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Miłosierni
jak Ojciec
Umiłowani Czytelnicy naszego sanktuaryjnego
miesięcznika „Na Piasku”
Z woli Jego Świątobliwości – Ojca Świętego Franciszka, obecny rok – Rok
Nadzwyczajnego Jubileuszu – przeżywamy pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”.
Większość z nas wie o tym doskonale, gdyż już do znudzenia powtarzane jest to zdanie w Kościele. Jednakże chciałem to przypomnieć i raz jeszcze podkreślić w tym artykule czerwcowego numeru naszego miesięcznika
z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przeżyliśmy już niemal połowę
tego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia i potrzeba nam się na nowo zapalić
tym pragnieniem świadczenia miłosierdzia wobec bliźnich. Po drugie dlatego, bo czerwiec, w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, jeszcze bardziej skłania nas ku temu, abyśmy ukształtowali nasze serca
na wzór Miłosiernego Serca naszego Zbawiciela.
Zapewne większość z was wie, że zanim zostałem przeorem naszego krakowskiego Klasztoru Karmelitów, to przez cztery lata pracowałem w naszym
klasztorze w Sąsiadowicach na Ukrainie. W tej miejscowości są trzy parafie: nasza rzymskokatolicka, a także greckokatolicka i prawosławna. Kiedy
w czerwcu w naszym kościele odbywały się nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, kilka razy podchodził do mnie proboszcz parafii
prawosławnej i ciągle pytał mnie: Dlaczego wy katolicy modlicie się do jakiegoś
mięsa? Starałem się, jak mogłem, wytłumaczyć mu, że czcząc Serce Jezusowe,
my uwielbiamy samego Boga za to, że jest miłosierny i ciągle okazuje nam
to swoje miłosierdzie. Długo musiałem mu tłumaczyć, choć i tak do końca
nie udało mi się go przekonać do nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
naszego Pana.
To doświadczenie uświadomiło mi, jak ważne jest tłumaczenie wiernym,
na czym ma polegać nasze nabożeństwo do Serca Jezusowego. Zachęca
nas do tego sama Matka Najświętsza, gdy w znaku Szkaplerza św. wskazuje na Miłosierne Serce Swojego Syna (Szkaplerz obok wizerunku Matki
Bożej z Góry Karmel przedstawia też wizerunek Najświętszego Serca Pana
Jezusa). To przecież z otwartego Serca Zbawiciela wypływają zdroje miłosierdzia i tam biorą swój początek wszystkie sakramenty. Zmartwychwstały
Jezus, wsparty wstawiennictwem Swojej i naszej Matki,
zachęca nas do tego, aby każdy kształtował swoje serce
na wzór Jego Miłosiernego Serca, a przez to aby każdy
z nas stawał się coraz bardziej – na podobieństwo naszego Mistrza z Nazaretu – miłosierny jak Ojciec. Módlmy się zatem w czasie naszych nabożeństw ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa, tych czerwcowych
i pierwszopiątkowych, abyśmy – na wzór Syna Człowieczego – prawdziwie stali się MIŁOSIERNI JAK OJCIEC.
o. Zbigniew Czerwień O. Carm.
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Drodzy
bracia i siostry!
Dzień dobry!

Czerwiec jest tradycyjnie poświęcony Najświętszemu
Sercu Jezusa, najwznioślejszemu ludzkiemu wyrazowi
Bożej miłości. Właśnie w miniony piątek obchodziliśmy
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w tym
roku – 3 czerwca – przyp. red.), a święto to nadaje ton
całemu miesiącowi. Pobożność ludowa bardzo docenia
symbole a Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem miłosierdzia Bożego. Nie jest to jednak symbol
wyimaginowany, lecz jest symbol prawdziwy, stanowiący
centrum, źródło, z którego wypłynęło zbawienie dla całej ludzkości.
W Ewangeliach znajdujemy wiele odniesień do Serca
Jezusa, na przykład, we fragmencie, w którym sam Chrystus mówi: “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem” (Mt 11,28-29). Podstawowe
znaczenie ma też opis śmierci Chrystusa według św.
Jana. Ewangelista ten istotnie zaświadcza o tym, co widział na Kalwarii, mianowicie, że pewien żołnierz, kiedy
Jezus był już martwy, przebił Mu bok włócznią, a z rany
wypłynęła krew i woda (por. J 19,33-34). Jan rozpoznał
w tym pozornie przypadkowym znaku, wypełnienie
proroctwa: z serca Jezusa, Baranka złożonego w ofierze
na krzyżu, wypływa dla wszystkich ludzi przebaczenie
i życie.
Ale miłosierdzie Jezusa to nie tylko uczucie. Jest ono
wręcz siłą, która daje życie, która wskrzesza człowieka!
Mówi nam też o tym Ewangelia, w wydarzeniu wdowy
z Nain (Łk 7,11-17). Jezus ze swoimi uczniami przycho-

dzi właśnie do Nain, miejscowości w Galilei, dokładnie
w chwili, kiedy odbywa się pogrzeb: prowadzony jest
na pochówek młodzieniec, jedyny syn wdowy. Wzrok
Jezusa natychmiast skierowany jest na płaczącą matkę.
Ewangelista Łukasz mówi: “Na jej widok Pan użalił się
nad nią” (w. 13).
To “współczucie” jest miłością Boga do człowieka,
to miłosierdzie, czyli postawa Boga w kontakcie z ludzkim nieszczęściem, z naszą biedą, cierpieniem, naszym
lękiem. Biblijny termin “współczucie”, odwołuje się
do łona matki: matka w istocie doświadcza reakcji całą
sobą w obliczu cierpienia swych dzieci. Tak nas kocha
Bóg, mówi Pismo Święte.
Jaki jest owoc tej miłości? Jest nim życie! Jezus powiedział do wdowy z Nain: “Nie płacz!”, a następnie
zwrócił się do martwego młodzieńca i obudził go jakby
ze snu (por. w. 13-15). Pomyślmy o tym! Boże Miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych.
Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje
na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć! Ma On serce miłosierne! Jeśli ukażemy Jemu nasze
wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie! Nie zapominajmy o tym,
On nam zawsze przebacza! Idźmy do Jezusa!
Zwróćmy się do Dziewicy Maryi: Jej Niepokalane Serce, serce matki, dzieliło w najwyższym stopniu Boże
“współczucie”, zwłaszcza w godzinie męki i śmierci Jezusa. Niech Maryja nam pomaga być łagodnymi, pokornymi i miłosiernymi wobec naszych braci.
Katecheza środowa papieża Franciszka z 9.03.2013 r.
3

