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„Hej – sie ma”
Drodzy Czytelnicy
miesięcznika „Na Piasku”
Obecny artykuł dość nietypowo zatytułowałem. Ale chciałem też w ten
nietypowy i niekonwencjonalny sposób Was wszystkich przywitać w tym letnio–wakacyjnym czasie. Z pewnością wszyscy zorientowaliście się, że jest
to przywitanie młodzieżowe. Co prawda nie jest ono zbyt eleganckie, ale pomimo swojej skrótowości, kryje w sobie wiele treści.
Słowo hej w żargonie młodzieży znaczy tyle samo co cześć. Tego słowa
używamy tak na początku jak i na końcu, zarówno na przywitanie jak i na pożegnanie. Cześć oddajemy przede wszystkim Bogu – Stwórcy, ale też kiedy
oddajemy cześć bożym stworzeniom, to w ten sposób również uwielbiamy
i oddajemy cześć Stworzycielowi. Zatem używając na początku i na końcu
słowa hej czy cześć, oddajemy chwałę samemu Bogu, gdyż Pan Jezus powiedział, że On jest początkiem i końcem… Tak więc słowo hej jest jakby młodzieżową, skrótową formą naszego chrześcijańskiego pozdrowienia: „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy również w gwarze góralskiej, gdzie dość często używane jest słowo hej. Przede
wszystkim oznacza ono zgodę, czyli nasze polskie tak. Często też w gwarze
góralskiej słowo hej używa się na początku lub (nieco rzadziej) na końcu
zdania, a przetłumaczyć je można jako cześć, witaj, pozdrawiam, życzę szczęścia, życzę długiego życia w zdrowiu. W takim rozumowaniu słowo hej trafnie
określa biblijne słowo amen. Zresztą ostatnio na spotkaniu młodych na polach lednickich wyjaśniano słowo amen, że oznacza ono zarówno koniec jak
i początek, że wyrażamy nim naszą zgodę i naszą wiarę.
Pragnę teraz rozwinąć drugi człon tego skrótowego, młodzieżowego
powitania, a mianowicie „sie ma”. To również skrót o bardzo bogatej treści.
Oznacza on, że ktoś się trzyma lub coś trzyma, albo że ktoś marzy. Jednak najczęstszym tłumaczeniem zwrotu sie ma jest rozumowanie, że ktoś coś lub kogoś ma dla siebie lub u siebie. Chrześcijanin mówiąc sie ma, wyznaje, że ma
wiarę, nadzieję, miłość, czyli innymi słowy obwieszcza, że ma w sercu Boga.
Teraz, po tym dość długim wstępie i obszernym wyjaśnieniu, chcę już
skrótowo jeszcze raz, na końcu roku szkolnego i na początku wakacji, skierować do Was to pozdrowienie „Hej – sie ma”, motywując jednocześnie
do wakacyjnego wypoczynku. Życząc Wam udanych i wspaniałych wakacji,
zachęcam Was do aktywnego wypoczynku, pełnego wigoru, witalności, młodzieńczego entuzjazmu, radości i Bożego błogosławieństwa, gdyż tak właśnie powinien wypoczywać każdy chrześcijanin – młodszy czy starszy wiekiem, ale młody duchem. Niech w tym
dopomogą nam przeżywane w tym roku w Krakowie
Światowe Dni Młodzieży, a w nich Karmelitański Dzień
Młodzieży, na które to wielkie świętowanie młodości
i entuzjazmu w Kościele bardzo serdecznie Was wszystkich – my Karmelici – zapraszamy. Pokażmy dzisiejszemu światu, że współczesny Kościół w Polsce wcale nie
jest zgromadzeniem smutasów, lecz radosnych swoją
wiarą ludzi pełnych entuzjazmu.
o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
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Pojednanie
znakiem
miłosierdzia
Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę wraz z wami
zastanowić się nad ważnym aspektem miłosierdzia jakim
jest pojednanie. Bóg nigdy nie odmawiał udzielenia ludziom swojego przebaczenia. Często uważamy, że nasze
grzechy oddalają nas od Pana: rzeczywiście grzesząc oddalamy się od Niego, ale On, widząc grożące nam niebezpieczeństwo, tym bardziej wychodzi, by nas poszukiwać. Bóg nigdy nie godzi się z możliwością, aby dana
osoba pozostawała obca wobec Jego miłości, jednakże
pod warunkiem, że znajdzie w niej jakiś znak skruchy
z powodu popełnionego zła.
Nie możemy pojednać się z Bogiem jedynie o własnych siłach. Grzech jest naprawdę wyrazem odrzucenia Jego miłości, a następstwem grzechu jest zamknięcie się w sobie samym i łudzenie się, że w ten sposób
znajdziemy większą wolność i autonomię. Ale będąc
daleko od Boga, nie mamy już celu i zamiast pielgrzymami na tym świecie stajemy się „błądzącymi”. Często się
mówi, że kiedy grzeszymy, to odwracamy się od Boga.
To prawda; grzesznik widzi tylko siebie i w ten sposób wyobraża sobie, że jest samowystarczalny. Dlatego
grzech poszerza zawsze między nami a Bogiem dystans,
który może stać się otchłanią. Mimo to Jezus wychodzi,
by nas poszukiwać, jak dobry pasterz, który nie ustanie,
dopóki nie znajdzie owcy zagubionej (por. Łk 15,4-6)
– czytajmy Ewangelię. On odbudowuje most, który nas
łączy na nowo z Ojcem i pozwala nam odkryć godność
dzieci bożych. Poprzez ofiarę swego życia pojednał nas
z Ojcem i dał nam życie wieczne (por. J 10,15).
„Pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20): wołanie
skierowane przez św. Pawła apostoła do pierwszych
chrześcijan w Koryncie, dziś z taką samą siłą i przekonaniem dotyczy nas wszystkich. Pozwólmy pojednać się
z Bogiem. Ten Jubileusz Miłosierdzia to czas pojednania dla wszystkich. Wiele osób chciałoby pojednać się
z Bogiem, ale nie wiedzą, jak to zrobić, lub nie czują się
godne, albo nie chcą tego przyznać nawet przed samymi sobą. Wspólnota chrześcijańska może i musi sprzy-

jać szczeremu powrotowi do Boga osób odczuwających
za Nim tęsknotę. Zwłaszcza ci, którzy sprawują „posługę
jednania” (2 Kor 5,18) są wezwani, by byli posłusznymi
narzędziami Ducha Świętego, aby tam gdzie zaobfitował
grzech, tam jeszcze obficiej mogło rozlać się miłosierdzie Boga (por. Rz 5,20).
Niech nikt nie pozostaje z dala od Boga z powodu
przeszkód stawianych przez ludzi! Dotyczy to zwłaszcza
spowiedników. Podkreślam to i proszę was: nie stawiajcie przeszkód osobom, które pragną pojednać się z Bogiem. Spowiednik powinien być ojcem, zajmuje bowiem
miejsce Boga Ojca. Spowiednik powinien przyjmować
gościnnie osoby, które do niego przychodzą, aby pojednać się z Bogiem i pomóc im na drodze podejmowanego
przez nich pojednania. To bardzo piękna posługa, nie
jest to sala tortur ani przesłuchanie. Nie, to Ojciec przyjmuje, Bóg Ojciec, Jezus przyjmuje osobę i przebacza.
Wszyscy pozwólmy pojednać się z Bogiem. Niech obecny
Rok Święty będzie upragnionym czasem, w którym odkryjemy potrzebę czułości i bliskości Ojca oraz powrotu
do Niego całym sercem.
Doświadczenie pojednania z Bogiem pozwala odkryć
potrzebę innych form pojednania: w rodzinach, w relacjach międzyludzkich, we wspólnotach kościelnych,
a także w stosunkach społecznych i międzynarodowych.
W minionych dniach ktoś mi powiedział, że w świecie
jest więcej nieprzyjaciół niż przyjaciół. Sądzę, że miał
rację. Ależ nie! Budujmy mosty pojednania, także między nami, począwszy od naszych rodzin. Jakże wielu
braci pokłóciło się i toczyło spory o spadek. Ależ to nie
wypada. Rok obecny jest rokiem pojednania z Bogiem
i między nami. Pojednanie jest bowiem także posługą
dla pokoju, uznania podstawowych praw człowieka,
dla solidarności i gościnności wobec wszystkich.
Przyjmijmy zatem zachętę do pojednania z Bogiem,
aby stać się nowym stworzeniem i móc promieniować
Jego miłosierdziem między braćmi, między ludźmi.
Papież Franciszek, 30 kwietnia 2016
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„Bo dobro powraca”

Wywiad z rodziną z naszej parafii
przyjmującą pielgrzymów podczas ŚDM
Przegonowie mieszkają w naszej parafii od 8 lat. Byli pierwszą rodziną, która już dwa lata temu podczas
kolędy zgłosiła chęć przyjęcia pielgrzymów. Wiedzieli, że muszą to zrobić! W końcu ich córkę Hanię, też
przyjęła obca rodzina pod dach, gdy pojechała do Rio na Światowe Dni Młodzieży.
– Dlaczego zdecydowaliście Państwo przyjąć pielgrzymów?
– Marta Przegon (nauczycielka):
Chcemy być częścią ŚDM. To wielkie wydarzenie jak Olimpiada czy
Mundial. Kiedy nasza córka jechała
do Brazylii martwiliśmy się, jakie
będzie mieć warunki. Na szczęście
trafiła na rodzinę, która dała jej kawałek podłogi i dostęp do łazienki.
Wciąż nam opowiada o brazylijskich
rodzicach, więc teraz my chcemy
oddać to dobro innym młodym.
– Wojciech Przegon (profesor):
To jest nasz chrześcijański obowiązek nieść pomoc bliźnim! Bo skoro
nie pomożemy pielgrzymom katolikom to komu mamy pomóc? Idea
ŚDM od początku opierała się na gościnie mieszkańców miasta – organizatora. Pomysłodawca, czyli św. Jan
Paweł II byłby rozczarowany widząc,
że jego rodacy wysłali pielgrzymów
na pola namiotowe.
– Czy macie jakieś obawy z tym
związane?
– MP: Czy zrozumiem, gdy będą
o coś pytać.

