jaki sposób Dziewica i Matka Karmelu zatroszczyła się o powołanie św. Jana Pawła II?
3. Jak dzisiaj możemy być Pokoleniem Jana Pawła II? Czy poprzez noszenie szkaplerza Karmelu?
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MIESIĄC II – LUTY
Włodzimierz Tochmański OCD

FORMACJA DUCHOWA. MISTYKA DROGĄ
ROZWOJU ŻYCIA DUCHOWEGO

Fundamentem życia chrześcijańskiego jest właściwa formacja duchowa. Dlatego też Kościół na początku XXI wieku wyraża pasterską troskę
o odpowiednią formację duchową i doktrynalną wszystkich wierzących.
Jeśli na mocy Chrztu św. wszyscy katolicy wezwani są do formacji i mają do niej prawo, to tym bardziej są do niej wezwani wierni zrzeszeni
w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, a szczególnie związani duchowo z Zakonem Karmelitów Bosych jak członkowie Bractwa Szkaplerznego a jeszcze bardziej Świeckiego Zakonu OCDS.
Podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w 2001 r. poruszona została kwestia chrześcijańskiej formacji na
progu trzeciego Tysiąclecia. Materiały z tego i następnego kongresu były
rozsyłane do wszystkich wspólnot. Obecnie pragniemy zrobić krok jeszcze
dalej, wejść jakby w kolejne „mieszkanie” naszej „twierdzy wewnętrznej”
i zająć się pogłębioną formacją duchową, zmierzającą do budowania
żywej, osobistej, a zarazem eklezjalnej, komunii z Bogiem. Pomóc
w tym może nam nasza matka duchowa św. Teresa od Jezusa, której
500-lecie narodzin niedawno świętowaliśmy.
W egzystencję każdego człowieka wpisana jest potrzeba wzrostu, rozwoju, stawania się. Rozwój duchowy nie ogranicza się do mistycznych uniesień i religijnych poszukiwań. Jest częścią życia codziennego, realizuje się
w wyborze wartości, które uważamy za cenne, przy okazji pytań o sprawy najważniejsze – o zagadnienia, wobec których staje każdy człowiek,
niezależnie od swych religijnych przekonań. Istotą formacji chrześcijańskiej będzie zatem dojrzewanie osobowe i duchowe, wysiłek zmierzający w kierunku poznania Boga, który objawia siebie w Jezusie – swoim
Słowie, dążenie do osobistej więzi z Chrystusem poprzez modlitwę i sa15

kramenty. Początkiem zjednoczenia z Bogiem jest chrzest, poprzez który
stajemy się dziećmi Bożymi. Chrzest św. to zaślubiny człowieka z Bogiem, kiedy Bóg udziela jemu swojej łaski (św. Jan od Krzyża, Pieśń Duchowa 23,6). Odtąd zostaje on zaproszony do współpracy z tą łaską, do
rozwijania swego życia duchowego.

Chcemy popatrzeć na formację duchową i mistykę bardzo szeroko,
praktycznie a nie tylko teoretycznie, czy prowadząc dyskusje o zawiłych
terminach z teologii mistyki. Członkowie Bractwa, Świeckiego Karmelu czy naszych ruchów prowadzą życie duchowe, bardzo często głębokie
i zaangażowane, „ocierając się” niejako o mistykę. Kościół umożliwia
świeckim różne drogi, nurty i szkoły duchowości: franciszkańską, dominikańską, ignacjańską, karmelitańską, Odnowy, Ruchu Światło – Życie
i wiele innych. Pośród tego bogactwa różnych duchowości i charyzmatów
każdy człowiek może odnaleźć swoje miejsce w Kościele.
Wielu ludzi w dzisiejszym świecie żyje jednak w praktycznej sekularyzacji, tak jakby Boga nie było. Tych ludzi pragniemy zaprosić do odkrywania obecności Boga w codzienności, pośród zwykłej pracy i trudów
dnia codziennego. Bóg jest bowiem wszechobecny, nie tylko w kościele
w niedziele, czy podczas modlitwy, możemy powiedzieć, że w „Nim żyje16

my, poruszamy się, jesteśmy” (Dz 17,28). W każdym miejscu i czasie możemy doświadczać Jego obecności, modlić się, czyli Go kochać. Bóg zna
nas lepiej niż my samych siebie i wie czego nam potrzeba.
Św. Teresa od Jezusa, doktor Kościoła, zwracała uwagę na pracę jako
miejsce działania i obecności Boga, mawiając „I w kuchni także, wśród
garnków i rondli, Pan jest z wami” (Fundacje 5,8). Każdą chwilę naszego życia powinniśmy przeżywać jako osobową relację z Bogiem – Trójcą Przenajświętszą. Ponieważ jest to osobowa relacja, nie może być ona
martwa, czy mechaniczna. Z jednej strony wielu boi się pogłębionej formacji, która prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, z drugiej zaś wielu zachwyca się doświadczeniami mistyków i świętych, ich drogą, nie łącząc
jednak tego ze swoim codziennym życiem, z trudami, oczyszczeniami,
krzyżem i cierpieniem.
Dlatego pragniemy wszystkich ludzi, nie tylko członków Bractwa Szkaplerznego, czy innych naszych ruchów i stowarzyszeń, zaprosić do dzielenia sięę swoim doświadczeniem osobistym,
y jjak łączyć
ą y wiarę z życiem,
kontemplację z czynem, jak wygląda ich duchowa
droga w praktyce (osobista, rodzinn
rodzinna, wspólnotowa, w parafii) oraz jak zacząć i roz
rozwijać pogłębione życie duchowe aż do szczytó
szczytów, tj. mistyki.
Ksiądz prof. Stanisław Urb
Urbański pisze:
„W odczuciu przeciętnego wierzącego
wierząc
człowieka mistyk
mistyka kojarzy się
głównie z nadzwygłówni
czajnymi zjawiskaczajny
mi. Tymczasem
jest ona w sensie
ścisłym najwyższą
ścisły
in
najpełniejszą
formą życia refo
ligijnego. Jest
li
dziedziną wedz
wnętrznych relawnę
cji, jakie mogą
cj
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zaistnieć w tym doczesnym życiu pomiędzy Bogiem i człowiekiem. (…) Jest
to jednocześnie dar, który wierzący otrzymując z rąk Bożych, rozwija przez
osobistą z Nim współpracę. Jest więc «powołaniem powszechnym» w odróżnieniu od [...] zjawisk nadzwyczajnych”.
To powszechne powołanie chrześcijanin realizuje poprzez:
• poznawanie Boga na modlitwie osobistej, opartej na Piśmie św. (lectio divina, medytacja),
• słuchanie i zachowywanie słowa Bożego na wzór Maryi,
• docenianie znaczenia Eucharystii w życiu duchowym,
• częste korzystanie z sakramentu pokuty,
• podjęcie współpracy z Duchem Świętym nad sobą
• i naśladowanie Chrystusa.

Człowiek wszczepiony w Chrystusa, przynosi owoce w każdej sferze istnienia i działania. Czuje głęboką potrzebę dzielenia się swoim doświadczeniem Boga z innymi ludźmi. Podejmuje apostolat poprzez swoją
postawę życiową w środowisku, w którym żyje, w swojej rodzinie, para18

fii, zakładzie pracy, szkole, w czasie twórczej pracy, a także w chwilach
odpoczynku i rozrywki. Staje się świadkiem Chrystusa, odważnie podejmuje apostolskie inicjatywy, ofiarnie i bezinteresownie pełni posługę dla bliźnich.
Jednym z najwybitniejszych świadków wiary i głębokiego życia duchowego, który był dla nas wszystkich autorytetem i nauczycielem, jest
święty Jan Paweł II. W liście apostolskim Novo Millenio ineunte przypominał nam słowa „Duc in altum” – „wypłyń na głębię”, kierując nas na
misterium kontemplowania Oblicza Chrystusowego oraz w stronę mistyki:
• „Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może
dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie
tajemnicy” (NMI 20)
• „aby wszystko, co z Bożą mocą postanowimy, było głęboko zakorzenione w kontemplacji i w modlitwie” (NMI 15).
W swej książce Przekroczyć próg nadziei Papież napisał: „mistyka
chrześcijańska budowała i buduje chrześcijaństwo w tym, co najbardziej
istotne. Buduje Kościół jako wspólnotę wiary, nadziei i miłości. Buduje
cywilizację zachodnią, z jej pozytywnym odniesieniem do świata”.