Na Piasku nr 6 (466)   czerwiec 2016

Złamane serce
M

niej więcej rok temu, byliśmy razem z Moniką, moją żoną, na wizycie u ginekologa.
Była to któraś z pierwszych wizyt u lekarza, niecałe dwa miesiące po poczęciu naszej córeczki,
Klary (siedzi teraz obok mnie ze smoczkiem
w buzi i powoli zasypia). Pani ginekolog pokazała nam wtedy na ekranie ultrasonografu bijące serce naszego dzieciątka. Była to niewielka,
ciemna migająca plamka na jasnym tle. Choć
Klara miała wtedy ok. 1 cm, to jednak... miała
już własne, bijące szybciutko serduszko... Jakiś
tydzień później byliśmy wraz z żoną na wieczornej Mszy Świętej. Ponieważ właśnie zaczął się czerwiec, odprawiane było również nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Głęboko poruszyło mnie już drugie wezwanie
odmawianej litanii: „Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
zmiłuj się nad nami”. Przed oczami od razu stanął mi obraz USG z migającą szarą plamką.
To było bardzo ciche, osobiste
przeżycie – dało mi jednak do myślenia. Jezus, syn Boga Ojca, nasz
Zbawiciel, wcielony Bóg... był takim
jednocentymetrowym
ludzikiem,
z malutkim sercem. Serce Jezusa nie
jest jedynie metaforą. To ciało i krew,
mięsień, dzięki któremu Jezus żył
jako człowiek i wciąż jako człowiek
żyje. Serce Jezusa jest tym samym
ciałem i krwią, które przyjmujemy
w czasie Komunii Świętej.
W 1996 roku w Buenos Aires miał
miejsce cud eucharystyczny – konsekrowana hostia zamieniła się w kawałek ludzkiego ciała. Badania patologiczne wykonane przez lekarzy nie
poinformowanych o pochodzeniu
próbki pobranej z przemienionej
Hostii wykazały, że jest to fragment
lewej komory mięśnia sercowego,
z okolic zastawek – mięsień jest
w stanie zapalnym. Stwierdzono,
że mięsień był żywy w chwili pobierania próbki. Ważne wydaje mi się,
żeby pamiętać o tym, że serce Jezusa
wciąż bije – serce, kiedyś przebite
4

włócznią, zmartwychwstało, bije nadal i bić będzie już przez wieczność.
W naszej kulturze serce tradycyjnie uznaje się za ośrodek ludzkich
myśli i uczuć – nie chodzi tu oczywiście o biologiczny wymiar ludzkiej
psychiki, raczej o symbol. Pewnie
właśnie dlatego sam Jezus, chcąc
poruszyć ludzkość prawdą o swojej
wielkiej, nieodwzajemnionej miłości
do każdego człowieka, objawił nam
tajemnice Swojego Najświętszego
Serca.
W latach 1673-1675 Jezus przekazał św. Małgorzacie Marii Alacoque,
siostrze zakonnej z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial, cztery wielkie
objawienia. Za jej pośrednictwem
i przy pomocy jej spowiednika, św.
Klaudiusza de la Colombière, rozpowszechnione zostało w Kościele
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w szczególności zaś
święto Jemu poświęcone, obchodzone w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. Choć kult Serca Jezusowego jest szeroko obecny w naszym

kraju od bardzo długiego czasu,
wydaje się jednak, że niewielu z nas
wie lub pamięta, jakie jest najgłębsze znaczenie tego nabożeństwa?
Cztery tajemnice, które objawił
św. Małgorzacie Pan Jezus, najlepiej
wyrazić słowami samego Chrystusa.
27 grudnia 1673 Jezus powiedział:
„Moje Boskie Serce tak płonie miłością
ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w Moim łonie. Ono pragnie rozlać
je za twoim pośrednictwem i wzbogacić
ludzi swymi Bożymi skarbami. W Nim
znajdą wszystko czegokolwiek będzie
im potrzeba dla ratowania swych dusz
z przepaści zguby”. W następnym
roku Jezus wzywał, aby każdy człowiek nieustannie czerpał z Jego Serca bogactwo miłości i miłosierdzia
oraz wszystkie łaski, jakich potrzebuje w drodze do zbawienia. Według
słów Jezusa, nabożeństwo do Jego
Najświętszego Serca „jest ostatnim
wysiłkiem Mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich
czasach”.
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2 lipca tego samego roku Jezus
odkrył przed św. Małgorzatą gorycz,
jakiej doświadcza wobec ludzkiej
niewdzięczności: „Oto Serce, które tak
umiłowało ludzi a w zamian za to otrzymuje niewdzięczność, wzgardę i zapomnienie. Sprawia Mi to przykrzejszą
udrękę niż wszystko, co wycierpiałem
w czasie Mej męki: a to tak dalece,
że jeśliby Mnie choć trochę ukochano,
to za nic bym sobie uważał wszystko,
co wycierpiałem dla ludzi i pragnąłbym,
o ile byłoby to możliwe, uczynić dla nich
jeszcze więcej; lecz oni na wszystkie
Moje wysiłki czynienia im dobrze odpowiadają oziębłością i wzgardą”. Wtedy
też Jezus udzielił obietnicy związanej
z dziewięcioma pierwszymi piątkami:
„Obiecuję w nadmiarze Miłosierdzia Serca Mego, że Jego Miłość wszechpotężna
udzieli wszystkim, którzy komunikować
będą przez dziewięć pierwszych piątków
miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez
sakramentów świętych i że Moje Serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką
w ostatniej godzinie ich życia.”
Wreszcie, między 13 a 20 czerwca 1675 roku, Jezus powiedział: „Oto
Serce, które ogromnie umiłowało ludzi,
że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla okazania
im Swej miłości, a jednak w zamian
za to doznaje od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości
i świętokradztw, jakie Mi oddają w tym
Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej
boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie Mojej
szczególniej poświęcone. Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie
Bożego Ciała był odtąd poświęcony, jako
osobne święto na uczczenie Mojego Serca i wynagrodzenia mi przez Komunię
Świętą i inne praktyki pobożne zniewag,
jakich doznaję, gdy wystawiony Jestem
na ołtarzach. W zamian za to obiecuję ci, że Serce Moje wyleje hojne łaski
na tych wszystkich, którzy w ten sposób
oddadzą Mu cześć lub przyczynią się
do rozszerzenia Jego święta.”
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa jest więc z jednej strony objawieniem Jego wielkiej miłości – tak
wielkiej, że nie zna ona granic w poświęceniu się dla każdego człowie-