– WP: Najwyżej nam narysują.
– W jaki sposób przygotują się
Państwo do wizyty gości?
– MP: Wykrochmaliłam już pościel <śmiech>. Oczywiście pielgrzymi nie liczą na nic prócz podłogi
i łazienki, dlatego chcemy ich zaskoczyć kiedy każdy dostanie swój
„jasiek” do spania. Poduszek akurat
mamy dużo. Na pewno zaproponujemy im też pranie. Przecież niektórzy będą w podróży od kilkunastu
dni!
– WP: A ja odkurzyłem atlas, żeby
pokazali mi skąd przyjechali.
– Gdzie będą spać pielgrzymi
w Waszym domu? Jak będzie wyglądać gościna?
– MP: Dla dwójki mamy łóżka,
a pozostała dwójka będzie spać
na podłodze w tym samym pokoju.
– WP: Zaproponujemy im wspólne zjedzenie śniadania. To pewnie
będzie jedyny spędzony wspólnie
czas, bo na pewno wrócą kiedy my
już dawno będziemy spać. Do tego
chcemy w salonie powiesić flagi ich
państw.

– Co sądzicie o głosach mówiących, że to naiwność wpuszczać
pielgrzymów do domów?
– MP: Mam zaufanie do młodych
ludzi. Przecież to katolicy, którzy przyjechali manifestować swoją wiarę!
– WP: Gościna nie jest ryzykiem.
Czasem zbyt swobodnie czujący się
znajomi potrafią narobić w domu
więcej szkód, niż pielgrzymi, którzy
na pewno będą trochę skrępowani.
– Jak zachęciliby Państwo innych
parafian do otwarcia drzwi?
– WP: Niech wczytają się w Ewangelię!
– MP: Młodym należy pomagać!
Skoro przezwyciężyli tyle trudów
podróży, to w tym jednym im chociaż pomogę!
Przypominamy, że można zgłaszać
chęć przyjęcia pielgrzymów do ostatniej chwili! Podłoga w domu jest zawsze lepsza od tej w szkole, a do szkół
w naszej parafii trafi ponad 800 osób!
Magdalena Chuchmacz
Koordynatorka sekcji wolontariatu KDM
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O tym się mówi
coraz bliżej ŚDM
2016!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią…
Światowe Dni Młodzieży to najbardziej wyczekiwany religijny festiwal w Polsce. Skupia młodzież
z całego świata, która chce wspólnie
spędzić czas, pogłębić swoją wiarę i modlić się do Pana Boga. Tysiące pielgrzymów przyjedzie właśnie
do naszego miasta, żeby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu!
Światowe Dni Młodzieży zostały
zapoczątkowane z inicjatywy Polaka – papieża św. Jana Pawła II i odbywają się mniej więcej co dwa, trzy
lata. Tegoroczne ŚDM odbędą się
już po raz drugi w Polsce. Pierwsze
odbyły się w Częstochowie w 1991
roku.
Oficjalny hymn krakowskich Dni
Młodzieży to pieśń „Błogosławieni
miłosierni” popularnego kompozytora Jakuba Blycharza. Refren hymnu
to słowa piątego błogosławieństwa
z Kazania na Górze z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 5,7): „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, które są również
głównym hasłem i motywem przewodnim uroczystości. Papież Franciszek chciał tym samym przykuć naszą
uwagę do słów Chrystusa na temat
istoty szczęścia, bo to one są sercem
nauczania naszego Pana. Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą
dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego
oraz ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi
Romani). W czasie obchodów ŚDM
są one obecne w miejscu Wydarzeń
Centralnych. W okresie przygotowań pielgrzymują po kraju. Symbole
te wskazują na główny i prawdziwy
cel Światowych Dni Młodzieży: coraz
6

głębsze poznawanie Jezusa w Tajemnicy Odkupienia oraz zawierzenie
swego życia w opiekę Matki Bożej.
Celem Światowych Dni Młodzieży
jest wspólnotowe wyznanie wiary
w Jezusa Chrystusa, jednak to, co
naprawdę cechuje te dni to skupienie wiary i życia każdego młodego
człowieka wokół osoby Jezusa, tak
aby On stał się trwałym punktem odniesienia oraz prawdziwym światłem
dla każdej duszy ludzkiej i dla wszelkich działań, szczególnie podejmowanych przez młode serca. Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży
to zaproszenie do tego, by poczuć
na sobie pełne miłości spojrzenie
Jezusa i odpowiedzieć na nie. ŚDM
są uroczystym, głośnym i prawdziwym powiedzeniem ‘’TAK’’ Jezusowi
Chrystusowi, są także dla wielu ludzi
okazją do odnowienia relacji z Panem Bogiem i powierzenia się Jemu.
Uczestnicząc w tych spotkaniach,
młodzi powtarzają słowa Izajasza:
„Oto ja, poślij mnie!”(Iz 6,8)”.
Festiwal składa się z wydarzeń
centralnych m.in. Mszy Świętej
Otwarcia, której przewodniczyć
będzie Ks. Kard. Stanisław Dziwisz (26.07), Ceremonii Powitania
(28.07), Drogi Krzyżowej (29.07),
Czuwania z Ojcem Świętym (30.07),
oraz Mszy Świętej Posłania (31.07).
Do wydarzeń towarzyszących należą
spotkania wolontariuszy z Papieżem
Franciszkiem, Katechezy i Festiwalu
Młodych. Na wszystkie atrakcje bardzo serdecznie zapraszamy!
Mieliśmy okazję porozmawiać
z jedną z wolontariuszek krakowskich ŚDM 2016.

– Co sądzisz na temat tego przedsięwzięcia? Czy jest ono potrzebne
młodym ludziom?
– To chyba nie powinno budzić
niczyich wątpliwości! – śmieje się
Katarzyna Kosak, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Jana III Sobieskiego w Krakowie. – Ta
impreza z pewnością potrzebna jest
młodym ludziom i nie tylko. Moim
zdaniem Światowe Dni Młodzieży
są również przeznaczone dla rodzin.
W dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy są zabiegani i pochłonięci pracą oraz codziennymi obowiązkami
to znakomity sposób na integrację
z bliskimi i Panem Bogiem.
– Dlaczego zdecydowałaś się
na bycie wolontariuszką? To zajęcie
dla wszystkich?
– To zajęcie dla wszystkich, którzy… po prostu chcą! Chcą pomagać,
tym którzy pragną być jak najbliżej
Pana. Jako chrześcijanie musimy
wspierać siebie nawzajem. Dlatego
też oprócz pełnienia funkcji wolontariuszki, postanowiłam przyjąć kilku pielgrzymów do domu. Myślę,
że te parę dni, które spędzą w tym
czasie w Krakowie może naprawdę
odmienić ich życie.
– Na którą z uroczystości najbardziej wyczekujesz?
– Myślę, że najbardziej chciałabym uczestniczyć w jednym ze spotkań z Ojcem Świętym. Bardzo chciałabym poznać Papieża Franciszka.
Mam nadzieję, że mi się to uda.
Nie może mnie również zabraknąć
na Festiwalu Młodych, chcę usłyszeć
wszystkich przybyłych, śpiewających
hymn Światowych Dni Młodzieży.
Na żywo będzie to naprawdę ogromne przeżycie.
– Życzymy, aby wszystkie plany się powiodły, a Krakowskie Dni
Młodzieży minęły Ci w przyjaznej
atmosferze.
– Dziękuję. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie!
Nie bójcie się przyjść i wziąć
udział w tym niezwykłym spotkaniu,
w którym razem będziemy ukazywać
naszą wiarę i miłość do Pana Jezusa,
Jego Ewangelii i Kościoła!
Kasandra Dziuba, Aleksandra Baranowska,
uczennice II LO w Krakowie
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Szczęśliwy,
bo kochający i kochany!
Późnym popołudniem 10 maja 2016 przed obrazem Matki Bożej Opiekunki Sierot w naszym sanktuarium do rodziny szkaplerznej dołączył Wiesław Jindraczek, kiedyś zniewolony przez alkohol i narkotyki, dziś apostoł
Miłości Bożej i wierny syn Matki Niebieskiej. Ćpał przez dwadzieścia kilka
lat, a mimo to wyszedł z nałogu. Łaskę duchowego i cielesnego oczyszczenia otrzymał w trakcie, kiedy był już na dnie i nie widział drogi wyjścia,
kiedy iskra nadziei zdawała się już gasnąć.
Był dzieckiem niechcianym i nie
planowanym. Rodzice po stanowili
oddać go pod opiekę kochających
dziadków. W wieku 15 lat powiedział Bogu: „nie jesteś mi już potrzebny, chcę rozpocząć swoje życie, a ty nie
jesteś mi potrzebny”.
Na początku było picie. Później
zeszło ono na dalszy plan, a zaczęły się narkotyki. Wiesiek sam zaczął je
produkować w piwnicy. By mieć pieniądze na kolejne narkotyki zaczął,
je rozprowadzać po kolegach – sam
stał się pierwszym narkomanem Jasła. Ludzie wytykali go na ulicy palcami i gdyby mogli sami wymierzyliby
mu karę za nieszczęścia w swoich rodzinach, których przyczyną był Wiesiek. W tym czasie większość jego
przyjaciół umarła z przedawkowania,
a on patrząc na to wszystko nawet
nie pomyślał o zmianie dotychczasowego stylu życia, lecz coraz bardziej
staczał się na dno duchowego i fizycznego piekła.
Dziadkowie nie wytrzymali takiej
sytuacji i odesłali go do mamy, do Kołobrzegu. W nowym miejscu niewiele się zmieniło. Wciąż ćpał, kłamał,
kradł i wynosił z domu cenne rzeczy.
Któregoś dnia spotkał na ulicy kapłana i nie wiedzieć czemu zaczął z nim