2. Wyzwania i plany na przyszłość dla ruchów i stowarzyszeń
2.1. Propozycja formacji duchowej w oparciu o słowa Jana Pawła II
Niech ukierunkowaniem inspiracji i wyzwań dla ruchów i stowarzyszeń będą słowa samego Namiestnika Chrystusowego, ujęte w następujących wskazówkach:
1 – ruchy i stowarzyszenia mają być „szkołami modlitwy”
„Nasze chrześcijańskie wspólnoty winny stawać się prawdziwymi
«szkołami» modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie
na błaganiu o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe
«urzeczenie» serca” (NMI 33).
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2 – kluczowym elementem wszelkich poczynań duszpasterskich
ruchów i stowarzyszeń winno być wychowanie do modlitwy
„Byłoby błędem sądzić, że zwyczajni chrześcijanie mogą się zadowolić modlitwą powierzchowną, która nie jest w stanie wypełnić ich życia.
Zwłaszcza w obliczu licznych prób, na jakie wystawiona jest wiara w dzisiejszym świecie, byliby oni nie tylko chrześcijanami połowicznymi, «ale
chrześcijanami w zagrożeniu». Znaleźliby się w niebezpiecznej sytuacji,
która prowadzi stopniowo do osłabienia wiary i w końcu mogliby ulec
urokowi «namiastek», wybierając którąś z innych religii czy oddając się
wręcz jakimś osobliwym zabobonom, Trzeba zatem, aby wychowanie do
modlitwy stało się w pewien sposób kluczowym elementem wszelkich programów duszpasterskich” (NMI 34).
3 – powinny one praktykować pełnię modlitwy
mo
w liturgii, zwłaszcza Eucharystii
„Jak najwięcej
najw
uwagi należy poświęcić litu
liturgii, bo ona «jest szczytem,
do którego
k
zmierza działalność
Kościoła, i jednocześnie źróKo
dłem, z którego wypływa cadł
ła jego moc». W XX stuleciu,
a zwłaszcza w okresie posoborowym wspólnota chrześcibo
jańska nauczyła się znacznie
jań
dojrzalej sprawować sakramendojr
ty, a zzwłaszcza Eucharystię [...].
Nie wiem
wiemy, jakie wydarzenia przyniesie
n
iesie nam nowe
no tysiąclecie, ale mamy
pewność, że nic nie zdoła wyrwać go
z ręki Chry
Chrystusa «Króla królów i Pana panów
panów» (por. Ap 19,16) i właśnie
dlatego, sprawując Paschę nie tylko
raz w roku, ale w każdą niedzielę, Kościół
K
będzie nadal wskazywał
zy
każdemu pokoleniu to,
««co stanowi zwornik całej hi2
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storii, w którym tajemnica początków spotyka się z tajemnicą ostatecznego przeznaczenia świata»” (NMI 35).

4 – powinny one ciągle powracać do słuchania słowa Bożego
„Nie ulega wątpliwości, że tego pierwszeństwa świętości i modlitwy
nie można urzeczywistnić inaczej, jak przez ciągłe powracanie do słuchania słowa Bożego [...]. Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa
Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w tekście biblijnym żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie [...].
Mamy karmić się słowem, aby być sługami «Słowa» w dziele ewangelizacji. Jest to z pewnością jedno z najważniejszych zadań stojących przed
Kościołem na progu nowego tysiąclecia” (NMI 39-40).
Mimo rozpowszechnionej laicyzacji w świecie, daje się zauważyć „nowy głód modlitwy” (NMI 33), wypływający z powszechnej – zwielokrotnionej w dzisiejszych czasach – potrzeby pogłębiania życia duchowego. Ten
znak czasów winien być wyzwaniem dla wszystkich naszych ruchów i stowarzyszeń katolickich; właśnie teraz jest najwłaściwszy czas, aby wspólnie działać! Parafrazując znane słowa Andre Malraux, chrześcijanin XXI
wieku będzie człowiekiem mistyki albo go nie będzie. To zależy od nas.
Pytania
1. Co rozumiemy przez słowa (terminy): modlitwa, wychowanie do
modlitwy, pogłębiona formacja duchowa, duchowość, kontemplacja, życie
duchowe, powszechne powołanie do mistyki, mistyka w życiu?
2. Jak dzisiaj można przezywać Bożą obecność w świecie?
3. Co należy zmieniać w naszej formacji i w życiu, aby być człowiekiem mistyki, czyli chrześcijaninem XXI wieku?
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MIESIĄC I – STYCZEŃ
Włodzimierz Tochmański OCD

TEOLOGIA DUCHOWOŚCI LAIKATU (4)

5. Relacja Kościoła do świata
Nauka Ewangelii mocno podkreśla istotną trudność życia chrześcijańskiego, która polega na pewnym oderwaniu się chrześcijanina od świata,
a równocześnie na konieczności życia w świecie. Charakterystyczna jest
pod tym względem arcykapłańska modlitwa Zbawiciela, szczególnie następujący tekst:
„Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie
są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze
świata, ale byś ich ustrzegł od złego... Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak
i Ja ich na świat posłałem” (J 17,14-18).
Napomnienia do wiernych zawarte w pismach apostołów idą po tej samej linii: „Przemija postać tego świata” (l Kor 7,31; 2 Pt 3,11). Nie należy
się zatem doń przywiązywać. Chrześcijanie są bowiem obywatelami drugiej ojczyzny, niebieskiej. Stąd paradoksalna jest sytuacja chrześcijanina
w świecie: ma używać świata, jakby go nie używał; ma żyć w małżeństwie, jakby nie miał żony czy męża; ma cierpieć ucisk i równocześnie
zachowywać radość (por. l Kor 7,29n; 2 Kor 6,4-10). Jest to jednak postawa w zasadzie przychylna dla świata jako dzieła Bożego.
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W okresie męczeńskiej historii i prześladowań Kościół niejako z natury
rzeczy bardziej jeszcze odcinał się od świata, który był pogański i wrogi.
Życie zakonne, które powstało w Kościele pod koniec okresu prześladowań, zachowywało nieufną i niechętną postawę do rzeczywistości ziemskich. Był to jakby dalszy ciąg postawy z okresu męczenników.
Postawa ta musiała ulec zmianie z chwilą, kiedy Kościół wyszedł
z katakumb i zaczął tworzyć nowy chrześcijański porządek społeczno-polityczny. Powstaje chrześcijańskie państwo średniowiecza. Państwo to
jest dogłębnie przepojone chrześcijaństwem, przynajmniej de iure. Ton
główny nadaje życiu chrześcijańskiemu ideał zakonny. Charakterystyczną cechą tego ideału w średniowieczu jest contemptus mundi (pogarda
świata) i odwracanie się od świata. Ludzie świeccy nie mieli wówczas dostatecznej kultury, by móc stworzyć własny ideał doskonałości. Pewnego
rodzaju ożywienie kultury ogólnej i chrześcijańskiej nastąpiło za czasów reformy Grzegorza VII w wieku XI. Właściwy ideał życia człowieka świeckiego mógł być zapoczątkowany dopiero w związku z jutrzenką
chrześcijańskiego humanizmu w wieku XIII. W rzeczy samej w pismach
św. Tomasza z Akwinu odnajdujemy elementy ideału chrześcijańskiego
życia w świecie. Zawarte są one m.in. w rozważaniach na temat cnoty
wielkoduszności (magnanimitas).

Od wieku XIII następuje powolne odkrywanie wartości małżeństwa,
wartości ciała ludzkiego, pracy i innych rzeczywistości ziemskich. Dopiero jednak w czasach nowożytnych mogło zaistnieć pełniejsze zrozumienie
23

życia wiernych świeckich. Pozostaje to w związku z prądami Odrodzenia.
Św. Franciszek Salezy w Filotei i w innych swoich pismach jako pierwszy kreśli bardziej kompletny obraz oraz ideał życia wewnętrznego odpowiedni dla człowieka świeckiego. Odtąd sprawa i problem doskonałości
ludzi świeckich stawać się będzie coraz bardziej przedmiotem zainteresowania teologów i myślicieli katolickich.
Istotną trudnością życia duchowego świeckich jest sprawa, jak żyć
w świecie, ale równocześnie „nie miłować świata”, „używać świata, jakby się go nie używało” (por. l Kor 7,31).
Święty Grzegorz Wielki rozwiązuje tę trudność mówiąc, że rzeczy
doczesne są dane chrześcijaninowi, żeby się nimi posługiwał stosownie
do swej potrzeby, ale nie po to, aby ich pragnął i wkładał w nie swoje serce.
Współczesny teolog Congar sądzi, że takie wyjście jest w zasadzie
słuszne, ale zarazem i niezadawalające. Stawia ze swej strony następującą propozycję: „chcielibyśmy, aby można było wkładać serce w dzieło
(prace) doczesne, ale bez niewolniczego poddania jakby celowi ostatecznemu”. Rozwiązanie problemu takie jak je zaproponował św. Grzegorz,
zostało sformułowane w duchu ideałów życia zakonnego. Święty Grzegorz
zakłada bowiem, że istnieje jeden tylko porządek wartości, mianowicie
życia nadprzyrodzonego. Nie bierze on pod uwagę, że rzeczy doczesne są
nie tylko środkami, ale mogą być także celami pośrednimi podporządkowanymi celowi ostatecznemu. Cel zaś pośredni może mieć wartość sam
w sobie. I dlatego można do niego lgnąć sercem, oczywiście jako do celu względnego, podporządkowanego celowi ostatecznemu, a więc Bogu.
W tym rozumieniu, wartości doczesne uzyskują jakąś większą godność.
Ma to duże znaczenie w problematyce doskonałości chrześcijańskiej ludzi świeckich. Wtedy bowiem wartości doczesne uzyskują właściwe sobie
miejsce w hierarchii dóbr i w całokształcie dążenia do świętości. Sobór
Watykański II mówi o względnej autonomii doczesności (por. KDK 20,
36, 41, 76). Wynikają stąd doniosłe konsekwencje, także i dla życia duchowego ludzi świeckich, w myśl propozycji Y. Congara.
Uzasadnia on swój pogląd, powołując się na Pismo św. Otóż, Chrystus
nie wszystkich wzywa, aby opuścili wszystko i poszli za Nim. Wielu pozostawia w świecie z obowiązkiem pracy dla Królestwa niebieskiego, ale
24

bez porzucania dzieci, rodziców, biurka urzędniczego lub dóbr doczesnych.
Zbawiciel nie odwołuje centuriona z armii i od dowodzenia, ani Nikodema i Józefa z ich stanowisk w Sanhedrynie, ani „ludu”, który przychodzi
go słuchać od zajęć zawodowych. Odsyła paralityka do rodziny (Łk 5,24),
tak samo i niewiastę cudzołożną: Samarytankę. Św. Paweł i inni apostołowie nie odwoływali ludzi od ich zajęć i zawodów. Podobnie postępował
św. Jan Chrzciciel, kiedy po chrzcie odsyła celników i żołnierzy do ich
zawodu, żądając od nich tylko większej uczciwości. Podobnie postępuje
Bóg i obecnie, powołując ludzi świeckich do służby w świecie dla Królestwa Bożego, na sposób właściwy powołaniu ludzi świeckich. I na tej sobie właściwej drodze mogą osiągnąć świętość (por. DA 4). Jest to droga
odpowiedzialności za świat i skierowania go ku Chrystusowi. Chrześcijanin ma trudzić się nad przygotowaniem świata ku jego przyszłej i odnowionej postaci, ku zapowiedzianej „nowej ziemi”.