ka. Zresztą, nie tylko przez Swoją
mękę Jezus chciał przyjść ludziom
z pomocą, choć była ona kluczowa
dla odkupienia naszych grzechów.
Serce Jezusa jest nieskończonym
źródłem nadziei, pociechy i siły
dla tych wszystkich, którzy tylko
zechcą zwrócić się do Niego o pomoc. Z drugiej strony, nabożeństwo
do Serca Jezusowego odkrywa przed
nami bolesną tajemnicę serca złamanego – wyszydzonej miłości bez
granic. Tych, którzy znają fragmenty
Dzienniczka siostry Faustyny, uderzać może podobieństwo zawartych
tam słów Jezusa do słów wypowiedzianych wobec św. Małgorzaty.
Z pewnością trzeba je potraktować
wyjątkowo poważnie w przeżywanym Roku Świętym Miłosierdzia. Słowa o „ostatnich czasach” wydają się
szczególnie naglące. Teraz trzeba
sprawę postawić jasno. Co myślę
sobie, kiedy po Mszy Świętej kapłan
wystawia na ołtarzu ukryte w monstrancji Serce Pana Jezusa? „Witaj,
Ukochany!” czy może „O nie, znowu
adoracja... myślałem, że będzie krócej...”. Jak traktuję Komunię Świętą
– czy to dla mnie taki sam „opłatek”
jak opłatek bożonarodzeniowy?

Ale nawet jeśli należycie szanujemy
Ciało Pańskie w jego materialnej postaci, to przecież wielu ludzi okłamuje Jezusa i samych siebie niegodnie przystępując do Komunii Świętej
– w czasie ważnych świąt lub gdy
mamy w rodzinie chrzest albo ślub,
jak wielu wśród nas przyjmuje Ciało
Pańskie w stanie grzechu ciężkiego,
„bo wszyscy idą”, albo bojąc się „co
sobie o mnie pomyślą?”. Nie twierdzę, że tak robią wszyscy albo większość z nas lub spośród naszych znajomych, ale wiemy, że jednak tak się
nieraz dzieje. W kulcie Serca Pana
Jezusa nie chodzi tylko o to, aby Go
nie obrażać swoimi czynami. Chodzi
o coś więcej – o to, aby przyjść do Jezusa, jak do przyjaciela o złamanym
sercu i pocieszyć go swoją miłością;
o to, aby poświęcić Mu czas, przytulić
do własnego serca w Komunii Świętej, wyznać Mu swoją miłość w czasie adoracji, wsłuchać się w Jego
słowa w czasie modlitwy; o to, aby
bronić Go przed tymi, którzy Nim
gardzą, aby pouczać tych, którzy nie
traktują Go poważnie. Chodzi o to,
aby na miłość bez granic odpowiedzieć miłością bez granic.
Paweł Szeptyński

5
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5 czerwca
Łk 7, 11-17
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain;
a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się
nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił,
dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł:
«Młodzieńcze, tobie mówię, wstań». Zmarły usiadł
i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich
ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok
powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój».
I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej
okolicznej krainie.
Kobiecie – wdowie żyjącej w środowisku patriarchalnym, utrata jedynego syna była jednoznaczna z utartą
jedynego mężczyzny, który mógł się za nią wstawiać.
Życie takiej kobiety było bardzo trudne w tamtych czasach. Jezus w tej sytuacji przekazuje nam dwie prawdy. Po pierwsze przełamuje wszelkie zasady rytualnej
czystości dotykając ciała zmarłego, którego wskrzesza
i „oddaje go matce”. Okazując litość, kobiecie będącej
w potrzebie niesie świadectwo Bożego miłosierdzia.
Po drugie Bóg, którego zwiastuje Jezus wyzwala ludzi
z niewoli śmierci. Boże działanie przekracza ludzkie pojmowanie, a wiara sprawia, że każdą sytuację da się przetrwać z Bogiem.
A czy Ty jest świadomy prawd przekazanych przez
Jezusa?
6