rozmawiać. W trakcie rozmowy okazało się, że zagadnięty ksiądz zakłada w Polsce wspólnotę „Cenacolo”.
Po pewnym czasie i matka Wiesława
trafiła do tego kapłana. Po rozmowie
nim postawiła Wieśkowi dwa warunki: albo „Cenacolo”, albo bezdomność
na ulicy. Mając doświadczenie kilkutygodniowego przebywania na ulicy, doświadczając tam ogromnego
cierpienia o którym Wiesław wolał
nie wspominać, postanowił wybrać
leczenie. Zakładał, że i tak nic się nie
zmieni, a tylko Matka się uspokoi.
Pierwsza wizyta w Bośni okazała się kompletną klapą. Wiesław nie
tylko, że ćpał, to na dodatek zasmakował w tamtejszych alkoholach,
które jeszcze bardziej go popychały
na samo dno. Niemożność znalezienia wspólnego języka z innymi,
brak akceptacji programów terapeutycznych, niechęć do udziału
w nabożeństwach zaowocowały wyrzuceniem go z Cenacolo i ze stancji, na której mieszkał. Pozbawiony
pieniędzy, narkotyków, jedzenia,
znalazł się w nieznanej dla siebie
sytuacji. Fetor, który od niego bił,
sprawiał, że ludzie omijali go dalekim łukiem, zaś głód narkotykowy
wywoływał ataki dreszczy i ciągłe

lipiec-sierpień 2016

odczuwanie zimna, choć temperatura powietrza wynosiła ponad 30
stopni Celsjusza.
Będąc na dnie i otoczony wewnętrznym murem, postanowił skończyć ze swoim życiem. Idąc ulicą
skupiony na myślach samobójczych,
spotkał kierowcę z Polski. Po rozmowie z nim dał się namówić do wyjazdu
do kraju. Znalazł transport, ale do terminu wyjazdu trzeba było czekać sześć
dni. Doprowadzony do ostateczności
spotkał się w międzyczasie z o. Slavko
Barbariciem i poprosił go o możliwość
przeczekania tego okresu u niego.
Zakonnik zgodził się pod jednym warunkiem: Wiesiek ma robić wszystko
to, co pozostali jego podopieczni. Perspektywa wyjazdu pozwoliła mu zgodzić się na takie warunki. Wiesiek
ciężko pracował wraz z innymi i starał
przezwyciężyć różne słabości, które
były następstwem głodu narkotykowego. Brał udział w praktykach religijnych, które spełniał na wpół świadomie. Pewnego dnia został zaproszony
na Adorację Najświętszego Sakramentu i choć nie było to obowiązkowe,
zdecydował się na nią pójść. To wtedy wyrzucił z siebie słowa: „Boże, jeśli jesteś, to zrób coś ze mną, bo nie
daję rady!”. Po chwili poczuł, jak ból
fizyczny i psychiczny uchodzi z niego. To dopiero wtedy stał się wolnym
człowiekiem. Później przyszedł czas
na spowiedź. Trwała ona półtorej godziny. Po tym czasie usłyszał słowa kapłana, a właściwie samego Boga: „Odpuszczam tobie grzechy”.
W przeszłości robiłem straszne świństwa. Przyczyniłem się nawet do śmierci wielu osób. Ja to wszystko oddałem
na spowiedzi Bogu i nie mam już poczucia winy. W me serce powrócił pokój –
wspomina Wiesław Jindraczek.
Dziś Wiesław jest apostołem
Miłosierdzia Bożego, wierzy i ufa,
że pomimo ciężkich chorób, które
nękają go, Bóg zachował go po to,
by mówić światu o wielkiej miłości
Stwórcy. Wiesław przybył do naszego sanktuarium po to, by w tym
miejscu uświęconym wielką miłością
Maki – Orędowniczki Szkaplerza św.
na nowo oddać się Maryi jako Jej
umiłowane dziecko.
o. Karol Amroż O. Carm.
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Komentarze biblijne
3 lipca
Łk 10, 1-12. 17-20
Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu
dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą
do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście
więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między
wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój
temu domowi”. Jeśli tam mieszka człowiek godny
pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc
i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swoją
zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli
do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy
tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”». «Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice
i powiedzcie: „Nawet proch, który z waszego miasta
przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże
to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże”. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu
miastu». Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością
mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet
złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich:
«Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach
i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic
wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie,
że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze
imiona zapisane są w niebie».
Wiara w Boga to nie tylko pewnego rodzaju deklaracją, z którą człowiek funkcjonuje w świecie. Wiara
to również powołanie do życia zgodnego z Ewangelią. To droga przez świat, dając innym świadectwo
o Królestwie Bożym i czynienie dobra nawet jeśli nie
ma to dla nas żadnej wymiernej korzyści. Wierzący
w Chrystusa mają niezwykle trudne wyzwanie w dzisiejszym świecie. Niesienie pokoju w czasach kiedy
w wielu miejscach są konflikty zbrojne, dawanie dobre kiedy w około widać tyle zła. Ważne jednak żeby
być świadkiem pokoju i dobra, przez które niesiemy
Chrystusa całemu światu i „zapisujemy swoje imiona
w niebie”.
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10 lipca
Łk 10, 25-37
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa
na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co
jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł
do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz
żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa:
«A kto jest moim bliźnim?» Jezus, nawiązując do tego,
rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli,
lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien
kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok
niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł
do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa
denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę
wracał”. Któryż z tych trzech okazał się, według twego
zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On
odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie».
Moim bliźnim jest każdy człowiek, którego spotykam,
którego mijam idąc ulicą. Życie w wieczność z Bogiem
to również przebywanie ze wszystkimi, którzy dostąpią
Nieba. Dlatego tak bardzo ważne jest zauważanie drugiego człowieka w swoim życiu. Samarytanin jest wzorem dla każdego chrześcijanina. Pokazuje nam, że nie
ma ludzi gorszych i lepszych, że nie ważna jest religia,
pochodzenie czy stan społeczny. Chcąc cieszyć się radością życia wiecznego nie można zrezygnować z bliskości
człowieka potrzebującego.
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Marta przyjmując Jezusa w swoim domu, chciała
zrobić na Nim jak najlepsze wrażenie stąd jej troska
o wiele rzeczy, żeby wszystko wyszło jak najlepiej. Maria natomiast usiadła przy Jezusie i po prostu Go słuchała. Maria przede wszystkim chciała poznać Jezusa
i uczuć się Go. Jezus uczy nas czym jest miłość do Boga,
do człowieka, do świata. Świadomość miłości pozwala
nam służyć drugiemu człowiekowi z serca, a nie żeby
pokazać się komuś z dobrej strony. Miłość jest bezinteresowna i taka powinna być pomoc i służba naszym
bliźnim.

24 lipca
16 lipca
Mt 12, 14-21
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi,
w jaki sposób Go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się
o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim
i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił,
żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę
ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom.
Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy
na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani
knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą».
Jezus nie narzuca się swoją obecnością. Jest cichy,
ale konsekwentny w działaniu. Cierpliwość Jezusa jest
bezgraniczna. On kocha nas i pragnie byśmy mogli cieszyć się życiem wiecznym w niebie jednak nic nam nie
narzuca. Każdy człowiek ma wybór, sam może zadecydować czy wybierze drogę Jezusa do Boga, czy wybierze
swoją ścieżkę nie dającą żadnej pewności na życie wieczne. Człowiek codziennie zmierza się ze swoim grzechem
i walką z nim. Jednak ile razy by nie upadł, Jezus zawsze
wystawi do nas rękę i nam przebaczy.