Congar widzi we współczesności trzy elementy znamionujące nadejście nowego sposobu pojmowania świętości życia. Jest to:
a) myśl o uświęceniu całego życia ludzkiego we wszystkich jego przejawach,
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b) myśl o świętości na co dzień, czyli o świętości dnia powszedniego
w życiu świeckim za wzorem NMP, która uświęcała się przez spełnianie
zwykłych zajęć codziennych.
c) pomocne tu mogą być pozytywne wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego, zwłaszcza ostatnich papieży na temat tzw. rzeczywistości ziemskich: ciała, sportu, małżeństwa, pracy, które mogą się na swój sposób stać
środkami pomocniczymi w osiąganiu także doskonałości chrześcijańskiej.
W soborowej odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek świecki, na
szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie przez Sobór Bożego powołania
ludzi świeckich: „Tam ich Bóg powołuje”, tj. do świata. Gdy przed Soborem mówiono o powołaniu Bożym, to prawie zawsze miano na myśli
powołanie kapłańskie i zakonne. Odtąd dokonała się duża ewolucja. Warto zwrócić uwagę, że w chrześcijańskim pojęciu i rozumieniu powołania
zawiera się wezwanie i zobowiązanie do odpowiedzi ze strony człowieka.
Tą odpowiedzią ma być całe życie człowieka powołanego. Współczesna
teologia moralna staje się responsoryczną, to znaczy staje się szukaniem
i dawaniem odpowiedzi na wezwanie Boże. W ten sposób powołanie Boże staje się podstawą życia chrześcijańskiego i równocześnie, szczególnej i własnej duchowości.

Sobór poucza ponadto, że to Boże powołanie jest „własnym powołaniem” ludzi świeckich. Jest ono ukierunkowane „ku światu”. Tym się
różni od powołania kapłańskiego i zakonnego, które w sposób szczególny i zasadniczy są nastawione na „służbę świętą” i na specjalne zadania
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w ludzie Bożym. Zadaniem właściwym ludzi świeckich jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej (KK 31). O jakie sprawy świeckie tutaj chodzi?

Dokładniejsze wyjaśnienie myśli soborowej podaje Dekret o apostolstwie ludzi świeckich oraz Konstytucja duszpasterska o Kościele. Chodzi
mianowicie o odnowę porządku doczesnego i jego udoskonalenie według
wskazań i ducha Ewangelii. Na porządek spraw doczesnych – w rozumieniu DA – składają się takie sprawy, jak: dobra osobiste i rodzinne, kultura,
sprawy gospodarcze, sztuka i zajęcia zawodowe, stosunki międzynarodowe i inne tym podobne oraz rozwój ich i postęp (por. DA 7). Wchodzi
tu więc w grę cała dziedzina życia rodzinnego i świeckiego zawodu oraz
działalności ekonomicznej, społecznej, itd. Właśnie poprzez te wymienione formy i dziedziny działalności ludzi świeckich Kościół staje się obecny w życiu niewierzącego świata
Konsekwencją powołania ludzi świeckich jest fakt, że także ich uczestnictwo w potrójnym urzędzie i funkcji Chrystusa dokonuje się na sposób
właściwy ludziom świeckim. Dlatego też, jeśli ludzie świeccy podejmują
niekiedy, np. z braku kapłanów, niektóre funkcje kapłańskie, nauczycielskie czy królewskie – to jednak wykonują je na sposób świecki. Funkcje
te nie stają się przez to funkcjami kapłaństwa ministerialnego, urzędowego nauczania itd. Pozostają one nadal zastępczymi czynnościami ludzi świeckich.
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Według nauczania soborowego ludzie świeccy mają do spełniania właściwe sobie zadanie w zakresie uświęcenia świata. Chodzi tu o treść słynnego wyrażenia „konsekracja świata” (consecratio mundi). Termin ten
wprowadzono do użytku teologicznego stosunkowo późno. Dyskutowano nad nim wiele w toku obrad soborowych. Jeszcze przed soborem do
terminologii teologicznej wprowadził tę nazwę Pius XII w przemówieniu do uczestników II Światowego Kongresu Apostolstwa ludzi świeckich
(5. X.1957 r.). Powiedział wtedy: „niezależnie nawet od małej garstki
kapłanów stosunki między Kościołem a światem wymagają interwencji
apostołów świeckich. Consecratio mundi z istoty swej jest dziełem ludzi świeckich, którzy biorą udział w życiu ekonomicznym i społecznym,
uczestniczą w sprawowaniu rządów i zgromadzeniach ustawodawczych”.

W kilka lat później kard. mediolański J. B. Montini (późniejszy papież bł. Paweł VI) wyjaśniał, że konsekracja świata polega na: wpajaniu zasad chrześcijańskich oraz cnót przyrodzonych i nadprzyrodzonych
w ogromną dziedzinę świeckiego świata.
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Później w okresie dyskusji soborowych M. D. Chenu zwracał uwagę, że wyrażenie „konsekracja” zawiera niebezpieczeństwo pewnej dwuznaczności czy nawet wieloznaczności. Mianowicie, może sugerować
jakoby Kościołowi chodziło o wyłączenie świata z użytku świeckiego,
jak to ma miejsce np. przy konsekracji kościoła lub kielicha mszalnego.
W odniesieniu do świata mogłoby to oznaczać jakoby zamiarem soboru
była sakralizacja świata, lub co gorsza, jakoby chodziło o jego klerykalizację. Ponieważ zaś Sobór Watykański II uznał autonomię świata za
zjawisko normalne i prawomocne (por. DA 7; KDK 42), w konsekwencji należało unikać takiej terminologii, która by wnosiła zamieszanie we
właściwym rozumieniu tekstów soborowych. Stąd więc dokumenty soborowe unikają wyrażenia „konsekracja” świata, a natomiast mówią
o uświęcaniu świata (sanctificatio mundi) (por. KK 31) lub używają wyrażeń czasownikowych, albo też stosują szczegółowy i szeroki opis treści konsekracji świata, wykluczający możliwości fałszywej interpretacji
(por. DA 2,7).
Właściwy i teologiczny sens konsekracji świata wynika stąd, że Chrystus przez swoje Wcielenie (łac. incarnatio) „konsekrował” świat, to znaczy uświęcił świat i wprowadził (wcielił w świat) weń swoją łaskę. Ludzie
świeccy zaś na mocy swego świeckiego i zarazem, chrześcijańskiego powołania, to jest jako chrześcijanie, mają kontynuować dzieło Chrystusowego Wcielenia i wprowadzać coraz głębiej w świat łaskę Chrystusową
od wewnątrz struktur świata, przemielić mąkę tego świata zaczynem
ewangelicznej miłości (inkarnacyjna duchowość świeckich). Jest to własna funkcja ludzi świeckich, i to tak dalece, że żaden kapłan ani zakonnik nie może ich w tym zastąpić. Dlatego też zaangażowanie się świeckich
w budowę Królestwa Bożego pełni nie tylko rolę pomocniczą i uzupełniającą w stosunku do pracy duchownych. Jest to rola zasadnicza, o prawdziwie ewangelicznej odpowiedzialności.
Sobór Watykański II opisuje konsekracyjną działalność ludzi świeckich, gdy mówi o kapłańskiej (KK 34) oraz o królewskiej (KK 36-38)
funkcji laikatu.
Ludzie świeccy winni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istniejące na
świecie urządzenia i warunki, jeśli one gdzieś skłaniają do grzechu, aby to
wszystko stosowało się do norm sprawiedliwości i raczej sprzyjało prakty29

kowaniu cnót, niż mu przeszkadzało. Tak postępując, przepoją kulturę ludzką i dzieła ludzkie wartością moralną. Równocześnie w ten sposób lepiej
przygotowuje się rolę świata pod zasiew słowa Bożego i szerzej otwierają
się bramy Kościoła, którymi wyjść ma na świat orędzie pokoju (KK 36).
Całe dzieło odnowy porządku spraw doczesnych, o którym tak wiele
mówi Dekret o apostolstwie świeckich (por. DA 7,13) oraz Konstytucja
duszpasterska (KDK 46-93) dotyczy w swej zasadniczej treści konsekracji doczesności. Dokumenty soborowe nie szczędzą w tej sprawie dość
szczegółowych wskazań i zachęty.
W szczególności druga część Konstytucji duszpasterskiej o obecności
Kościoła w świecie ukazuje „bardziej palące problemy”, w których konieczna jest interwencja ludzi świeckich. Do tych doniosłych dziedzin należy
przede wszystkim odnowa godności życia małżeńskiego i rodzinnego;
następnie sprawa podnoszenia poziomu kultury, odnowa życia gospodarczego, społecznego itd. potrzeba umacniania pokoju oraz unikania wojny,
a wreszcie potrzeba stworzenia wspólnoty międzynarodowej.
Jest rzeczą oczywistą, że zamierzona
odnowa i uświęcenie tych dziedzin życia
ludzkiego nie może się dokonać bez świadomej i zarazem w pełni zaangażowanej
postawy oraz współpracy przede wszystkim ludzi świeckich. Oni bowiem tkwiąc
w samym, sercu spraw świata i żyjąc po
chrześcijańsku, równocześnie przez pełnię swego chrześcijaństwa mogą dokonać i faktycznie dokonują ewangelicznej
fermentacji – w świecie „na kształt zaczynu”, od wewnątrz struktur świata.
Po zakończeniu Soboru papież Paweł VI
podjął ponownie zagadnienie konsekracji i jej
aktualnego sensu w warunkach współczesnego świata. Powracał doń często w swoich licznych przemówieniach. Właściwym
wpływem – mówił papież – jaki Kościół, a nie tylko laikat, może wywie30