12 czerwca
Łk 7, 36 – 8, 3
Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek.
Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie
grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu
faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku,
i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił
sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby,
co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka,
że jest grzesznicą». Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz,
Nauczycielu». «Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi
pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował
obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?» Szymon odpowiedział: «Sądzę, że ten, któremu
więcej darował». On mu rzekł: «Słusznie osądziłeś». Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz
tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi
wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi
włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są
jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten,
komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś
rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest,
że nawet grzechy odpuszcza?» On zaś rzekł do kobiety:
«Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju».
Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając
i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim
Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą
opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy,
zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im
usługiwały ze swego mienia.
Faryzeusze miel rygorystyczne zasady przynależności do wspólnoty dzieląc ludzi na czystych i nieczystych.
Nie mogli zrozumieć jak kobieta z zewnątrz, która prowadziła grzeszne życie mogła znaleźć się we wspólnocie
„czystych” do której należeli. Było to dla nich pewnego
rodzaju zniszczenie tkanki społecznej. Jezus pokazuje,
że wszyscy ludzie są równi. Nie ma lepszych i gorszych.
Każdy ma prawo do błędu, do grzechu, do szukania dobra. Najważniejsze w tym wszystkim czy potrafię stanąć
przed Bogiem i przyznać się do swoich słabości i zaniedbań. Bóg jest w stanie przebaczyć wszystko każdemu
człowiekowi, ponieważ On jest Źródłem miłości i dobra.
Nie jest zatem ważne jak ciężkie masz grzechy – Bóg
na Ciebie czeka. Pytanie czy skorzystasz z zaproszenia?
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P. Rubens: Św. Szymon i faryzeusze

19 czerwca
Łk 9,18-24
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają
Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela;
inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych
proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo
Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby
nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi
wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je,
a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».
Jezus od samego początku był świadomy tego, co go
czeka. Wiedział, że nie będzie to prosta droga, że nie
zostanie przyjęty przez tych, którzy, jakby mogło się wydawać, powinni rozpoznać w nim oczekiwanego Mesjasza. Wiara w Chrystusa również jest dużym wyzwaniem,
za którym może iść wiele wyrzeczeń a może i cierpienie.
Krzyż, który mamy nieść, nie jest czymś wprost odczuwalnym fizycznie. To oddanie się Jezusowi i głoszenie
królestwa Bożego swoimi czynami i słowami. Pełne oddanie się Chrystusowi może być podstawą do „utarty”
życia, by uzyskać udział w nadejściu Bożego królestwa.
A czy Ty potrafisz „oddać” w pełni swoje życie Bogu?

26 czerwca
Łk 9, 51-62
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed
sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli

do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu
przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie
Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy,
żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?» Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego:
«Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu
odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie
by głowę mógł wesprzeć». Do innego rzekł: «Pójdź
za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi
najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». Odparł mu:
«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź
i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie,
chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział:
«Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się
ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».
Jezus wyrusza w ostatnią ziemską wędrówkę do Jerozolimy będącej symbolem ciągłości między czymś
starym a nowym w Boskim planie zbawienia. Stamtąd
Jezus powróci co Ojca. Samarytanie nie byli przyjacielsko nastawienie do Żydów, szczególnie tych wędrujących przez ich ziemie, idących do Jerozolimy. Droga
Jezusa w Bożym planie, jest pełna prób. Został odrzucony przez Samarytan jak również przez przywódców
religijnych z powodu swojego postępowania i nauki,
którą głosił. Droga wyznawców Chrystusa analogicznie
nie jest prostym odcinkiem do pokonania. Czekają nas
próby i wyzwania, a może i nawet odrzucenia i cierpienie. Pójść za Jezusem to potrafić porzucić wszystko z czym jestem związany tu na ziemi. „Uwiązanie”
do naszej ziemskiej materialność utrudnia człowiekowi
przekroczenie tego, co tutaj z królestwem wiecznym
czekającym na nas.
A czy Ty potrafisz porzucić swoją „materialność”
dla Boga?
7
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Uczynki miłosierdzia
względem ciała

„Byłem w więzieniu,
a przyszliście do mnie”
(Mt 25,36)
Ten jeden z uczynków miłosierdzia względem ciała należy do często pomijanych, gdyż nasze myśli
rzadko biegną w stronę takiej grupy ludzi i takiego miejsca odosobnienia, jakim jest więzienie. A gdy
już biegną, to miejsce najczęściej
kojarzy nam się z wymiarem sprawiedliwości lub nieudolnej polityki
penitencjarnej – nie z miejscem miłości. Inaczej jest w Ewangelii. Jezus
wymienia więźniów w gronie tych,
którzy mają prawo do naszego miłosierdzia, utożsamia się z nimi.

Biblia

Miejsc w Piśmie Świętym, które naszą refleksję kierują na problem uwięzienia jest wiele. Chciałbym zwrócić
uwagę na trzy przykłady. Pierwszym
są potomkowie Abrahama, którzy
doświadczyli uwięzienia w Egipcie.
Księga Wyjścia jest przez niektórych
biblistów nazywana Ewangelią Starego Testamentu, gdyż ukazuje dzieje
Ludu, który doświadcza miłosierdzia
przez wyzwolenie, a właściwie wybawienia przez Pana z niewoli Faraona.
Drugim są Apostołowie – Piotr i Paweł
– również byli więzieni. To Pan zrzucił
ich kajdany w cudowny sposób. Warto tutaj zaznaczyć, że św. Paweł mówi
o sobie „ja więzień w Panu”. Trzecim
i najważniejszym zetknięciem z uwięzieniem jest pojmanie samego Zbawiciela, który, jako więzień, doświadcza opuszczenia, niesprawiedliwości
i lęku.
8