17 lipca
Łk 10, 38-42
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta,
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała
ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana
i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta
uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc
do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja
siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział:
«Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,
a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

Łk 11, 1-13
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego:
«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech
przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam
nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto
nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej
mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie
do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz
mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie
z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są
już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie
mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie
wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu,
ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto
szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu
kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać
dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec
z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
Wiara góry przenosi, bo dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych. Modlitwa jest niezwykłym darem jaki
człowiek posiada. Możemy kontaktować się Bogiem
w sposób bezpośredni jak z własnym ojcem. Mamy
pewność, że zawsze nas wysłucha i nigdy nie odmówi
nam wsparcia. Nawet jeśli w sposób bezpośredni człowiek nie otrzymuje tego o co prosi powinien pamiętać, że to Bóg najlepiej wie co dla nas jest najlepsze.
Często ludzki punkt widzenie nie jest zbieżny z Bożym
planem zbawienia, więc nawet jeśli człowiek nie otrzymuje daru, o który prosi, powinien podziękować Bogu,
bo Ten ma inny plan w tej kwestii, na pewno dla nas
korzystniejszy.
9
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31 lipca
Łk 12, 13-21
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię
ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej
chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia». I opowiedział
im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi
dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: „Co
tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”.
I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra.
I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie
lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”. Lecz
Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to,
coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

wiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu,
a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy
o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak
zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie».
Czuwanie jest wyrazem miłości. Oczekując na kogoś
pokazujemy, że ta osoba jest dla nas ważna, że o niej
pamiętamy. Podobnie jest z Bogiem. Ludzkie życie powinno być nieustannym czuwaniem, którego przypieczętowaniem będzie spotkanie z Bogiem. Nikt z nas nie wie
kiedy przyjdzie nam pożegnać się ze światem tu na ziemi, dlatego aspekt czuwania w życiu każdego chrześcijanin jest bardzo ważny.

Człowiekowi bardzo łatwo jest zatracić się w materialności i odstawić Boga na drugi plan. Łatwiej tu
na ziemie żyje się ludziom zamożnym, którzy nie muszą martwić się o swój byt materialny. Jednak dla Boga
nie ma lepszych i gorszych, bogatych i biednych. Każdy
człowiek żyje na takich samych prawach, a najważniejsze jest żeby być bogatym przed Bogiem swoimi czynami i sercem. Nikt nie wie kiedy mu przyjdzie spotkać się
Bogiem twarzą w twarz, a wtedy dostaniemy pytanie czy
dobrze wykorzystaliśmy swój czas na ziemi.

14 sierpnia
Łk 12, 49-53
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już
zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki,
aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi
pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu:
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu;
ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

7 sierpnia
Łk 12, 35-40
Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty
weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan
zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, po10

Właściwością ognia jest to, że spala i potrafi zniszczyć wszystko co spotka na swojej drodze. Ogień, który
rzuca Jezus jest inny. On rozpala i naprawia. Ogień Jezusa ulecza, gdziekolwiek zapłonie. Jezus nie przyszedł,
żeby dać pokój na ziemi, bo nie takie było Jego zadanie
i intencja. On przyszedł, żeby zaprowadzić pokój w naszych sercach, bo to człowiek jest narażony na grzech,
a nie świat.
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15 sierpnia
Łk 1, 39-56
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona
jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci
od Pana». Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja
Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo
wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest
imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego
ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc
swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym
odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny
na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
W życiu Maryi Bóg pokazuje nam wszystkie swoje
zamiary względem każdego człowieka. Cierpliwość,
wyrozumiałość i całkowite zanurzenie w Bogu to cechy, które charakteryzują Matkę Jezusa. Życie Maryi
jest wzorem do naśladowania dla każdego chrześcijanina. Człowiek przeżywając trudne chwile w swoim
życiu, powinien spojrzeć na życie Maryi i prosić Boga
za jej wstawiennictwem o siłę i cierpliwość do zmierzania się z każdą trudną chwilą w ludzkim życiu. Współpraca z Bogiem na wzór Maryi da nam gwarancję drogi
do Nieba.

21 sierpnia
Łk 13, 22-30
Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał:
«Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?». On rzekł
do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą
mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi
i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpowie:
„Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić:
„Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam,
nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy
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dopuszczający się niesprawiedliwości”. Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama,
Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie
Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą
ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą
za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni,
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą
ostatnimi».
Aby dostać się do Nieba nie wystarczy tylko figurować
na liście przynależących do Kościoła. Drzwi do Nieba są
ciasne, ponieważ są związane z konkretnym postępowaniem i myśleniem poprzez pryzmat Miłości. Tej miłości
możemy się nauczyć od Jezusa, który jest jej Nosicielem. Droga do Nieba nie jest prosta i często prowadzi
po górę jednak jeśli pokonamy tą drogę będziemy mogli
cieszyć się życiem wiecznym z Bogiem.

28 sierpnia
Łk 14, 1. 7-14
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy
zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak
mówił do nich: «Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca; by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci:
„Ustąp temu miejsca”; i musiałbyś ze wstydem zająć
ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź
i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”;
i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony». Do tego
zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy wydajesz obiad
albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani
braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię
i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć;
odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu
sprawiedliwych».
Bezinteresowna służba wynikająca z miłości jest
wywyższeniem się człowieka. Taki wzór zostawił nam
Jezus. On uniżył się, cierpiał i umarł na krzyżu dla nas
wszystkich nic w zamian nie oczekując. Oddał swoje życie z czystej i bezinteresownej miłości do ludzi. Nie warto żyć na pokaż, żeby tylko zaistnieć. Bóg tego od nas
nie oczekuje, a nawet nie chce. Najważniejsze jest, aby
naszym życiem kierowała Miłość, która doprowadzi nas
do Boga.
Kamil Rączkowski
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Uczynki miłosierdzia
względem duszy

Urazy chętnie
darować
„Urazy chętnie darować” to szósty uczynek miłosierny względem
duszy. Ten, kto układał listę tych
uczynków, był doskonałym znawcą
duszy ludzkiej. Zachęca on do darowania uraz zaraz po wezwaniu
do cierpliwego znoszenia krzywd. Te
dwa uczynki idą ze sobą w parze.
Urazy należy darować czyli przebaczyć. Przebaczyć to uwolnić się
od przeszłości i starać się zapomnieć
doznane krzywdy czy inne przykrości.
Należy trochę mniej myśleć o sobie,
swojej urażonej dumie oraz przestać
wypominać błędy temu, kto nas uraził. Brak przebaczenia męczy i zamyka na innych. Mamy „chętnie darować
urazy”. Trzeba zaangażować swoją
wolę, pragnienie i nie podtrzymywać
w sobie złych myśli i uczuć.
Urazy darować. Zupełne przeciwieństwo starotestamentowego „oko

za oko, ząb za ząb” (Wj 21, 24), które
jakoś wydaje się bliższe ludzkiej naturze, niestety. Chęć zemsty i odpłaty
„pięknym za nadobne” często jest siłą
napędową wielu ludzkich działań. Nie
jest łatwo przebaczać i zapominać.
W ludzkiej naturze tkwi poczucie
sprawiedliwości, w której za każde
zło jest kara. Jest to jednak sprawiedliwość ludzka, nie Boża. I wbrew pozorom, wcale nie przynosi ulgi.
Chętnie darować urazy oznacza
„chcieć darować”. Dlatego Pismo Święte zachęca: „Niech słońce nie zachodzi
na zagniewanie wasze” (Ef 4,26). Wzorem takiej postawy jest dla nas sam
Chrystus, który nie chował uraz do nikogo. Nie obrażał się na ludzi, którzy
nie zawsze Go rozumieli i postępowali
uczciwie wobec Niego.
Jezus potrafił zapanować nad naturalnym odruchem szukania i udo-

wadniania swej prawdy za wszelka
cenę. On wiedział, ze prawda obroni się sama, a łagodność i cierpliwość potrafią utorować jej drogę
do najbardziej opornych ludzkich
serc. Jezus dał temu wyraz w słowach, które wypowiedział z krzyża:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią” (Łk 23, 34a).
Darując innym urazy, łatwiej nam
będzie szczerze i świadomie wymawiać słowa Modlitwy Pańskiej, której
nauczył nas Chrystus „[…] i przebacz
nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy
każdemu, kto nam zawini […]” (Łk 11,4).
Ojciec święty Franciszek w bulli
Misericordiae Vultus dużo miejsca
poświęca przebaczeniu. Opierając się na Ewangelii wskazuje nam
cztery etapy, aby ten cel osiągnąć:
„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie
potępiajcie, a nie będziecie potępieni;
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane;
miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną
i opływającą wsypią w zanadrza wasze.
Odmierzą wam bowiem taką miarą,
jaka wy mierzycie” (Łk 6,37- 38).
Być miłosiernym to nie sądzić
i nie potępiać innych. Przeciwnie należy dostrzegać dobro w każdej osobie. Dobroć powinna być cechą życia
wspólnego, gdzie unika się sądzenia
innych, plotkowania czy rzucania
oszczerstw. Z tej dobroci powinna wypływać postawa miłosierdzia.
Każdy z nas pierwszy doświadczył
Bożego miłosierdzia, dlatego powinien być narzędziem tego miłosierdzia wobec każdej spotykanej osoby
(por. MV 14).
Trzeba nam się ćwiczyć w pełnieniu tego uczynku miłosierdzia.
Oszczędzi on nam samym wielu
przykrości i duchowych cierpień.
Ale – co najważniejsze – może pomóc nam pozyskać tych, którzy
świadomie lub bezwiednie nas urazili. Tego uczy nas Chrystus – abyśmy
nie zamykali się w kręgu doznanych
przykrości i krzywd, nie izolowali się
od bliźnich, którzy sprawili nam ból,
lecz uczyli ich, że prawdziwy sens
nadaje życiu tylko miłość. Nawet tak
trudna, jak miłosierdzie okazywane
wobec winowajców.
o. dr Wiesław Strzelecki O.Carm.
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Uczynki miłosierdzia
względem ciała