rać na świat, pozostawiając go świeckim a równocześnie uszlachetniając
go konsekracją – jest przepajanie go zasadami chrześcijańskimi. Sobór
poucza nas, że to przepajanie jest jakąś konsekracją (DA 7; KDK 42). Te
zasady chrześcijańskie są religijnymi i nadprzyrodzonymi w ich pierwszym odniesieniu, tzn. w odniesieniu do ostatecznego i najwyższego kresu ludzkości, ale są zarazem najbardziej ludzkimi w swej skuteczności,
która się nazywa obecnie horyzontalną, tj. ziemską. One przynoszą światło, niewyczerpalną witalność, uwznioślenie życia ludzkiego jako takiego.
W takim to właśnie znaczeniu Kościół – pouczał dalej Paweł VI – a szczególnie świeccy katolicy udzielają światu nowego stopnia konsekracji nie
przez wnoszenie weń szczególnych, świętych i religijnych znaków (chociaż one są całkiem na miejscu w pewnych formach i okolicznościach),
ale przez przygotowanie świata do Królestwa Bożego, przez apostolstwo,
które się dokonuje w wierze, nadziei i miłości (DA 3)... Tak promieniuje
świętość na świat i w świecie.
W świetle tego, co wyżej powiedziano, konsekracja świata w gruncie
rzeczy nie jest niczym innym jak przygotowaniem świata i jego ukierunkowaniem ku Chrystusowi, który w rozumieniu chrześcijańskim stanowi
punkt docelowy historii i ewolucji świata (por. Ef l,10; Kol l,20).
Warunkiem, by tak rozumiana konsekracja świata mogła być zrealizowana, jest oczywiście osobista świętość; chodzi tu o taki typ świętości,
który uwzględniałby szczególne powołanie ludzi świeckich i uwarunkowanie sytuacją w zmieniającym się ciągle świecie.

6. Problem świętości człowieka świeckiego
Dokumenty Soboru Watykańskiego II nie wiele jednak mówią na ten temat. Sobór – jak wiadomo – miał przede wszystkim na uwadze duszpasterską i apostolską działalność Kościoła w świecie. Sprawą życia duchowego
(dawniej nazywanego wewnętrznym) i świętością ludzi świeckich interesował się raczej marginesowo, i to wyłącznie w aspekcie ich działalności
apostolskiej (por. DA 4). To, co powiedziano w dokumentach soborowych na temat życia wewnętrznego świeckich, ma charakter wskazań raczej ogólno chrześcijańskich.
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Nie zainteresowano się głębiej sprawą odrębnych i specyficznych cech
duchowości ludzi świeckich, które wynikają z ich własnego powołania
i miejsca wśród Ludu Bożego. Ograniczono się do niewielu okazyjnych
zachęt oraz wskazań tego typu, jak np.:
Małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa... wspomagają się wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz rodzeniu i wychowaniu potomstwa dla zdobycia świętości, a tak we właściwym sobie stanie
i porządku życia mają własny dar wśród ludu Bożego (KK 11). Albo też:
Małżonkom zaś i rodzicom chrześcijańskim przystoi, aby własną idąc
drogą, przez całe życie podtrzymywali się wzajemnie w łasce z pomocą
wiernej miłości... (KK 41). Ogólna dyrektywa brzmi: Niech więc świeccy nieustannie rozwijają otrzymane przymioty i zdolności odpowiadające
owym warunkom życia i niech używają właściwych sobie darów otrzymanych od Ducha Świętego (DA 4). Niech również cenią sobie wysoko kwalifikacje zawodowe, zmysł rodzinny i obywatelski oraz cnoty odnoszące
się do życia społecznego (tamże).
Oczywiście, że w oparciu o tak okazyjnie podawane dyrektywy nie można
utworzyć spoistego systemu teologii życia
duchowego ludzi świeckich. W związku
z tym niektórzy teologowie kwestionują
jakoby Sobór Watykański II miał w ogóle
na uwadze potrzebę własnej i specyficznej duchowości laikatu. Sądzą niektórzy
(Klostermann), że wystarcza duchowość
ogólno chrześcijańska. Ludzie świeccy są
bowiem przecież chrześcijanami i ich życie wewnętrzne i apostolstwo jest konsekwencją ich bytu chrześcijańskiego, a nie
ich świeckości. Usiłują również w tym sensie zinterpretować dokumenty Soboru Watykańskiego II.
Trzeba przyznać w oparciu o znajomość etapów doktryny soborowej oraz o historię tekstu Dekretu o apostolstwie świeckich, że jedyna
bardziej właściwa wypowiedź Soboru na temat życia wewnętrznego lu32

dzi świeckich (por. DA 4) znalazła się tam raczej przypadkowo, i to już
w ostatnim okresie przygotowania tekstu – na wyraźne żądanie niektórych
ojców soborowych. Nie było już czasu na głębsze przemyślenie i przedyskutowanie dołączonego na poczekaniu tekstu. Fakt ten daje wiele do myślenia. Wskazuje jednak na to, iż zdawano sobie na tym soborze sprawę,
że nie można realizować skutecznego apostolstwa bez głębszego oparcia
o życie duchowe. Z kolei głębsze życie duchowe ludzi świeckich domaga się mocnego oparcia na fundamencie specyficznego powołania laikatu wśród Ludu Bożego.
Pomimo faktu, że Sobór Watykański II nie podaje nigdzie pełniejszej
wizji życia duchowego ludzi świeckich, to jednak trzeba przyznać, że
doktryna soborowa zawiera niektóre zasady o znaczeniu podstawowym
dla duchowości oraz teologii życia wewnętrznego laikatu. Taką prawdą o podstawowym znaczeniu w tej sprawie jest uroczysta proklamacja powszechnego powołania do świętości w Kościele (por. KK 39-42)
wszystkich członków ludu Bożego, a więc także ludzi świeckich. Prawda ta była trochę zatarta, a nawet zapomniana w świadomości wielu członków Kościoła. Przypomnienie jej ma kapitalne znaczenie. Drugą prawdą
zasadniczej wagi jest wyraźne uznawanie przez Sobór specyficznego, Bożego powołania ukierunkowanego „ku światu”. Wreszcie, idea
uświęcenia świata jako własnego zadania świeckich posiada niewątpliwie, także dla teologii życia wewnętrznego świeckich, znaczenie dyrektywy zasadniczej.
W oparciu o te fundamentalne zasady oraz o niektóre inne posoborowe
wskazania szczegółowe będzie można pokusić się o bardziej systematyczną i całościową wizję życia duchowego świeckich oraz ich specyficznej
duchowości.
Cdn.
Pytania
1. Jaka jest relacja Kościoła do świata?
2. Co to znaczy powołanie świeckich do świata, uświęcenie świata?
Na czym ono polega?
3. Jak rozumiesz inkarnacyjną duchowość świeckich?
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NOSILI SZKAPLERZ
KARMELU
Z milionów osób noszących Maryjny szkaplerz karmelitański,
chcemy pokazać świętych, może mniej znanych, ale mogących
być dla nas wsparciem i drogowskazem, którzy uświęcili się
korzystając z duchowości szkaplerznej szaty Karmelu.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD

BŁ. JAN DE PALAFOX Y MENDOZA
ZNANY HISZPAŃSKI BISKUP TEREZJANISTA
W dniu 5 czerwca 2011 r., w Burgo de Osma w Hiszpanii został wyniesiony do chwały ołtarzy Jan de Palafox y Mendoza, biskup tego miasta od
1650 r. do śmierci, która nastąpiła w r. 1659. Przed objęciem biskupstwa
w Burgo de Osma, był on misyjnym biskupem diecezji Puebla de los Ángeles w Meksyku i bronił tam praw
i godności tubylców. Nowego błogosławionego w przemówieniu przed
modlitwą Regina Coeli przywołał
także w Zagrzebiu papież Benedykt
XVI, który pielgrzymował wówczas
do Chorwacji. Ojciec Święty określił
go jako „świetlaną postać biskupa
w Meksyku i w Hiszpanii”. Przypomniał, że „był on człowiekiem rozległej kultury i głębokiej duchowości,
wielkim reformatorem, niestrudzonym pasterzem Kościoła, obrońcą
Indian”.
34