Zrozumieć więźnia

Jak się okazuje, przykłady biblijne
pokazują dramat uwięzienia, w wielu przypadkach, niesprawiedliwego.
W przykładach tych cierpi człowiek,
niesłusznie oskarżony i więziony.
Warto zauważyć, że dziś również znamy przypadki niesprawiedliwości. Nie
sięgając daleko, choćby do historii naszego narodu, która dobitnie ukazuje
przecież dramat niewoli. Również
historia współczesna wciąż przynosi
nam tego przykłady. Jeszcze nie tak
dawno niektórzy z nas byli przecież
świadkami cierpienia Kościoła i uwięzienia Prymasa Tysiąclecia.
Jednakże należy zauważyć, że na
miłosierdzie czeka dziś również wielu
sprawiedliwie osądzonych. Nie wydają się oni potrzebować już naszego
potępienia, czy pogardy, ale właśnie
miłości i wsparcia. Pierwsze, co możemy uczynić, to nie formułować pochopnych oskarżeń. Drugie, co powinniśmy zrobić (i możemy niezależnie
od sytuacji) to wesprzeć modlitwą.
Osobiście z nostalgią wspominam
swoją drogę do szkoły, która przebiegała przy więzieniu, przy ul. Montelupich i codzienną „Zdrowaśkę”
za anonimowego więźnia, którego
imię znał tylko Pan. Kto wie, może
na Sądzie Ostatecznym zobaczę, kto
akurat potrzebował modlitwy?
Kolejnym, szczególnie ważny, wezwaniem staje się dla nas rozmowa
Jezusa na Krzyżu z Dobrym Łotrem,
którą pozostawię tutaj do refleksji:

„Jeden ze złoczyńców, których [tam]
powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet
Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę
ponosisz? My przecież – sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze
uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś
ze Mną będziesz w raju»” (Łk 23,39-43).

Papieże w więzieniu

W analizie problemu uczynków
miłosierdzia względem więzionych
trudno nie sięgnąć także do Następców Piotra na Ziemi. Pierwszym Papieżem, który odwiedził więzienie
był św. Jan XXIII w 1958 r., za Jego
przykładem podążył też Paweł VI.
W historii nie brak również odwiedzin więziennych nacechowanych
miłosierdziem niezwykłym i świętym.
Tutaj, jako przykład należy podać
Jana Pawła II i jego wizytę w więzieniu Rebibbia, gdzie 27 grudnia 1983 r.
doszło do historycznego spotkania
z Mehmetem Alim Agcą, który wcześniej dokonał zamachu na papieskie
życie, na Placu św. Piotra. Te odwiedziny, nie bez przyczyny, zapisały się
jako jeden z najważniejszych i najbardziej symbolicznych momentów wielkiego pontyfikatu. W tym samym więzieniu z wizytą był również Benedykt
XVI, który powiedział: „Więźniowie są
ludźmi, którzy zasługują na to, by mimo
swych przestępstw, byli traktowani
z szacunkiem i godnością. Potrzebują
naszej troski”. Przykładem poprzedników podąża także Papież Franciszek, zwracając permanentną uwagę
na tych najbardziej osamotnionych.
Wezwanie do modlitwy za więźniów, ich rodziny i pracowników
służby więziennej.
Na zakończenie pragnę zachęcić,
byśmy w tym roku Miłosierdzia pamiętali w naszych modlitwach o więźniach, ich rodzinach, pracownikach
wymiaru sprawiedliwości, zawodów
penitencjarnych, o tych, którzy próbują
pomóc w powrocie na właściwe ścieżki tym, którzy z jakichś przyczyn z nich
zboczyli. Pomódlmy się też za kapelanów i pracowników resocjalizujących
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więźniów – niech dostąpią naszego
wsparcia, współczucia i zrozumienia.
Ostatnie słowa tej refleksji pozostawię Apostołowi Narodów, św.
Pawłowi, który sam cierpiał uwięzienie i z tego miejsca napisał kilka
Listów (tzw. Więziennych):
„Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych,
co cierpią, bo i sami jesteście w ciele” (Hbr 13,3); „Prosimy was, bracia,
upominajcie niekarnych, pocieszajcie
małodusznych, przygarniajcie słabych,
a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe,
zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się
radujcie, nieustannie się módlcie!
W każdym położeniu dziękujcie, taka
jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,14-18).
Grzegorz Bobek

Uczynki miłosierdzia
względem duszy

Krzywdy
cierpliwie znosić
Niech nic cię nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża.
Wszystko mija, Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga wszystko.
Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego.
Bóg sam wystarcza.
Św. Teresa od Jezusa

„Uciążliwych cierpliwie znosić”
albo „krzywdy cierpliwie znosić”
– to następny uczynek miłosierdzia
względem duszy. Cnota cierpliwości
potrzebna jest każdemu człowiekowi. Św. Paweł w „Hymnie o Miłości”
przypomina nam, że „miłość jest cierpliwa” (1 Kor, 13,4), czyli że definicją
miłości jest cierpliwość.
Wzorem miłosierdzia jest postawa
samego Jezusa. Z wielką cierpliwością
przyjmował On wszystko to, co zgotowali Mu Jego wrogowie. Do Chrystusa odnoszą się słowa proroka Izajasza: „Dręczono Go, lecz sam się dał
gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony, jak
owca niema wobec strzygących ją, tak
On nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7).
Chrystus nie tylko mówił o braniu
krzyża (zob. Mt 10, 34-39), o przebaczeniu winowajcom (zob. Mt 18,
21-22), ale konsekwentnie sam tak
postępował. Powiedział przecież Jezus: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują”
(Mt 5, 44). Stając wobec krzywdy, karę
i odwet zostawmy Bogu, który jest Sędzią „żywych i umarłych” i tylko On zna
najgłębsze motywy naszego działania.
Również przykład męczenników,
którzy cierpliwie znosili krzywdy im
wyrządzane w imię wierności Chry-