Chorych
nawiedzać
Na początku zwróćmy uwagę
na obydwa słowa tego uczynku:
choroba i nawiedzanie. Choroba
to stan zarówno ciała, jak i ducha
– ze względu na jedność człowieka
w jego cielesno-duchowej strukturze. Stan cierpienia, w którym
często towarzyszy nam poczucie
bezsilności. Dobrze, kiedy tej bezsilności nie towarzyszy poczucie
osamotnienia – dlatego tak ważne
jest BYCIE „Z” chorym „W” jego
chorobie.
Zdrowy człowiek zapewne nigdy do końca nie będzie potrafił
zrozumieć cierpiącego. Jak pisał
Kochanowski: „Ślachetne zdrowie,
nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Jednak stan
choroby nie wymaga całkowitego
zrozumienia, wymaga obecności.
Tu dotykamy drugiego słowa: nawiedzania. Słowo to nasuwa nam
skojarzenie z biblijnym spotkaniem
Maryi i Elżbiety. Nawiedzanie niesie
wysiłek drogi, czasu i, co najważniejsze, spotkania. Warto zastanowić się, czy znajduję czas na spotkanie z kimś, kto może tego nie
mówi, ale mnie potrzebuje. Drugą
kwestią jest natomiast jakość spotkania. Czy ten czas kilkudziesięciu
minut to faktyczne pochylenie się
nad chorym? Czy to właściwa rozmowa, pocieszenie, wsparcie.
Chorych nawiedzać to uczynek
miłosierny co do ciała, ale można
z pełną odpowiedzialnością zwrócić
uwagę, iż dotyka on mocno duszy.
Niesie on przecież siłę, poczucie

akceptacji i tego, że chcemy BYĆ
z chorym. Sens spotkania i obecności jest podwójny. Nie tylko nawiedzający daje swoją obecność choremu, ale często to chory napełnia
serce odwiedzającego. Zapewne
bardzo wielu czytelników może tę
tezę potwierdzić. Jakość spotkania
nie może zatrzymać się na litości,
żalu, czy współczuciu – musi być aktem miłosierdzia, a więc praktycznej
miłości.
Doskonałą katechezę o cierpieniu dał nam św. Jan Paweł II, który
swoim milczącym odchodzeniem
mówił więcej, niż setki mądrych
słów, na temat cierpienia. Odchodził w otoczeniu najbliższych. W Liście Apostolskim, skierowanym
do chorych, święty Papież napisał:
„Chrystus nauczył człowieka jednocześnie świadczyć dobro cierpieniem –
oraz świadczyć dobro cierpiącemu.
W tym podwójnym aspekcie odsłonił
sens cierpienia do samego końca” (Jan
Paweł II, „Salvifici doloris”, n. 30).
Papież opisuje tym samym wielką
wymianę dobra, chociaż trudnego,
zapisanego w ludzką egzystencję
oraz zamkniętego w naszą ziemską
rzeczywistość. Nadzieję w cierpieniu przynosi ostateczne zwycięstwo
Chrystusa i Jego obietnica zapisana
w Apokalipsie:
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I rzekł Zasiadający na tronie:
„Oto czynię wszystko nowe”.
I mówi:
„Napisz:
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe”. (…) Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem.
(Ap 21,4-5.7)

Pamiętajmy dziś w modlitwie
szczególnie o pracownikach służby
zdrowia: lekarzach, pielęgniarkach,
ratownikach medycznych i wolontariuszach będących światłem
dla współczesnego świata. Jak powiedział o nich św. Jan Paweł II: „jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok samotności” (z listu JPII
do wolontariuszy). Nade wszystko
nie zapominajmy o chorych będących
w domach, szpitalach, hospicjach,
zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Niech szczególnym dniem naszej
modlitwy każdego roku będzie 11 lutego, kiedy to przypada Światowy
Dzień Chorego.
Grzegorz Bobek

„Otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły”.
13
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Okryci szatą zbawienia
Szkaplerz święty jest rzeczywistością, która dobrze ukazuje nam
sposób Bożego działania. Coś bardzo
prostego i, po ludzku tylko patrząc,
nieznacznego, może radykalnie
wpłynąć na nasze życie. Jeśli przyjmujemy go ze szczerą wiarą i dobrą
wolą, będzie to dla nas nie tylko pojedynczy akt pobożności maryjnej
w chwili jego przyjęcia, ale stanie się
on zaproszeniem do wkroczenia
na drogę. A będzie to droga modlitewnej bliskości z Maryją, jak również droga Jej naśladowania i stawania się w świecie jej żywym obrazem.
W miarę podążania tym szlakiem
będziemy coraz lepiej wnikać w duchową głębię tego prostego znaku
maryjnej szaty.

Bogactwo szkaplerza
karmelitańskiego
Jedna z zatwierdzonych przez
Kościół formuł modlitwy podczas
nałożenia szkaplerza, brzmi: „Przyjmij ten szkaplerz, znak twojej szczególnej relacji z Maryją, Matką Jezusa, którą postanawiasz naśladować.
Przez niego stajesz się w duchowy
sposób członkiem Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Noś go godnie, abyś z pomocą
Dziewicy Maryi oddział się w Jezusa Chrystusa i żył Nim autentycznie
14

dla dobra całego Kościoła i wszystkich ludzi”. Modlitwa ta ujawnia
ogromne bogactwo nabożeństwa
szkaplerznego.
Przyjmując szkaplerz, zostajemy
odziani przez Maryję Jej szatą. Rozpoczyna się wówczas dla nas zupełnie nowy etap życia wewnętrznego.
Najpierw dlatego, że decydujemy się „wziąć Ją do siebie”, co jest
wielkim pragnieniem Jezusa i wyrazem Jego wyjątkowo subtelnej
miłości do każdego z nas. Maryja,
jako Matka, jest matką świętości.
Skoro jest obecna i uczestniczy
razem z Jezusem w stwarzaniu
wszystkich i poszczególnych łask,
to tym samym przyczynia się do powstawania i wzrostu życia duchowego. Efektem tego świadomego
aktu oddania się Maryi poprzez
szkaplerz, jest przygotowanie nas
na działanie łaski. Sprowadza Ona
do dusz strumień łaski uświęcającej
i sprawuje nad nim opiekę przy pomocy łask aktualnych, jakich tylko
one potrzebują w różnych okolicznościach życia. Trzeba pamiętać,
że życie duchowe i doskonałość są
pod dobroczynnym wpływem Maryi, tak że nikt bez Niej nie może
zostać świętym. To dzięki Jej wstawiennictwu Bóg powołuje świętych, formuje ich i w końcu wieńczy
nagrodą.