Związany z Karmelem
Zechciejmy zauważyć, że promotorem sprawy beatyfikacji światłego biskupa był Zakon Karmelitów Bosych i jego Postulacja Generalna występowała oficjalnie wobec Stolicy Apostolskiej jako powód w procesie
wyniesienia go na ołtarze. Nie stało się to bez przyczyny. Jan de Palafox
y Mendoza był bowiem wielkim propagatorem duchowości św. Teresy od
Jezusa i wydawcą jej listów. Podczas swoich studiów w Salamance nawiedzał on grób św. Teresy w Alba de Tormes pomiędzy jej beatyfikacją
(1614) i kanonizacją (1622). Był zapalonym czytelnikiem pism św. Teresy
od Jezusa. Jego pierwszy biograf, Antoni González de Rosende, w Księdze Życia Palafoxa wydanej w 1666 r. napisał: „Biskup ten był zawsze
pilnym uczniem św. Teresy od Jezusa, czytał jej pisma i zgłębiał jej doktrynę; wielekroć pisma te cytował i treścią tychże pism żył”.
Biskup Palafox y Mendoza utrzymywał bliski kontakt z zakonem
karmelitańskim, zarówno z męską jak i z żeńską jego gałęzią. Zarówno
w Puebla w Meksyku, jak i potem w Burgo de Osma w Hiszpanii, karmelitów bosych uczynił on swoimi spowiednikami i często udawał się na
dłuższe pobyty, rekolekcje, dni modlitwy czy refleksji do leżących na terenie jego diecezji klasztorów karmelitów bosych w Burgo de Osma i w
Peñaranda de Duero. Jego przywiązanie do zakonu było odwzajemniane
przez współczesnych mu i przez późniejszych karmelitów bosych. Karmel Terezjański patronował sprawie wprowadzenia procesu jego gloryfikacji w Kościele oraz prestiżowemu wydaniu jego dzieł w Madrycie
w 1762 r. W wielu archiwach i bibliotekach hiszpańskich klasztorów karmelitańskich przechowywane są nie tylko jego książki, obrazy i portrety,
ale także autografy i inne pamiątki.

Wydawca listów św. Teresy
Podczas pełnienia posługi ordynariusza diecezji Burgo de Osma, bł. Jan
Palafox, na prośbę przeora klasztoru karmelitów bosych w tym mieście
podjął się opatrzenia komentarzem pierwszego wydania listów św. Teresy od Jezusa, wybranych przez o. Dydaka od Ofiarowania, generała zakonu. Książka ujrzała światło dzienne w Saragossie w 1658 r., w dwóch
obszernych tomach.
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Jak słusznie pisze o. Efrem J. Bielecki OCD, tłumacz listów św. Teresy od Jezusa na język polski (Kraków 2008), „przypisy i komentarze
czcigodnego Jana Palafoxa zostały opracowane z miłością i kompetencją,
stylem płynnym i napuszonym, bardzo przystającym do gustu barokowego tamtego czasu” (s. 42). Co więcej, publikacja odniosła wielki sukces
i jak podkreśla o. Efrem, listy w następnych latach zostały wydane również po francusku (Paryż 1660) i po włosku (Rzym 1660), a następnie po
angielsku (Londyn 1669). Było też wiele reedycji w każdym z tych języków, tak, że można się doliczyć aż 27 wydań listów św. Teresy z komentarzem bł. Jana Palafoxa.
Niechaj przypomnienie terezjańskiego oblicza tego biskupa, który
jakkolwiek nie był karmelitą, to jednak w swym życiu duchowym czerpał obficie z duchowości karmelitańskiej i propagował pisma Reformatorki zakonu, inspiruje wszystkich żyjących duchowością karmelitańską
i terezjańską do dążenia do ewangelicznej doskonałości, by jako „wprowadzeni do ziemi Karmelu spożywali jej owoce i zasoby” (por. Jer 2,7).
Wspomnienie liturgiczne bł. Jana de Palafox y Mendoza przypada
6 października.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD

NOSIŁ SZKAPLERZ OD DZIECIŃSTWA
ŚW. KS. JERZY PRECA Z MALTY (1880-1962)
Podczas swej pielgrzymki apostolskiej na Maltę, 9 maja 2001 r., św. Jan
Paweł II beatyfikował wielkiego czciciela Matki Bożej Szkaplerznej, ks.
Jerzego Precę. Po kilku latach, 3 czerwca 2007 r., papież Benedykt XVI
dokonał jego kanonizacji.
Jerzy Preca urodził się na Malcie 12 lutego 1880 r. Mieszkał w Valletta, tj. stołecznym mieście Malty, nieopodal sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej. Od dziecka był złączony z rodziną Karmelu, nosząc szka36

plerz karmelitański. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego
i 22 grudnia 1906 r. przyjął święcenia kapłańskie.
W swojej posłudze duszpasterskiej zaangażował się w pracę wśród młodzieży. Dewizą jego
życia duchowego był prawda o
Wcieleniu Syna Bożego. Stawiał
zawsze na autentyzm życia chrześcijańskiego i nigdy nie zadowalał się przeciętnością. I tak jak od
dziecka nosił szkaplerz karmelitański, tak jako kapłan pragnął
naśladować cnoty Matki Najświętszej i żyć w szkole Maryi z
Nazaretu. Dlatego też wstąpił do
świeckiego (wówczas trzeciego) zakonu karmelitów dawnej obserwancji (OCarm), w którym 26 września 1919 r. złożył śluby jako Franciszek,
obierając sobie za patrona bł. Franciszka ze Sjeny, karmelitę z XIII wieku, znanego z życia pokuty i modlitwy, w czym pragnął go naśladować.
Czuł się prawdziwym członkiem rodziny karmelitańskiej, o czym
świadczy m.in. fakt, że podpisywał się nie własnym imieniem chrzcielnym, ale imieniem Franciszek, które przyjął w Karmelu. W 1952 r. przełożony generalny karmelitów, w dowód uznania wielkich zasług ks. Jerzego
w propagowaniu nabożeństwa szkaplerznego, podpisał dekret agregowania go do Zakonu Karmelitańskiego.
Święty zmarł w wieku 82 lat, 26 lipca 1962 r., jako prawdziwy syn
Karmelu, nie tylko dlatego, że nosił szkaplerz karmelitański, należał do
trzeciego zakonu i szerzył duchowość karmelitańską, ale także dlatego, że
zgodnie z wymogami karmelitańskiej szkoły duchowości żył w intymnej
zażyłości z Bogiem i spieszył z pomocą bliźnim, zawsze na wzór Maryi.
Matki i Królowej Karmelu.
Jego wspomnienie liturgiczne przypada 9 maja.
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DOKUMENTY KOŚCIOŁA
O SZKAPLERZU
1. LIST OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Providentialis gratiae eventus (Opatrznościowe wydarzenie łaski)
Szkaplerz znakiem «przymierza» z Maryją*
Do Przewielebnych Ojców
Josepha Chalmersa
Przeora generalnego Zakonu Braci
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (OCarm.)
i
Camilo Maccise
Przełożonego generalnego Zakonu Braci Bosych
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (OCD)

1. Opatrznościowe wydarzenie łaski, jakim był dla Kościoła Rok Jubileuszowy, pozwala patrzeć z ufnością i nadzieją na dopiero co rozpoczętą drogę w nowym tysiącleciu. «Przemierzając drogi świata na początku
nowego stulecia – napisałem w Liście apostolskim Novo millennio ineunte – musimy przyspieszyć kroku. (...) W tej drodze towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna, której (...) zawierzyłem trzecie tysiąclecie» (n. 58).
Dlatego z wielką radością przyjąłem wiadomość, że obie gałęzie Zakonu Karmelitańskiego: dawna i reformowana, zamierzają poświęcić rok
2001 Maryi, aby wyrazić synowską miłość do swej Patronki, którą wzywają jako Kwiat Karmelu, Matkę i Przewodniczkę na drodze do świętości.
W związku z tym pragnę podkreślić, że szczęśliwym zbiegiem okoliczności obchody tego maryjnego roku całego Karmelu przypadają – jak głosi czcigodna tradycja Zakonu – w 750. rocznicę otrzymania Szkaplerza.
Obchody te stanowią zatem dla całej Rodziny karmelitańskiej niezwykłą
okazję nie tyko do pogłębienia duchowości maryjnej, ale i do przeżywa* L’Osservatore Romano. Wydanie polskie 5 (233) 2001, s. 14-15.
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nia jej z coraz większą świadomością roli, jaką Dziewicza Matka Boga
i ludzi odgrywa w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, by iść za Nią – «Gwiazda nowej ewangelizacji» (por. Novo millennio ineunte, 58).
2. Wiele pokoleń Karmelu, od początku aż do dzisiaj, w swej wędrówce
ku «świętej górze, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu» (Mszał Rzymski, modlitwa z Mszy św. ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, 16 lipca), starało się kształtować swoje życie wzorując się na Maryi.
Dlatego w Karmelu, a także w każdej duszy kochającej gorąco Najświętszą Maryję Pannę i Matkę, nieustannie kontemplowana jest Ta, która od samego początku potrafiła otworzyć się na słuchanie słowa Boga
i być posłuszna Jego woli (por. Łk 2,19.51). Maryja, wychowana i ukształtowana przez Ducha Świętego (por. Łk 2,44-50), umiała bowiem odczytywać w duchu wiary swoje dzieje (por. Łk 1,46-55) i – ulegając Bożym
natchnieniom – «szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie
swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy którym nie bez postanowienia Bożego stanęła (por. J 19,25), najgłębiej ze swym Jednorodzonym
współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem» (Lumen
gentium, 58).
3. Kontemplując Najświętszą Maryję Pannę, widzimy Ją jako Matkę
zatroskaną, która patrzy na Syna, dorastającego w Nazarecie (por. Łk 2,40.
52), idzie za Nim po drogach Palestyny i towarzyszy Mu podczas godów
w Kanie (por. J 2,5), a u stóp Krzyża staje się Matką współuczestniczącą
w Jego ofierze i darem dla wszystkich ludzi, gdy Jezus powierza Ją swemu umiłowanemu uczniowi (por. J 19,26). Jako Matka Kościoła Najświętsza Maryja Panna jednoczy się z uczniami w ustawicznej modlitwie (por.
Dz 1,14), a jako nowa Niewiasta, która wyprzedza to, co się kiedyś dokona
dla nas wszystkich w pełni trynitarnego życia, została wzięta do Nieba,
skąd osłania płaszczem swego miłosierdzia synów i córki pielgrzymujących ku świętej górze chwały.
Ta kontemplacyjna postawa umysłu i serca pozwala podziwiać doświadczenie wiary i miłości Najświętszej Maryi Panny, która przeżywa
już to, co każdy wierzący pragnie i ma nadzieję przeżywać w tajemnicy
Chrystusa i Kościoła (por. Sacrosanctum Concilium, 103; Lumen gentium,
53). Dlatego właśnie karmelici i karmelitanki wybrali Maryję na swą Patronkę i Matkę duchową i mają zawsze przed oczyma i w sercu Najczyst39