stusowi pokazuje, że prawdziwe zwycięstwo należy do tych, którzy przebaczają i cierpliwie znoszą upokorzenia
i pozorne klęski. Wystarczy przywołać
pierwszych chrześcijan męczenników,
m.in. św. Januarego, św. Sossusa, św.
Festusa czy św. Dezyderiusza, którzy
na rzymskich arenach, zostali rozszarpani przez dzikie zwierzęta. Zaś św.
Pankracego oraz święte Perpetuę i Felicytę, poranionych – dobito mieczem.
Wobec nienawiści, ci święci męczennicy znosili cierpliwie krzywdy. W pierwszych wiekach, zginęło mnóstwo
chrześcijan dając niesamowite świadectwo wyznawanej przez siebie wiary
w Chrystusa. Tak jest również i w naszych czasach chociażby na Bliskim
Wschodzie. Niestety byli i tacy, którzy
wyparli się Chrystusa ze strachu, tzw.
lapsi (łac. upadli). Oczywiście przykład
należy brać od tych pierwszych.
Z pozoru taka postawa, aby krzywdy cierpliwie znosić, wydaje się słabością człowieka. Patrząc jednak na to,
co się dzieje, z perspektywy wiary,
widzimy, że jest w tym głęboka mądrość Boża, wypływająca z samego
serca Ewangelii. Zło można zwyciężyć naprawdę tylko wtedy, kiedy nie
zakiełkuje ono w naszym sercu.
W naszym życiu możemy i powinniśmy naśladować Chrystusa

miłosiernego, krzywdy cierpliwie
znosząc. Krzywdy często błahe,
mało znaczące; czasami poważne,
wielkie – jak potrafi być wielka niesprawiedliwość wyrządzana przez
człowieka. Trzeba się modlić o ducha przebaczenia i cierpliwości, gdyż
człowiek sam z siebie nie udźwignie
tak wielkiego zadania.
W jaki sposób odpowiadać na krzywdę? Nie nerwami, pełnym nienawiści słowem, rządzą odwetu, szukaniem sposobu odegrania się, ale często milczeniem
i modlitwą za prześladowców.
Osoby żyjące w klasztorach mogą
zaświadczyć o konieczności istnienia
tej cnoty, zwłaszcza w życiu wspólnotowym, w którym powinniśmy cierpliwie znosić słabości, braki a nawet
„dziwactwa” innych, które tak często
nas denerwują. Aby być miłosiernym
i z cierpliwością znosić „inność” współbraci, trzeba nam starać się wiernie
naśladować postawę Jezusa Chrystusa.
A On mówi do nas: „Uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i łagodny sercem” (Mt 11,
29). Wielką pomocą w ćwiczeniu się
w cierpliwości, będzie powtarzanie –
jako aktu strzelistego – wezwania
z Litanii do Serca Pana Jezusa: Serce
Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
zmiłuj się nade mną.
o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
9
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Znaki
Karmelitów
Wśród niepozornych eksponatów jakie prezentuje klasztorne muzeum, odnaleźć można trzy metalowe
przedmioty, różne w formie, ale spełniające tę samą
funkcję. Na ich najszerszym płaskim zakończeniu wycięte jest w lustrzanym odbiciu wyobrażenie i napis.
Po drugiej stronie przymocowany jest uchwyt. Są to tłoki pieczętne. Służyły one przez wieki do potwierdzania dokumentów. Można nimi było wytłoczyć pieczęć
w wosku, laku lub zostawiać odcisk przez papier. Przechowywane w muzeum tłoki wskazują na trzy instytucje
zakonne: prowincję, przeora krakowskiego klasztoru
na Piasku i pieczęć konwentu św. Tomasza w Krakowie.
Pieczęć prowincjalna nie zmieniała się niemal
przez wieki. Ma wielkość 58 x 48 mm. Przedstawia scenę
Koronacji NMP. Spotykamy ją już w XV wieku, znamy odciski z XVI wieku, a w wieku XVII i XVIII natrafimy na nią
w bardzo licznych miejscach. Nie jest to jednak ta sama
pieczęć – zmieniał się jej kształt – gotycka pieczęć była
ostro-owalna. Samo przedstawienie, choć tylko detalami, również się zmieniało. W centralnej części na podwyższeniu po prawej stronie w długiej szacie siedzi
Chrystus w koronie. W lewej ręce trzyma jabłko, a prawą błogosławi Maryję. Naprzeciw siedzi Matka Boża
w długich szatach z koroną na głowie okolonej nimbem
i ręką wskazuje na Chrystusa. Nad nimi unosi się gołębica, spod której biją promienie na poniższą scenę. Obydwie postacie ukazane są na tle kotary rozpiętej pomiędzy dwoma ozdobnymi słupami, zakończonymi kulami.
Scena ta umieszczona jest na podwyższeniu, w którego
jakby bramie, klęczy zakonnik w habicie, wznoszący ku
Chrystusowi ręce w modlitwie. Zmienne szczegóły, które
udało się zaobserwować w ciągu kilkusetletniego trwania tego przedstawienia na pieczęci, to przede wszystkim ułożenie rąk Maryi i jej szat, a także inne ułożenie
cegieł w murku pod sceną. Świadczy to o wymianie tłoku, ale też o trwaniu tradycji tego wyobrażenia (przez
krótki okres w XVII wieku używano zamiennie pieczęć
z postacią samej Matki Bożej).
Pieczęć nie byłaby pełna, gdyby nie napis. Występował on najczęściej w formie skrótów w otoku pieczęci
okalając wizerunek. W przypadku pieczęci prowincji był
to napis w języku łacińskim: Sigillum Officii Provincialatus Ordinis Carmelitarum Provinciae Poloniae
Pieczęć przeora to niewielki tłok. Powstał przed 1674
rokiem, bowiem taki jest znany jego najstarszy odcisk.
Na niewielkim owalu o wym. 20 x 17 mm zmieszczono
tylko napis SIG[ILLUM] PRIORIS CONV[ENTUS] CARM[ELITARUM] IN AREN[IS] i herb karmelitów. Jego długa rączka
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(64 mm), wygodna w korzystaniu jest na końcu przewiercona, co może wskazywać na noszenie jej jako przywieszki.
Ostatni z omawianych tłoków to owalna pieczęć
klasztoru św. Tomasza. Powstał on w 1618 roku, jednak
pieczęć poświadczono dopiero w 1687 roku.