Szkaplerz jest wyrazem decyzji,
aby naśladować Jezusa,
tak jak Maryja
Nabożeństwo szkaplerzne, jak
i cała pobożność maryjna Kościoła, prowadzi do coraz głębszej
jedności z Chrystusem. Szkaplerz
musi prowadzić do Chrystusa, gdyż
w przeciwnym razie traci sens jako
znak chrześcijańskiej wiary. Myliłby się ten, kto by sądził, że na akcie powierzenia się Maryi nabożeństwo się kończy. Nie można
myśleć o jedności z Maryją nie mając na uwadze Jej naśladowania, ani
też myśleć o jej naśladowaniu nie
mając na uwadze jednoczenia się
z Nią. Obie te rzeczywistości wzajemnie się przenikają i jedna wypływa z drugiej. Podstawę do naśladowania Maryi stanowi jej głębokie
upodobnienie się do Jezusa oraz
bardzo ścisła łączność jaka zachodzi między matką i Synem. „Nie
ma drogi pewniejszej ani łatwiejszej nad drogę Maryi, którą ludzie
mogą dojść aż do Chrystusa. Nikt
na świecie nie poznał tak do głębi
Jezusa, jak Ona; nikt nie jest lepszym nauczycielem i lepszym przewodnikiem w poznawaniu Chrystusa. W konsekwencji nikt nie łączy
ludzi z Jezusem bardziej skutecznie
od Dziewicy Maryi.
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Właściwe pojęte nabożeństwo
szkaplerzne, jako dzieło naśladowania Maryi, pozwala odtworzyć w duszy przykład i naukę Jezusa, a więc
prowadzi do chrześcijańskiej dojrzałości, mającej swoje korzenie w sakramencie chrztu świętego, kiedy
to staliśmy się dziećmi Boga.
Z kart Ewangelii Maryja nieprzerwanie woła do wszystkich pokoleń
i każdego poszczególnego człowieka: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn
mój wam powie”(J, 2,5). Naśladowanie Maryi poprzez znak szkaplerza nie
uwalnia nas od krzyży i doświadczeń.
Przeciwnie, włącza nas w szczególny
sposób w cierpienie Jej Syna. Jednakże wszelkie cierpienia i konieczne
kryzysy oczyszczenia oraz wzrastania
duchowego przechodzimy łatwiej,
spokojniej i szybciej. Właśnie dlatego, że zjednoczenie z Maryją polega
przede wszystkim na poważnym potraktowaniu przykazań i wymogów
Ewangelii: dobrowolnego zaparcia się siebie i ogołocenia, jest Ona
szkołą pokory, a więc świętości, gdyż
te dwa terminy są współzależne.
Czego zatem uczy nas Oblubienica
Pańska, prowadząc do chrześcijańskiej
doskonałości poprzez nabożeństwo
szkaplerzne? Uczy nas otworzyć się
na Boga i Jego wolę odkrywaną przed
nami w wydarzeniach codziennego życia; jak słuchać słowa Bożego skierowanego do nas w Biblii, wierzyć w nie
i praktykować w codzienności, modlić się nieustannie i odkrywać przez
to Bożą obecność we wszystkim, co
wokół nas się dzieje; jak otworzyć się
na ludzi i ich potrzeby.
Szkaplerz wymaga od nas prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego, zgodnego z nauczaniem Ewangelii, praktykowania
sakramentów świętych; wyrażania
na zewnętrz naszego nabożeństwa
do błogosławionej Dziewicy Maryi
poprzez pokutę, modlitwę i miłość
miłosierną względem bliźnich, zgodnie ze stanem życia danej osoby.

Szkaplerz jest znakiem naszej
troski o dobro wszystkich ludzi
„Noś go godnie, abyś z pomocą
Maryi Dziewicy przyodział się w Je-

zusa Chrystusa i żył z Nim dla dobra
całego Kościoła i wszystkich ludzi”.
Praktykujący nabożeństwo szkaplerzne nie powinni zamykać się
w świecie swoich osobistych spraw,
ale tak jak Maryja powinni wychodzić
do innych ludzi w ich potrzebach.
Mają bowiem naśladować jej zatroskanie o krewną Elżbietę i nowożeńców. Z Kany Galilejskiej. Ten piękny
aspekt nabożeństwa szkaplerznego
oddaje fragment modlitwy: „Pani
i Królowo nasza! Jak niegdyś przez
dar szkaplerza świętego ocaliłaś
swój umiłowany zakon karmelitański
od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki,
tak dzisiaj stań na drogach ludzkości
odchodzącej od Boga, jako znak pojednania i ratunku dla świata. Bądź
ocaleniem dla całej ziemi, kościoła
i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiącym,
ochraniaj niewinność dzieci, broń
wiary świętej w sercach młodzieży,
rodzinom uproś pokój, miłość wzajemną i ducha ofiary”.
Odziani szkaplerzem stanowią
jakby oczy, ręce i nogi Maryi, dzięki,
którym może Ona dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Uczy ich bowiem umiarkowania i roztropności,
sprawiedliwości i męstwa, od których
nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu.
Pomoc Maryi nie ogranicza się wyłącznie do matczynego uczucia miłości względem nas, ale zawsze jest
konkretna i skuteczna.

Szkaplerz jest wyrazem naszej
wiary w obietnicę zbawienia
Do znaku szkaplerza, jako szaty
Maryją dołączyła obietnicę wiecznego zbawienia, a więc dar nieskończenie większy od jakichkolwiek
innych ziemskich przywilejów, których mogłaby udzielić. Wiara ta wypływa z nauczania Kościoła, który
w słowach Boga do szatana: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie
a niewiastę, pomiędzy potomstwo
twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu
piętę”(Rdz 3,15), widzi zapowiedź
szczególnej roli Maryi w walce
z przeciwnikiem naszego zbawienia.
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Maryja jest jedynym stworzeniem,
w którym moc szatana została całkowicie zgnębiona i która uniknęła ciałem i duszą jego panowania. To Ona
prowadzi walkę, to Ona miażdży
głowę węża, który Jej się boi najbardziej, gdyż Jej rękom Bóg powierzył
własną szpadę i ponieważ nikt nie
walczy mężniej od matki, gdy w grę
wchodzi życie jej dzieci.

Szkaplerz – darem Maryi
na czasy trudne
Nie trzeba nikogo przekonywać,
że żyjemy w czasie jakby porzuconym, w czasie nie uprawianym,
czasie goryczy. W czasie, który
z zawziętością usuwa religię z życia
społecznego. Ten trudny czas Ojciec
święty, św. Jan Paweł II nazwał meta-kuszeniem, tzn. kuszeniem, które
wdziera się w najbardziej wysokie
dziedziny bycia człowiekiem. Nieprzyjaciel naszej wielkości nie tylko
chce obudzić w nas, co najniższe,
najbardziej zwierzęce w człowieku,
ale i odebrać nam nadprzyrodzoną
godność, rzeczywistą miarę człowieka, przynależność do Boga.
W czasie tak niemiłosiernego kuszenia Maryja okrywa nas Szkaplerzem, jak tarczą, która zdoła zgasić
wszystkie rozżarzone pociski Złego
(Ef 6,16).
Żyjemy pomiędzy daną obietnicą,
a jej spełnieniem. Jest to czas z jednej strony żywionej nadziei, a z drugiej próby. Pośród toczącej się walki
Maryja przychodzi, aby nas wspierać. Żyjemy na ziemi niebywałego
męczeństwa, miliony ludzi prześladowanych, tysiące uchodźców, deportowanych. A iluż z nich jest odzianych Szkaplerzem. Trwają, bo siłę
swoją czerpią z miłości Boga i Maryi!
Któż nas może odłączyć od miłości
Maryi? Jesteśmy silni miłością Boga
i miłością Maryi i nie liczy się aż tak
bardzo miara cierpienia, bo jak św.
Paweł napisał: Niewielkie utrapienia
naszego obecnego czasu gotują bezmiar
chwały przyszłego wieku (2 Kor 4, 17).
Nabożeństwo szkaplerzne z wielką
siłą uzmysławia nam, że chrześcijaństwo jest religią obietnic. Obietnica
nadaje nowy sens naszemu życiu,
15
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orientuje. Zwłaszcza obietnica zbawienia każe kwestionować wszelkie
fałszywe głosy samozwańczych zbawicieli, którzy żerują na naiwnym zaufaniu i ludzkim nieszczęściu. Człowiek, któremu dano obietnicę wie
dokąd zmierza. To obietnica oświetla
mu drogę i dodaje sił pielgrzymom.
„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 (…). 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”– pisał św. Jan Paweł II w liście
do Karmelitów z okazji jubileuszu
750-lecia Szkaplerza świętego, obchodzonego w 2001 roku.

Świadek Szkaplerza,
Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel
Warto zapoznać się z męczennikiem Szkaplerza Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel, osobą świecką o niezwykle bogatej i głębokiej
duchowości maryjnej. Jest nim błogosławiony Izydor Bakanja, który
za odwagę noszenia szkaplerza gotów był ponieść śmierć.
„Nie dziw się, że powiedziałem
ci: trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce
16

i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz
skąd przychodzi i dokąd podąża.
Tak jest z każdym, który narodził się
z Ducha”(J 3,8).
Wsłuchując się w te słowa, możemy zauważyć, że inicjatywa daru Ducha Świętego, Bożej łaski i rozwoju
naszej wiary, zależy od niepojętej
mądrości Boga. Znamienitym przykładem takiego Bożego prowadzenia, od życia w niewierze do życia
w wolności dziecka Bożego i mężnego wyznawania wiary jest historia życia błogosławionego Izydora.
Zaznajamiając się z nią warto zadać
sobie pytanie o Boże prowadzenie
we własnym życiu.
Izydor Bakanja urodził się około
1885 roku w Bokendela-bekalaka,
w równikowej części Konga. Należał
do klanu Bangi, z wielkiego plemienia Mongo. Jego rodzice byli ubogimi rolnikami. Sytuacja ekonomiczna
zmusiła dwunastoletniego Izydora
do opuszczenia domu rodzinnego
w poszukiwaniu pracy. W 1905 roku
udał się do Mbandaki, gdzie znalazł
pracę w jednej z belgijskich firm
budowlanych, jako pomocnik murarza. Kiedy opuszczał dom rodzinny, ojciec zgodnie ze zwyczajami
i wiarą przodków odprawił nad nim
tradycyjne ryty błogosławieństwa
dziecka i wręczył mu rodzinny talizman, który miał chronić Bakanja
od nieszczęść. W Mbandaki po raz
pierwszy usłyszał o Chrystusie. Nawiązał kontakt z misjonarzami z zakonu trapistów i tak rozpoczęło się
jego chrześcijańskie życie. W miarę
jak poznawał Chrystusa, w jego sercu wzrastała wiara w Boga, głoszonego przez misjonarzy. Bakanja nie
lękał się podjąć głębokiej refleksji
nad sensem wiary w moc talizmanu
otrzymanego do ojca. Swoimi spostrzeżeniami dzielił się ze swoim
katechetą i ostatecznie, przylgnąwszy do Jezusa, zdecydował się o pozbyciu się talizmanu.. Po kilkumiesięcznym katechumenacie, 6 maja
1906 roku przyjął chrzest i obrał
imię Izydor. Misjonarz na pamiątkę tego wydarzenia, przyoblekł go
w szkaplerz karmelitański, aby przypominał mu o jego nowej godności
chrześcijańskiej. Z tej okazji wręczył