szą Maryję Pannę, która prowadzi wszystkich do doskonałego poznania
i naśladowania Chrystusa.
W ten sposób rozwijają się głębokie więzi duchowe, które coraz bardziej umacniają komunię z Chrystusem i z Maryją. Dla członków Rodziny karmelitańskiej Maryja, Dziewicza Matka Boga i ludzi, jest nie tyko
wzorem do naśladowania, ale również czułą Matką i Siostrą, która jest
z nimi i w której pokładają nadzieję. Dlatego św. Teresa od Jezusa wzywała: «Naśladujcie Maryję i rozważajcie to, jaka musi być wielkość tej Pani i jaka to korzyść mieć ją za Patronkę» (Twierdza wewnętrzna, III, 1, 3).
4. To głębokie życie maryjne, które wyraża się w ufnej modlitwie,
w pełnym zachwytu uwielbieniu i pilnym naśladowaniu, prowadzi do zrozumienia, że najbardziej autentyczną formą nabożeństwa do Najświętszej
Maryi Panny, wyrażającą się w skromnym znaku Szkaplerza, jest poświecenie się Jej Niepokalanemu Sercu (por. Pius XII, list Neminem profecto latet, 11 lutego 1950: AAS 42 [1950], s. 390-391; Lumen gentium, 67).
W ten sposób w sercu urzeczywistnia się coraz większa komunia i zażyłość z Najświętszą Maryją Panną, «jako ‚nowy sposób’ życia dla Boga
i kontynuowania tu, na ziemi, miłości Syna Jezusa do swojej Matki
Maryi» (por. rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XI/3, 1988, s. 173). W taki sposób, według słów
błogosławionego męczennika karmelitańskiego Tytusa Brandsmy, jednoczymy się głęboko z Maryją Theotokos i tak jak Ona przekazujemy życie
Boże: «Również do nas Pan posyła swego anioła (...), także my powinniśmy przyjąć Boga do naszych serc, nosić Go w naszych sercach, karmić
Go i pomagać Mu wzrastać w nas w taki sposób, jakby On z nas się narodził i żył z nami jako Bóg-z-nami, Emanuel» (z wypowiedzi bł. Tytusa
Brandsmy na Kongresie Mariologicznym w Tongerloo, sierpień 1936 r.).
To bogate dziedzictwo maryjne Karmelu z biegiem czasu, dzięki rozpowszechnieniu się nabożeństwa Szkaplerza Świętego, stało się skarbem
całego Kościoła. Dzięki swej prostocie, antropologicznej wartości oraz
odniesieniu do roli Maryi w życiu Kościoła i ludzkości to nabożeństwo
tak głęboko i szeroko przyjęło się wśród Ludu Bożego, ze znalazło swój
wyraz w obecnym kalendarzu liturgicznym Kościoła powszechnego we
wspomnieniu 16 lipca.
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5. W znaku Szkaplerza zawiera się sugestywna synteza maryjnej duchowości, która ożywia pobożność ludzi wierzących, pobudzając ich
wrażliwość na pełną miłości obecność Maryi Panny Matki w ich życiu.
Szkaplerz w istocie jest «habitem». Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony lub stowarzyszony w mniej lub więcej ścisłym stopniu z Zakonem Karmelu, poświęconym służbie Matki Najświętszej dla dobra całego Kościoła
(por. Formuła nałożenia Szkaplerza: Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza zatwierdzony przez Kongregacje Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 5 stycznia 1996 r.). Ten, kto przywdziewa Szkaplerz,
zostaje wprowadzony do ziemi Karmelu, aby «spożywać jej owoce i jej
zasoby» (por. Jr 2,7) oraz doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie, by wewnętrznie się przyoblekać w Jezusa Chrystusa i ukazywać Jego życie w samym sobie dla dobra Kościoła
i całej ludzkości (por. Formuła nałożenia Szkaplerza).
Znak Szkaplerza przywołuje zatem dwie prawdy: jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najświętszej Maryi Panny, i to nie tylko na drodze życia, ale także w chwili przejścia ku pełni wiecznej chwały; druga
to świadomość, że nabożeństwo do Niej nie może ograniczać się tylko do
modlitw i hołdów składanych Jej przy określonych okazjach, ale powinna stanowić «habit», czyli nadawać stały kierunek chrześcijańskiemu postępowaniu, opartemu na modlitwie i życiu wewnętrznym poprzez częste
przystępowanie do sakramentów i konkretne uczynki miłosierne co do
ciała i co do duszy. W ten sposób Szkaplerz staje się znakiem «przymierza» i wzajemnej komunii pomiędzy Maryją i wiernymi: wyraża bowiem
w sposób konkretny dar, jaki na krzyżu Jezus uczynił Janowi, a przez
niego nam wszystkim, ze swojej Matki, oraz przypomina o powierzeniu
umiłowanego apostoła i nas Tej, którą ustanowił nasza Matką duchową.
6. Ta maryjna duchowość, która wewnętrznie kształtuje osoby i upodabnia je do Chrystusa, pierworodnego wśród wielu braci, wyraziła się we
wspaniałych świadectwach świętości i mądrości bardzo wielu świętych
mężczyzn i niewiast Karmelu, którzy wyrośli w cieniu i pod opieką Matki.
Ja również od bardzo długiego czasu noszę na sercu Szkaplerz karmelitański! Z miłością do wspólnej Matki niebieskiej, której opieki doznaję ustawicznie, życzę, aby dzięki temu rokowi maryjnemu wszyscy
zakonnicy i zakonnice Karmelu oraz pobożni wierni, którzy Ją czczą
z synowskim oddaniem, wzrośli w miłości do Niej i by umocnili w świecie
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obecność tej Niewiasty milczenia i modlitwy, wzywanej jako Matka miłosierdzia, Matka nadziei i łaski.
Z tymi życzeniami z radością udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa wszystkim zakonnikom, mniszkom, siostrom i wiernym świeckim z
Rodziny karmelitańskiej, którzy tak wiele czynią, by szerzyło się wśród
Ludu Bożego prawdziwe nabożeństwo do Maryi, Gwiazdy Morza i Kwiatu Karmelu!
Jan Paweł II Papież
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2. DYREKTORIUM O POBOŻNOŚCI LUDOWEJ
I LITURGII. ZASADY I WSKAZANIA
Kongregacja ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów
(Sekretariat Stanu, dnia 14 grudnia 2001, Prot. N. 497.514)

(...)

Szkaplerz karmelitański i inne szkaplerze
205. W historii pobożności maryjnej spotyka się „nabożeństwo” do różnych szkaplerzy, wśród których najbardziej znany jest szkaplerz Najświętszej Dziewicy z Góry Karmel. Jego rozpowszechnienie jest rzeczywiście
uniwersalne i to do niego bez wątpienia odnoszą się słowa soborowe o nabożeństwach „zalecanych w ciągu wieków przez Urząd Nauczycielski”47.
Szkaplerz karmelitański stanowi cząstkę habitu Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Stał się bardzo rozpowszechnioną formą pobożności i to niekoniecznie związaną z życiem i duchowością
rodziny karmelitańskiej, chociaż pobożność ta przestrzega pewnej harmonijnej zgodności z tą rodziną zakonną.
Szkaplerz jest zewnętrznym znakiem szczególnej, synowskiej i pełnej zaufania więzi między Dziewicą Maryją, Matką i Królową Karmelu, i wiernymi, którzy powierzają się Jej w całkowitym oddaniu i pełni
ufności proszą Ją o macierzyńskie wstawiennictwo. Przypomina on też
o wyższości życia duchowego nad doczesnym i o konieczności modlitwy.
Nakładanie szkaplerza dokonuje się podczas specjalnego kościelnego obrzędu, w którym wypowiadane są słowa: „Przypomina on także
wynikający z chrztu obowiązek przyoblekania się w Chrystusa. W wypełnianiu tego obowiązku wspomaga nas Maryja Dziewica, która najbar-

47

KK 67; por. Paweł VI, List do kard. Silvy Henriąueza, legata papieskiego na Kongres mariologiczny w Santo Domingo, AAS 57 (1965) s. 376-379.
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dziej pragnie, byśmy na chwałę Trójcy Przenajświętszej upodabniali się
do Chrystusa, a kiedyś – odziani w szatę godową – zostali przyjęci do
niebieskiej ojczyzny”48.
Przyjęcie szkaplerza karmelitańskiego, a także innych szkaplerzy
„winno być zgodne z jego pierwotnym przeznaczeniem. Nie powinna to
być czynność czysto formalna, bez dłuższego okresu przygotowania, bez
zapoznania się z istotą i celami stowarzyszenia i bez znajomości przyjętych na siebie obowiązków”49.