Pieczęć klasztoru św. Tomasza

Klasztory posiadały własne pieczęcie – różne od przeorskich, które były używane jako osobiste. Pieczęć ma
wymiary 38 x 45 mm. Ukazuje Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce. W prawej trzyma berło, na głowie nosi koronę. Pod Jej stopami leży księżyc, a nad głową w półkolu umieszczono 12 gwiazd – to nawiązanie
do Niewiasty Apokaliptycznej. Po Jej bokach stoi dwóch
świętych karmelitów z gałązkami palmowymi, którzy
w ręku trzymają płaszcz Matki Bożej. Poniżej na wydzielonym polu umieszczony jest herb karmelitów (na trzech
polach trzy gwiazdy) zwieńczony koroną. W otoku
umieszczony jest napis: Sigillum Conventus Cracoviensis
Sanctae Thomae Ordinis Carmelitarum.
Prócz omawianych tłoków, w klasztorze przechowywanych jest kilkanaście innych. Z wszystkich polskich
prowincji karmelitańskich dotychczas udało się odnaleźć odciski ponad 200 różnych tłoków. Są one bardzo
ważnym źródłem kształtowania symbolu, pod jakim rozpoznawani byli lokalnie karmelici. Często było to nawiązanie do tytułu klasztoru lub głównego kultu w danym
kościele. Z czasem urozmaicenie to zostało ujednolicone do jednego symbolu – herbu karmelitów.
Szymon Sułecki
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Św. Szymon Stock
Syn Matki Szkaplerznej
W tym roku 16 maja obchodziliśmy już 751. rocznicę śmierci generała Zakonu Karmelitów – św. Szymona Stocka. Jest on Ojcem nabożeństwa
szkaplerznego, bowiem to jemu w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku, w czasie
wielkiego niebezpieczeństwa, jakie groziło Zakonowi, Maryja dała znak swojej opieki. Warto w tym dniu w sposób szczególny podziękować Bogu za przykład świętego zakonnika, któremu Matka Najświętsza dała Swą świętą szatę.
Szymon urodził się w 1165 r. w hrabstwie Kent, w Anglii. Jako młodzieniec opuścił dom rodzinny i udał się
na pustkowie, by tam poświęcić się wyłącznie życiu oddanemu Chrystusowi. Celę urządził sobie w pniu starego dębu. Stąd jego drugie imię: Szymon Pień (ang. stock
– pień). Kiedy Turcy zmusili Karmelitów do opuszczenia
Ziemi Świętej, ci przybyli do Anglii (1237). Szymon wkrótce wstąpił do tego kontemplacyjnego zakonu, a w roku
1245 na kapitule w Aylesford wybrano go generałem. Podczas jego kadencji karmelici stali się popularnym zakonem
w całej Europie. Mieszkając dotychczas w eremach przeważnie na pustkowiu, po zmianach w regule wprowadzonych przez Szymona Stocka, obowiązki duszpasterskie
podjęli oni także w miastach. To dzięki św. Szymonowi
Karmelici stali się wykładowcami na największych uniwersytetach: w Cambridge, Oksfordzie, Paryżu, Kolonii czy
w Bolonii. Dzięki wielkiemu zapałowi misyjnemu św. Szymona i rozeznawaniu ducha Bożego, udało się otworzyć
ok. 70 nowych klasztorów w różnych prowincjach.
Znany jest jednak przede wszystkim z nabożeństwa
szkaplerza. W roku 1251 Szymon Stock miał wizję, podczas której Maryja miała mu wręczyć szkaplerz i zapewnić,
że wszyscy, którzy będą go nosić, cieszyć się będą szcze-

gólnym błogosławieństwem, a po śmierci unikną wiecznej kary. Wydarzenie było momentem zwrotnym w życiu
całego Zakonu, jak również zaczęło być praktykowane
przez cały Kościół jako szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Szymon Stock zmarł 16 maja 1265 r. w Bordeaux podczas wizytacji jednego z francuskich klasztorów.
Jak podają niektóre źródła, jego ostatnimi słowami było
pozdrowienie Maryi: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci.
Oprócz nabożeństwa szkaplerznego pozostawił
po sobie kilka pism m.in. O pokucie chrześcijańskiej, kilka
homilii, kilka listów oraz dwie antyfony ku czci Najświętszej Maryi Panny, a w szczególności śpiewaną do dziś
antyfonę „Flos Carmeli”.

Liturgia Godzin

Módlmy się: Boże Ojcze Wszechmogący. Św. Szymon Stock
służył Ci wiernie, żyjąc w zjednoczeniu z Maryją w całkowitym
oddaniu się Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Dozwól
nam za jego przyczyną żyć ustawicznie w Twojej obecności
i zjednoczeniu z Maryją pracować dla zbawienia wszystkich
ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.
o. Karol Amroż O. Carm.
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W rajskim ogrodzie...
Pan Bóg stworzył dla pierwszych ludzi – Adama
i Ewy – piękny rajski ogród. Rosły w nim różne drzewa,
a ich owoce były bardzo smaczne.
Jedno drzewo rodziło owoce, których Adamowi
i Ewie nie wolno było zrywać. Było to drzewo poznania
dobra i zła. Bóg powiedział do nich – Jeśli zjecie owoc
z tego drzewa – to umrzecie.
Adam i Ewa byli posłuszni nakazom Boga, ale pojawił się w ogrodzie nieprzyjaciel Boga – przebiegły wąż,
który powiedział do Ewy: Kiedy zjecie owoc z tego drzewa,
będziecie jak Bóg znali dobro i zło, ale nie umrzecie.
Ewa posłuchała węża i zerwała owoc z zakazanego
drzewa, skosztowała i dała swemu mężowi – Adamowi.
Kiedy Adam i Ewa zjedli owoc z zakazanego drzewa,
zobaczyli, że są nadzy i ukryli się przed Panem Bogiem,
przestraszeni, bo wiedzieli, że postąpili bardzo źle. Zasłużyli na karę.
Pan Bóg nakazał im, by opuścili ogród, w którym
byli bardzo szczęśliwi. Musieli teraz zdobywać pożywienie ciężką pracą. Wiedzieli już, że Bóg mówił prawdę, chciał by zawsze byli blisko Niego. Ale Adam i Ewa
nie uwierzyli Bogu. Zamknęły się bramy raju. Pierwsi
ludzie utracili dar Pana Boga – szczęśliwe życie ze swoim Stwórcą.