mu także różaniec, z którym Bakajna już się nie rozstanie do śmierci.
Tego samego roku, 26 października
przyjął także sakrament bierzmowania. Był to czas niewymownej radości
dla młodego Izydora. Szkaplerz nosił
z niewymownym pietyzmem i dumą,
jako znak przynależności do Jezusa
i ufności w opiekę Matki Bożej z Góry
Karmel. Podeszły wiek rodziców
zmusił Izydora do powrotu do swojej rodzinnej wioski. Przebywał tam
jednak niedługo, gdyż zrozumiał,
że przebywanie wśród niechrześcijan
stanowi niebezpieczeństwo dla jego
rozwijającej się wiary oraz pozbawia
go umocnienia jej przez życie sakramentalne. Nie tylko nie zaprał się
wówczas Chrystusa, ale odważnie
wyznał wiarę w Niego i Jego moc
przed zgromadzoną rodziną i mieszkańcami wioski. Jego wyznanie spotkało się z dezaprobatą najbliższych,
którzy oskarżyli go o zdradę zwyczajów, tradycji i wiary przodków oraz
uznania dla mocy talizmanu. Młody chrześcijanin udał się wówczas
do Busiry, gdzie podjął pracę jako
służący w domu jednego ze współwłaścicieli SAB-u, tj. belgijskiej spółki
handlowej zajmującej się eksportem
kauczuku i kości słoniowej. Stosunki
ze swoim pracodawcą Lomame, układały się Izydorowi dobrze. Jego nowy
pracodawca doceniał sumienność,
szczerość i zaangażowanie swojego
pracownika. W 1908 roku kiedy Lomame został przeniesiony do pracy
w Ikili, Bakanja udał się tam razem
z nim. Tam został pomocnikiem innego kolonizatora, zwierzchnika pana
Lomame – A. J. Van Caurtera.
Van Cauter był agnostykiem, żywił ogromną awersję do chrześcijan
i nie pozwalał swej służbie na noszenie jakichkolwiek oznak wiary,
ani też na żadne praktyki religijne.
Kiedy więc dowiedział się, że młody
Izydor ewangelizuje i uczy innych
pracowników modlitwy różańcowej
oraz zachęca do przyjęcia chrztu,
rozgniewał się bardzo. Rozpoczęło się prześladowanie młodego
pracownika. Widząc, że postawa
wrogości wobec niego się nasila, Bakanja poprosił o zwolnienie z pracy.
Van Cauter kategorycznie odmówił,
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mówiąc, że jeżeli potrzebuje zwolnienia, to może o nie poprosić swojego Boga, natomiast on, który tutaj
rządzi, zadecydował, że Bakanja ma
pozostać na plantacji zaprzestając
modlitwy. Na początku 1909 roku
pracodawca spostrzegł na szyi Izydora szkaplerz karmelitański i zażądał,
by ten zdjął tę „księżowską błyskotkę”. Ponieważ młody chrześcijanin
dwukrotnie odmówił wykonania
polecenia, został skazany na biczowanie. Wymierzono mu wówczas 25
uderzeń batem. Podczas wykonania
wyroku rozwścieczony Van Cauter
wykrzykiwał: „Żadnego pożytku nie
ma z tych psów chrześcijańskich;
zagrażają oni władzy białych. Jeżeli
ten smarkacz się nie zmieni, wszyscy moi poddani, służba, robotnicy
i mieszkańcy wioski nie będą nic
robić, tylko się modlić! I kto będzie
pracował? Izydor znosił cierpliwie
chłostę wyobrażając sobie biczowanego Chrystusa. 2 lutego 1909
roku po raz kolejny wymierzono
mu okrutną karę chłosty i wtrącono
do więzienia, którym stała się suszarnia kauczuku. Van Cauter kazał
związać Izydorowi nogi i zabronił
dostarczać mu jedzenia. Inni służący
przynosili mu jednak jedzenie ryzykując, że sami podzielą los przyjaciela. Bicz, którym wymierzono Izydorowi chłostę był zrobiony ze skóry
słonia i zakończony metalowymi
gwoźdźmi. Świadkowie na procesie
beatyfikacyjnym w 1913 roku zeznali, że Bakanja otrzymał około 200
uderzeń tym biczem. Gdyby nawet
chciał uciec, nie miałby sił tego uczynić. Izydor był tak zmaltretowany,
że spodziewał się rychłej śmierci.
Prosił nawet otoczenie, aby powiadomiono rodzinę oraz misjonarzy,
że umiera, ponieważ jest chrześcijaninem. Pozbawionego jakiejkolwiek
pomocy medycznej, wywieziono
go do pobliskiego lasu i porzucono
bez żadnej opieki. Zauważył go tam
przechodzący inspektor plantacji kauczuku z ramienia SAB-u, Doerpinhaus, który przewiózł konającego
Izydora do pobliskiej wioski Ngomb
Songu, powierzając go opiece miejscowych chrześcijan. Równocześnie zawiadomił o przestępstwie

miejscowe władze administracyjne.
Cierpiący Izydor, opatrzony przez
swoich rodaków i leczony przez nich
z wielkim staraniem, nie wrócił już
do zdrowia. Jego rany już nigdy się
nie zagoiły. Sześć miesięcy powolnego umierania, bardziej może niż
sama chłosta, zaświadczyło o jego
heroicznej wierze. Odwiedzający go
chrześcijanie byli zbudowani postawą męczennika. W lipcu 1909 roku
trapiści Kaptein i Dubrulle odwiedzili Izydora. Bakanja przystąpił do sakramentu pokuty, otrzymał namaszczenie chorych i komunię świętą.
Na pytanie kapłana, dlaczego został
tak dotkliwie pobity; Bakanja odpowiedział: „Ten biały, który nie znosi
chrześcijan zabronił mi nosić szkaplerz Najświętszej Maryi Panny”.
Następnie wyznał: „jestem gotowy
umrzeć, jeżeli Bóg tak chce. Jeżeli
Bóg zechce, abym żył, nie umrę”.
Przyjmuję wszystko. Nie jestem zły
na tego człowieka. Pobił mnie, to teraz jego sprawa, a nie moja. Przebaczyłem mu i jeżeli umrę, będę modlił się
za niego w niebie. Umieram bo jestem
chrześcijaninem. W tym tkwi sedno
całej sprawy. Torturowano mnie tylko
dlatego, że jestem chrześcijaninem”.
Rany, które nosił na całym ciele zaczęły gnić. Bakanja wiedział, że śmierć się
zbliża. Ofiarował swoje życie Bogu,
nigdy nie wypowiadając jednego słowa przeciw swojemu prześladowcy.
Powtarzał: ”Umieram, bo w moim ciele nie ma już nic zdrowego”. Chrześcijanie coraz liczniej przychodzili
modlić się razem z nim. Widząc ich
wiarę, Bakanja radował się, że słowo Boże rozprzestrzenia się w sercach jego braci i sióstr. 15 sierpnia,
w dniu Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, do której Bakanja żywił
tak wielkie nabożeństwo, męczennik
nabrał sił. Wstał i wyszedł, spacerując z różańcem w ręku pomiędzy
bananowcami. Kiedy powrócił, położył się z powrotem i odszedł do Pana.
Po jego męczeńskiej śmierci nastąpił
wzrost liczby tych, którzy chcieli zostać chrześcijanami. Zauważono też
zmianę w postawie kolonizatorów,
którzy przestali uciekać się bez powodu do srogich kar i zaczęli traktować
pracowników z godnością.
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24 kwietnia 1994 roku w Rzymie
podczas Specjalnego Zgromadzenia
Synodu Biskupów poświęconego
Afryce, Ojciec święty Jan Paweł II
ogłosił Izydora Bakanja błogosławionym. Papież w homilii beatyfikacyjnej powiedział: „Beatyfikacja
dzisiejsza ma szczególną wymowę.
Jest to wymowa heroicznej wiary
(…). Człowiekiem takiej heroicznej
wiary byłeś ty, Izydorze Bakanja,
młody chrześcijaninie z Zairu.(…)
Twoje uczestnictwo w paschalnym
misterium Chrystusa w najwyższym
dziele Jego miłości, było całkowite.
Pragnąłeś za wszelką cenę pozostać
wierny przyrzeczeniom twojego
chrztu i tak jak twój Mistrz, zostałeś
za to ubiczowany. Przebaczyłeś swoim prześladowcom, jak twój Mistrz
na krzyżu, i stałeś się twórcą pokoju i pojednania. (…) Zapraszasz nas
do przyjęcia, za twoim przykładem,
daru Jezusa, który na krzyżu ofiarował nam swoją Matkę (por. J 19,27).
Odziany w szatę Maryi, i tak jak Ona
razem z Nią kontynuowałeś twoją
pielgrzymkę wiary. Pomóż nam, którzy musimy przejść tę samą drogę,
abyśmy potrafili patrzeć z ufnością
na Maryję, obrać Ją sobie za przewodniczkę i pod jej opieką kroczyć
mężnie przez życie, świadcząc wobec innych o Chrystusie i o Jego
ewangelii”.
Przyglądając się błogosławionemu, który wolał cierpieć i umrzeć,
niż zdjąć z szyi szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel, warto zadać sobie samemu pytanie: Jakie znaczenie
ma dla mnie szkaplerz karmelitański
oraz czego może nauczyć mnie postawa Bł. Izydora wobec przeciwników wiary?
O. Piotr Spiller, O. Carm.