48

Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Obrzęd błogosławieństwa
i nałożenia szkaplerza, Księgarnia św. Jacka, t. 2, 1213, s. 185.

49

Kongregacja Kultu Bożego, Wskazania i propozycje obchodu Roku Maryjnego (WPRM), Wrocław
1987, 88.

44

Z ŻYCIA BRACTWA
I RODZINY SZKAPLERZNEJ
PIELGRZYMKA BRACTWA
Z KĘDZIERZYNA-KOŹLA

Bractwo Szkaplerza św. przy parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu w dniach 23-25 czerwca 2015 r. zorganizowało pielgrzymkę do Ludźmierza, Zakopanego, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Łagiewnik. Opiekę duchową i przewodnictwo objął ks. Robert Sadlak.
W pielgrzymce uczestniczyło 35 osób. Z placu przykościelnego wyjechaliśmy rano. Po modlitwach śpiewaliśmy Godzinki do Matki Bożej Szkaplerznej. Pierwszym etapem naszej pielgrzymki było sanktuarium Matki
Bożej Ludźmierskiej, Królowej Podhala, zwanej też Gaździną Podhalań45

ską, która odegrała „proroczą” rolę w wyborze Karola Wojtyły na papieża. To on właśnie pochwycił w locie spadające berło z figury Matki Bożej
podczas błogosławieństwa Nią. Tam to uczestniczyliśmy we Mszy św.,
po czym ks. Robert przewodniczył modlitwie różańcowej w Ogrodzie
Różańcowym. Po drodze do Zakopanego wstąpiliśmy na Bachledówkę, gdzie na malowniczym wzniesieniu Pogórza Gubałowskiego znajduje się sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, poświęconej w 1991 r.
Przepiękne wnętrze kościoła wypełnia drewno rzeźbione przez artystów.
O godz. 15.00 modliliśmy się tam Koronką do Bożego Miłosierdzia. „Księżówka” również zrobiła na nas wrażenie. Ośrodek bardzo duży, ładny,
a co najistotniejsze mieszkał tam św. Jan Paweł II (4-7 czerwca 1997 r.).
Pokoje te są udostępnione do zwiedzania.
Drugi dzień pielgrzymki – to zwiedzanie Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce, wybudowanej w latach 1904-1907 w stylu
zakopiańskim, bez gwoździ i kleju, będąca arcydziełem Stanisława Witkiewicza. Ołtarz główny przypomina góralską chatę z 300.letnią figurką
Matki Bożej. W Toporowej Cyrhli w latach 1991-2000 wybudowano Kościół Miłosierdzia Bożego. Kamień węgielny poświęcił Jan Paweł II. Składa się on z trzech części: z kamienia z Golgoty z Ziemi Świętej, z kamienia
wziętego z fundamentów Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej z Wilna
i z kamienia rodzinnego z Toporowej Cyrhli. Następnym kościołem,
który zwiedziliśmy to sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy. Zarys świątyni oglądanej
z boku nasuwa skojarzenie z dłońmi złożonymi do modlitwy.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – to kolejny punkt naszego zwiedzania. Nazywane „Polską Fatimą” powstało jako wotum za ocalenie życia Jana Pawła II z zamachu 13 maja 1981 roku.
Uczestniczyliśmy we Mszy św. w południe. Na Gubałówkę wjechaliśmy
kolejką, ale część odważnych osób, w tym ks. Robert, trasę tą postanowiła przebyć na piechotę. Dzięki dobrej pogodzie widoki były wspaniałe. Stamtąd pojechaliśmy na Cmentarz. Znajdują się tam groby wybitnych
Polaków, między innymi: T. Chałubińskiego, S. Witkiewicza, W. Orkana,
K. Przerwy-Tetmajera, K. Makuszyńskiego, J. Długosza. Po przejściu się
po Krupówkach wróciliśmy do „Księżówki” na obiadokolację, po czym
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w tamtejszej kaplicy odmówiliśmy Różaniec i Litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W trzecim dniu naszego pielgrzymowania, wyruszyliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii odprawianej
przez ks. Roberta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, koronowanej
koronami papieskimi przez biskupa Albina Dunajewskiego 15.08.1887 r.
Nasza trasa do Łagiewnik wiodła przez Lanckoronę. W kaplicy św. Józefa w Łagiewnikach znajduje się oryginalny łaskami słynący obraz
Jezusa Miłosiernego oraz grób ze szczątkami św. Faustyny. Miejsce to
w 1992 r. kard. Franciszek Macharski ustanowił sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dziś w skład sanktuarium wchodzi kompleks budowli. W 1999 r.
rozpoczęły się prace przy wznoszeniu bazyliki Bożego Miłosierdzia wg
projektu Witolda Cęckiewicza. Konsekracji świątyni dokonał 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II podczas swej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny.
Natomiast sanktuarium św. Jana Pawła II jest wybudowane na obszarach
poeksploatacyjnych zakładów sodowych „Solvay”, w których pracował
w czasie wojny Karol Wojtyła. W dolnym kościele, w kaplicy Kapłańskiej
znajduję się marmurowa płyta z Grot Watykańskich, z pierwszego grobu,
w którym spoczywało ciało św. Jana Pawła II. Tam modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego. W górnym kościele ogromne wrażenie robią
mozaiki na ścianach, wykonane przez
grupę 30-tu pracowników z Włoch
w ciągu 25 dni. W muzeum Jana Pawła II zgromadzono pamiątki m.in.:
pastorał, mitra, zakrwawiona sutanna
z zamachu na papieża oraz wiele innych.
W sąsiednim pomieszczeniu oglądaliśmy kopię Całunu Turyńskiego.
Podróż powrotna do Kędzierzyna-Koźla upłynęła na śpiewach pieśni
religijnych, piosenek patriotycznych
oraz dowcipach opowiadanych przez
ks. Roberta. Za przeżyty czas Bogu
niech będą dzięki.
Władysława Karp, animator Bractwa
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WYBORY W PSZCZYNIE
W dniu 15.09.2015 r. odbyły się wybory do struktury organizacyjnej
w Bractwie Szkaplerznym w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie.
Nowy zarząd: animator Urszula Żyrek, z-ca animatora Stanisław Gibała,
kronikarz Edwarda Giel, skarbnik Joanna Kurek. Gratulacje.

KANONICZNE ERYGOWANIE BRACTWA
W RZESZOWIE-SŁOCINIE
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PODZIĘKOWANIE ZA ERYGOWANIE
BRACTWA SZKAPLERZNEGO
SZKAPLERZNA MATKA Z KARMELU BARDZO SIĘ RADUJE,
ŻE U STÓP OŁTARZA DZISIAJ NAS ZNAJDUJE
ŚWIĘTY SZYMON STOCK W DZIELE TYM POMAGA
A W NASZYCH SERCACH WDZIĘCZNOŚĆ, WIARA I ODWAGA.
W CZERNEJ NASZA DROGA MATKA DOM SOBIE OBRAŁA
I DO NAS TUTAJ OJCA WŁODZIMIERZA WYSŁAŁA
ABY SZERZYŁ KULT MARYJNY SWOJEGO OPACTWA
I DOKONAŁERYGOWANIA SŁOCIŃSKIEGO BRACTWA.
SKŁADAMY DZIĘKI,ŻYCZYMY OJCU RADOŚCI Z CHWAŁY KARMELU
I ERYGOWANIA BRACTW SKAPLERZNYCH WIELU.
KSIĄDZ PROBOSZCZ RÓWNIEŻ NAM SPRZYJA
A W OŁTARZU GŁÓWNYM SZKAPLERZNA MARYJA,
CAŁA PARAFIA Z KSIĘŻMI SZCZERZE SIĘ RADUJE,
ŻE Z NAMI BISKUP KAZIMIERZ DZISIAJ TU ŚWIĘTUJE
ŻYCZYMY ZDROWIA, WSZYSTKIEGO DOBREGO
I WIELU JESZCZE SPOTKAŃ U MARCINA I ROCHA ŚWIĘTEGO
DLA KSIĘDZA GRZEGORZA RÓWNIEŻ WIELKIE PODZIĘKOWANIE
ZA TRUD TWORZENIA BRACTWA, OFIARNOŚĆ I WYTRWANIE
ZA TO, ŻE KSIĄDZ MIEJSCA ŚWIĘTE PROMUJE
I Z WIERNYMI OCHOCZO DO NICH PIELGRZYMUJE.
WIELEBNY BISKUP MSZĘ ŚWIĘTĄ SPRAWOWAŁ,
OJCIEC MODERATOR BRACTWO ERYGOWAŁ,
PROBOSZCZ I KSIĄDZ WIESŁAW TO GODNA ASYSTA,
KSIĄDZ GRZEGORZ OPIEKUN BRACTWA, WSPANIAŁY STATYSTA.
NIECH WSZYSTKIM BÓG WYNAGRODZI,
ROCH OD ZŁEGO BRONI
A MARYJA POD SWYM PŁASZCZEM NIECH NAS WSZYSTKICH
CHRONI.
NASZE BRACTWO SZKAPLERZNE OTWARTE DLA KAŻDEGO
SZCZEGÓLNIE DLA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCEGO
12.07.2015
BRACTWO SZKAPLERZNE PARAFIA ŚW. ROCHA W RZESZOWIE
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REKOLEKCJE I SPOTKANIA
W związku z prośbą o nadesłanie terminów planowanych rekolekcji na
rok 2016 informuję o poniższych datach:
– rekolekcje dla animatorów Bractwa Szkaplerznego (animator i jego
zastępca) odbędą się w nowo otwartym karmelitańskim Domu Pielgrzyma przy sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej w terminie
6-8 maja 2016 r. Przewodniczy im o. Włodzimierz Tochmański OCD.
Zgłoszenia i informacje: Dom Pielgrzyma w Czernej Czerna 79, 32-065
Krzeszowice, dompielgrzyma.czerna@karmel.pl tel. 505 898 580.
– weekendowe rekolekcje Maryjne pt. „Szkaplerz karmelitański znakiem Miłosierdzia” dla wszystkich pragnących nosić szkaplerz karmelitański lub pogłębić jego rozumienie odbędą się w Karmelitańskim
Domu (Centrum) Rekolekcyjno – Pielgrzymkowym „Na Górce” im. Jana
Pawła Wielkiego w Wadowicach ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice
(tel. 600 926 987, tel/fax 33 873 23 78 domrekolekcyjny@eranet.pl
www.karmelwadowice.pl) w terminie 27-29 maja 2016 r. Przewodniczy
im o. Włodzimierz Tochmański OCD.
– dni skupienia pt. „Nowe życie w Chrystusie. Wokół Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce” odbędą się w Domu Rekolekcyjnym
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej: Czerna 196 32-065 Krzeszowice (tel.: 12 282 12 45, 12 282 65 41, 784 975 822 rekol@karmel.pl
www.rekolekcje.karmelczerna.pl) w dniach 22-24 stycznia 2016 r. Przewodniczy im o. Włodzimierz Tochmański OCD.
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Bożego 18. Ogólnopolskie Spotkanie Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) odbędzie się
w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej w sobotę po 16 lipca,
tj. 23 lipca 2016 r. Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Bractwa Szkaplerznego i całej Rodziny Szkaplerznej w Polsce.
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W przeddzień Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, 26 lipca
2016 r. w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej odbędzie się
międzynarodowe wręcz światowe Spotkanie Młodzieży Karmelitańskiej pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego naszego Zakonu.