czyli

Kącik dla Dzieci
Moderator RAM: Agnieszka Zalarska

Wykreślanka
Wykreśl z diagramu wypisane niżej słowa, a litery,
które zostaną utworzą hasło:

Drzewo, Ewa, raj, Bóg, Adam, ogród, Eden, kobieta, wąż, owoc
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HASŁO:
Rozwiązania przynosimy do 12 czerwca. Losowanie nagrody w niedzielę – 19 czerwca na Mszy świętej o godz. 11:00.
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Z życia parafii i klasztoru
Modlitwa o powołania
W niedzielę Dobrego Pasterza – 17 kwietnia 2016 roku,
w Światowy Dzień Modlitw o Powołania, modliliśmy się
w naszej Bazylice w intencji powołanych do Służby w Kościele jak również o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Modlitwę uwielbienia i dziękczynienia przygotowały
i poprowadziły Siostry Służebniczki przed wieczorną
Mszą św.

Diakonat br. Jarosława Pyzia O. Carm.
W sobotę 7 maja 2016 roku podczas Uroczystej Mszy
świętej o godz. 19.00 nasz Współbrat, br. Jarosław Pyzia O. Carm., przyjął w naszej Bazylice z rąk ks. biskupa
Mirosława Milewskiego, biskupa pomocniczego diecezji płockiej, święcenia diakonatu. Nowo wyświęconemu
Ojcu Diakonowi życzymy dużo radości z posługi i owocnej pracy w naszej parafii.
13
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Tercet muzyczny
W niedzielę 24 kwietnia 2016 roku gościliśmy w naszej
Bazylice tercet z parafii św. Jana Ewangelisty w Tarnopolu na Ukrainie. Tercet (ostatecznie w naszej bazylice,
z powodu choroby jednej z uczestniczek, wystąpił duet)
poprzez grę na bandurze i śpiew upiększał oprawę Mszy
św. Po każdej Mszy św. można było nabyć płyty CD z nagraniami zespołu oraz wesprzeć odbudowę zniszczonego kościoła w Tarnopolu.

I Komunia Święta
W dwie kolejne niedziele 8 i 15 maja 2016 roku w naszej Bazylice na Mszach św. o godz.
10.00 i 12.00 dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z terenu naszej parafii przystąpiły
do I Komunii Świętej.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. I. J. Paderewskiego

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. I. J. Paderewskiego

Szkoła Podstawowa
im. P. Michałowskiego

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. I. J. Paderewskiego
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Kiermasz KDM
Wolontariusze Karmelitańskiego Dnia Młodych,
chcąc zareklamować ŚDM 2016, zorganizowali
w maju dwukrotnie kiermasz przy naszej Bazylice.
Podczas kiermaszu można było spotkać się z ludźmi zaangażowanymi w przygotowania ŚDM i KDM
oraz zadać im pytania.

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Wojska Polskiego

Prywatna Szkoła Podstawowa
ACADEMOS
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Dziecięcy chór
z Berlina
W niedzielę 8 maja 2016
roku, gościliśmy w naszej
Bazylice dziecięcy kameralny
chór z Berlina. Dzieci i młodzież z berlińskiego chóru
w połączeniu z chórem kameralnym ze szkoły muzycznej I stopnia w Krakowie
wykonał koncert po Mszy
świętej o godz. 1630.

Nabożeństwa
czerwcowe
godz. 18.30
KALENDARIUM
3 czerwca 2016 r.
• 
Pierwszy piątek miesiąca. Modlitwa w intencji ŚDM.
O godz. 19.00 Eucharystia i po niej adoracja Najświętszego Sakramentu.
8 czerwca 2016 r.
• 
Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 17.15
w sali na krużgankach klasztoru. Wieczór Uwielbienia. Rozpoczęcie o godz. 19.00.

24 czerwca 2016 r.
• 
Zakończenie roku szkolnego.
25 czerwca 2016 r.
• 
Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie
o godz. 10.00.
26 czerwca 2016 r.
• 
Nieszpory szkaplerzne godz. 18.30.

23 czerwca 2016 r.
• 
Msza święta na zakończenie roku szkolnego dla szkół
podstawowych i gimnazjów nr 7 o godz. 8.00.

NIEDZIELA godz. 19.00

Porządek nabożeństw
w Bazylice Karmelitów

MSZA ŚW. DLA DZIECI

Msze święte

NIEDZIELA godz. 11.00

niedziele:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.30, 19.00

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia dla dzieci
Kandydatów do scholi
zapraszamy w soboty
o godz. 16.00 (salka scholi).
Kandydatów na ministrantów
zapraszamy do zakrystii
w każdą niedzielę
przed Mszą św. o godz. 11.00.
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dni powszednie:
6.00, 6.30,
7.00, 7.30,
8.00, 9.00,
12,00,16.30,
19.00

Kancelaria parafialna
czynna:
w poniedziałki i piątki
w godz. 9.30-11.00
wtorki
w godz. 18.00-20.00
środy i czwartki
w godz. 16.00-17.30
Furta klasztorna
otwarta w dni powszednie
od godz. 8.00 do 12.30
oraz od 14.00 do 17.30.
W niedziele i święta – nieczynna.
Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.
Namaszczenie chorych:
w nagłych wypadkach tel. 511 376 040