Opracowano na podstawie:
Szkaplerz karmelitański, drogą
do jedności z Jezusem przez Maryję;
Michał Żelechowski, Okryci szatą zbawienia,
w: Pod płaszczem Maryi 1(2016).;
Marcin Hamrol, W poszukiwaniu wolności,
w: Pod płaszczem Maryi 2(2016).
Wdzięczni za szkaplerzny dar Matki.
Wybrane materiały z obchodów
Jubileuszu szkaplerznego 2001.
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czyli

Kącik dla Dzieci
Na lekcji religii katecheta krzyczy
na Jasia:
– Twój tatuś będzie miał przez ciebie siwe włosy!
Jasiu na to, jak gdyby nigdy nic:
– Ale się będzie cieszył! Teraz jest
łysy!

Drogie dzieci! Mamy wakacje!
To dobry moment na to, by nieco odpocząć
od obowiązków szkolnych.
Życzymy Wam udanych wakacji,
radosnych i bezpiecznych.
Niech Anioł Stróż nad Wami czuwa!
Poniżej trochę humoru dla Was
i Waszych rodziców:

Pokoloruj obrazek

Pewna rodzina czytała co dzień Biblię, która od używania już się nieco zbrudziła. Przetłuszczone rogi
czasem sklejały się. Pewnego dnia
kolej przyszła na opis stworzenia pierwszych rodziców. Jednak
podczas czytania kartki skleiły się
i tekst połączył się z budową Arki
Noego. Córka czytała więc: „Pan
Bóg sprawił, że Adam pogrążył się
w głębokim śnie, potem wyjął jedno z jego żeber i zbudował z niego niewiastę... powlókł ją smołą
wewnątrz i zewnątrz. Miała 300
łokci długości, 50 szerokości,
a na wysokość 30 łokci...”
Wykonaj polecenie:
– wybierz cyfrę od 1 do 9;
– pomnóż ją przez 9;
– w otrzymanej liczbie dodaj
jedności do dziesiątek (np. 14:
1+4=5);
– odejmij 5;
– jeżeli 1 to „A”, 2 to „B”, 3 to „C’
itd., wybierz literę, która odpowiada twojej liczbie;
– wybierz państwo na tę literę.
Szybko!
– na trzecią literę państwa wybierz
kolor;
– na drugą literę koloru wybierz
kwiat.
Odp. Pamiętaj! W Danii nie rosną niebieskie irysy!
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Moderator RAM: Agnieszka Zalarska

Wakacje
w muzeum
Coroczna akcja Cracovia Sacra ukazująca bogactwo tematyczne zgromadzone w kościołach krakowskich w tym roku została – ze względu na Światowe Dni Młodzieży – przeniesiona na lipiec.
W dniach 24–27 lipca w godzinach od 14 do 20 będzie możliwość zobaczenia wystaw w klasztornym muzeum i na krużgankach. W tym roku zaproponujemy:
Karmelici w Polsce.

Wystawa będzie prezentować Zakon karmelitański.
Na planszach umieszczone będą informacje dotyczące początków Zakonu w Ziemi Świętej, jego rozpowszechnieniu w Europie i przybycia do Polski w końcu
XIV wieku. Kolejną częścią tej ekspozycji będzie ukazanie rozwoju na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz
przedstawienie historycznych i dzisiejszych klasztorów.
Wielojęzykowe opisy pozwolą obcokrajowcom na lepsze poznanie gospodarzy Klasztoru „Na Piasku”.

Skarby biblioteki.

Księgozbiór gromadzony od XV wieku w klasztorze krakowskim jest najstarszą karmelitańską biblioteką
w Polsce. Po II Wojnie Światowej została niemal dwukrotnie powiększona o księgozbiór klasztoru lwowskiego.
Obecnie liczy około 12 tysięcy woluminów. Prócz gromadzonych przez wieki ksiąg samych zakonników, różni darczyńcy ofiarowywali do niej cenne tomy – byli wśród nich
duchowni i profesorowie… Wystawa ukaże najcenniejsze
i najciekawsze obiekty, np. księgi należące do Świętosława Milczącego, Baltazara Behema, króla Zygmunta Augusta, biskupa Tomickiego, czy Antona Schneebergera.

Graduał karmelitański z 1644 roku.

To największy polski iluminowany kodeks z epoki
baroku. Posiada przeogromną liczbę około stu osiem-

dziesięciu miniatur, będących malarskimi nawiązaniami
do treści rękopisu. Karmelici przez wieki, mimo zawirowań historycznych, przechowywali pieczołowicie ten
rękopis, który po obecnej konserwacji i dzięki digitalizacji, może zachwycać miłośników historii i sztuki na całym świecie. Kodeks po niedawnej konserwacji będzie
ukazany w otoczeniu innych rękopisów liturgicznych powstałych w klasztorach karmelitańskich.

Wystawa o ojcu Hilarym Januszewskim.

Był przeorem krakowskiego klasztoru w czasie II wojny światowej. Ten bohater wstawiający się za współbraćmi w Karmelu, więziony w obozach koncentracyjnych,
poświęcił się pozbawionym opieki duchowej współwięźniom posługując im w ostatniej godzinie. Wystawa ukaże postać bł. Hilarego, który jest patronem Karmelitańskich Dni Młodzieży w 2016 roku.

„Sankt Petersburg oczami Aniołów
Widok z Soboru Św. Izaaka”.
Wystawa fotograficzna przygotowana przez Państwowe Muzeum „Sobór Św. Izaaka” w Sankt Petersburgu,
prezentuje 25 prac autorstwa Eugeniusza Mochorewa.

Serdecznie zapraszamy
Szymon Sułecki
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Z życia parafii i klasztoru
Uroczystość Bożego Ciała
W czwartek 26 maja 2016 roku obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Tradycyjnie już Mszy św. o godz. 16.30 przewodniczyli Ojcowie Kapucyni. Po zakończonej Mszy św. wyruszyliśmy na ulice naszej parafii w procesji eucharystycznej.
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Na Piasku nr 7-8 (467-468)

lipiec-sierpień 2016

Odpust Nawiedzenia NMP
W ostatni dzień maja 2016 roku obchodziliśmy w naszej wspólnocie parafialnej odpust ku czci Nawiedzenia NMP.
Msza święta odpustowa została odprawiona o godz. 18.00 pod przewodnictwem o. Lecha Dorobczyńskiego OFM,
przy współudziale Księży Gości z naszego dekanatu. Po Mszy świętej odbyła się procesja Eucharystyczna po krużgankach naszego klasztoru.
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Spotkanie Rodziny Szkaplerznej

Spotkanie grupy modlitewnej Betania

W sobotę 28 maja 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie
Rodziny Szkaplerznej. Podczas tego spotkania gościem
specjalnym był p. Wiesław Jindraczek – wieloletni narkoman, który dziś jest apostołem Miłości Boga. Pan Wiesław
opowiedział swój życiorys i złożył świadectwo, jak Maryja
uratowała go i pomaga w walce z nałogiem. Dziś mieszka
w Madjugorie i dziękuje Maryi, że przedłużyła mu życie.

8 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie
grupy modlitewnej Betania. Tym razem, zgodnie z kilkuletnią tradycją, w karmelitańskim ogrodzie, przy grillu,
nie było modlitewnego rozważania Słowa Bożego. Były
za to rozmowy, wspomnienia i plany na przyszłość. Betania
działająca przy naszym klasztorze, wznowi swoje comiesięczne spotkania od września, po wakacyjnej przerwie.

KALENDARIUM
1 lipca 2016
• 
Pierwszy piątek miesiąca.
2 lipca 2016
• 
Pierwsza sobota miesiąca.
7-15 lipca 2016
• 
Nowenna przed Uroczystością Patronalną naszego
Zakonu – Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Bożej
Szkaplerznej.
16 lipca 2016
• 
Uroczystość Odpustowa – Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej.

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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25 lipca 2016 – 1 sierpnia 2016
• 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
27 lipca 2016
• 
Światowy Karmelitański Dzień Młodych w naszym
krakowskim ogrodzie.
5 sierpnia 2016
• 
Pierwszy piątek miesiąca.
6 sierpnia 2016
• 
Pierwsza sobota miesiąca.
15 sierpnia 2016
• 
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej

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