Zachęcamy wspólnoty Bractwa Szkaplerznego do pełnego udziału
w Nadzwyczajnym Jubileuszu – Roku Świętym Miłosierdzia Bożego
(do 20 listopada 2016 r.) na poziomie parafii i diecezji, a najmłodszych
naszych członków i sympatyków w Światowych Dniach Młodzieży
w Krakowie z udziałem Papieża Franciszka.
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OGŁOSZENIA
1. Mapa wspólnot Bractwa Szkaplerznego, Rodziny Szkaplerznej i parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce, stworzona przez o. Włodzimierza, jest możliwa do obejrzenia w Internecie na portalu szkaplerznym
www.szkaplerz.pl w dziale bractwa i wspólnoty szkaplerzne. Prosimy
o jej stałe aktualizowanie, przez podanie nam danych powstających nowych wspólnot.

2. Bractwa i Wspólnoty Rodziny Szkaplerznej proszone są o rychły kontakt telefoniczny (najlepiej wieczorem) w sprawie przyjazdu
o. Moderatora Prowincjalnego do wspólnoty (spotkanie kolędowe „opłatek”, kazania, niedziela szkaplerzna, wizytacja, dzień skupienia, spotkanie braterskie).
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BRACTWO SZKAPLERZNE
(RODZINA SZKAPLERZNA) KRAKOWSKIEJ PROWINCJI
KARMELITÓW BOSYCH
Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty
Bractwa Szkaplerznego w Polsce obejmuje terytorium 16 Diecezji wchodzących w skład Metropolii kościelnych: Częstochowskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Lubelskiej i Przemyskiej. W ich skład wchodzą więc następujące
Diecezje: Radomska, Sosnowiecka, Gliwicka, Opolska, Bielsko-Żywiecka,
Kielecka, Tarnowska, Sandomierska, Siedlecka, Rzeszowska i Zamojsko-Lubaczowska.
Zapraszamy do wspólnot Bractwa Szkaplerznego i grup Rodziny Szkaplerznej na comiesięczne spotkania w następujących miejscowościach:
1. Będzin, Nawiedzenia NMP, ul. 9 Maja 2 (sosnowiecka),
2. Bielsko-Biała, MB Królowej Polski, ul. NMP Królowej Polski (bielsko-żywiecka),
3. Bieruń Nowy, NSP Jezusa, ul. Warszawska 295 (katowicka),
4. Brzesko, NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, ul. Głowackiego
2 (krakowska),
5. Chrzanów-Kościelec, św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 2A (krakowska),
6. Czerna k. Krakowa Klasztor i sanktuarium MB Szkaplerznej Czerna 79
(krakowska),
7. Częstochowa, Świętych Pierwszych Męczenników Polskich, ul. Obrońców Westerplatte 37,
8. Drohobyczka 58, Matki Bożej Szkaplerznej (przemyska),
9. Goczałkowice Zdrój, św. Jerzego, ul. Główna 50 (katowicka),
10. Jarosław, Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49 (przemyska),
11. Jedlicze k. Krosna Św. Antoniego i św. Łukasza (przemyska),
12. Jejkowice, MB Szkaplerznej i św. Piusa X, ul. Główna 1 (katowicka),
13. Kaniów, Parafia Niepokalanego Serca NMP, ul. Stefana Kóski 2 (bielsko-żywiecka),
14. Katowice – Bogucice, św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89,
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15. Kędzierzyn-Koźle, Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła, ul. Bolesława Krzywoustego 2 Osiedle Piastów (opolska),
16. Kraków, Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18,
17. Krapkowice, Św. Mikołaja, ul. Kościelna 8 (opolska),
18. Krosno – Turaszówka, NSPJ, ul. Wyspiańskiego 27 (przemyska),
19. Krosno, św. Piotra i św. Jana z Dukli, ul. Wyszyńskiego 30,
20. Leżajsk, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Plac Mariacki 8 (przemyska),
21. Leżajsk, Trójcy Przenajświętszej, ul. Rynek 35,
22. Libiąż, Parafia Św. Barbary, ul. Ks. Stanisława Pieli 11 (krakowska),
23. Łaziska Średnie, Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12 (katowicka),
24. Mierzyn, św. Mikołaja BW, Mierzyn 13 (częstochowska),
25. Mysłowice, NSP Jezusa, ul. Starokościelna 3 (katowicka),
26. Mysłowice Bończyk, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Jastruna 15 (katowicka),
27. Nowy Targ, św. Jadwigi, ul. Ludźmierska 17 (krakowska),
28. Opole, św. Piotra i Pawła, Pl. Mickiewicza 1,
29. Piekary Śląskie, Brzozowice-Kamień, ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła,
ul. Bpa Nankera 221 (katowicka),
30. Poręby Dymarskie 53a, Cmolas, św. Stanisława i Wojciecha (rzeszowska),
31. Przemyśl, Klasztor Karmelitów Bosych, parafia św. Teresy, ul. Karmelicka,
32. Przemyśl, Parafia Trójcy Przenajświętszej, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8,
33. Pszczyna, Wszystkich Świętych i MB Różańcowej, Pl. ks. Józefa Kuczery 2 (katowicka),
34. 34. Pszczyna, Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Częstochowskiej,
ul. MC Skłodowskiej 1,
35. Pszczyna, Miłosierdzia Bożego, ul. Męczenników Oświęcimskich (katowicka),
36. Radom, św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Szczecińska 83 (radomska),
37. Ruda Śląska Orzegów, św. Michała Archanioła, ul. Królowej Jadwigi 8
(katowicka),
38. Ruda Śląska Godula św. Jana Chrzciciela (katowicka),
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39. Rychwałd, par. Św. Mikołaja ul. Franciszkańska 1 (bielsko-żywiecka),
40. Rzeszów, św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów, pl. Farny 5,
41. Rzeszów, Św. Krzyża (Sanktuarium, MB Szkaplerznej), ul. 3 Maja 20,
42. Rzeszów, Chrystusa Króla, ul. Ks. J. Jałowego 37,
43. Rzeszów, św. Józefa, ul. Partyzantów 38 (Staromieście),
44. Rzeszów, Św. Rocha i Św. Marcina, ul. Paderewskiego 130 (Słocina),
45. Skarżysko-Kamienna, Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Wileńska 33 (radomska),
46. Sosnowiec, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, ul. M. Kierocińskiej
47. Stalowa Wola Rozwadów, sanktuarium MB Szkaplerznej, ul. Ściegiennego 20 (sandomierska),
48. Studzienice, Św. Jana Chrzciciela; ul. Szewczyka 87; 43-215 Jankowice
k. Pszczyny (katowicka),
49. Siemonia k. Będzina, pw. Wszystkich Świętych, ul. Kościuszki 65,
50. Świętochłowice – Piaśniki, NSPJ, ul. Chorzowska 4 (katowicka),
51. Tarnobrzeg, MB Nieustającej Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 11,
52. Trzciana k. Rzeszowa 140, Św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej,
53. Tychy, św. Krzysztofa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (katowicka),
54. Tychy, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Kopernika 5 (katowicka),
55. Tychy, św. Benedykta opata, ul. Nałkowskiej 19 (katowicka),
56. Tychy Czułów, Krzyża Świętego, ul. Bzów 15 (katowicka),
57. Wodzisław Śląski par. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 1(katowicka),
58. Zawiercie, Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Wenecka 4,
59. Zaczernie k. Rzeszowa 732, Narodzenia NMP (rzeszowska),
60. Żory, Św. Apostołów Filipa i Jakuba; ul. Garncarska 16 (katowicka),
61. Żywiec-Sporysz, Chrystusa Króla, ul. Piotra Skargi 5 (bielsko-żywiecka).
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