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Ujęcie duchowościowe:
W listopadzie wchodzimy w zadumę nad przemijaniem. Dla nas, chrze- Karmelici w Polsce
ścijan wierzących w zmartwychwstanie umarłych, wysłużone przez mękę,
Z wizytą u Karmelitów
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, rozmyślanie o naszej śmierci i wspominanie naszych bliskich zmarłych, zawsze powinno byś oświetlone chwałą
Wszystkich Świętych.
Święci – kim oni byli? Byli ludźmi całkowicie podobnymi do nas: mężczyznami, kobietami, dziećmi, pochodzącymi z różnych narodowości, żyjącymi
w różnych czasach, wypełniającymi różne powołania. Ponad czterdzieści tysięcy tych duchowych gigantów znajduje się na oficjalnej liście Chrystusowego Kościoła. To jednak nie wszyscy. Żyły bowiem i żyją na świecie miliony
anonimowych świętych, których życie i czyny nie zostały przez Kościół i ludzi
dostrzeżone i rozpoznane, tym niemniej są oni świętymi w oczach Bożych.
To nieprawda, że do świętości zostali wybrani tylko niektórzy z nas. Wszyscy bowiem jesteśmy powołani przez Boga, aby być świętymi. Już na kartach
Starego Testamentu czytamy: „Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty!”
O naszym powołaniu do świętości przypomina nam również wiele razy Pan
Jezus: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”
powiedział Pan Jezus w Kazaniu na Górze. „Albowiem wolą Bożą jest wasze
uświęcenie” pisał św. Paweł. Zaś św. Piotr mówi: „W całym postępowaniu
stańcie się wy również świętymi, na wzór Świętego, który was powołał”.
Skoro świętość jest naszym powołaniem, to warto w tym miejscu zastanowić się nad naszą osobistą drogą do niej. Co powinniśmy czynić,
aby stawać się świętymi? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam Chrystus
w Ewangelii, wygłaszając do nas naukę Ośmiu Błogosławieństw. Osiągniemy
świętość, gdy będziemy starali się żyć na co dzień według tych błogosławieństw. Gdy będziemy starali się być ubodzy w duchu, cisi, łagodni, miłosierni. Gdy będziemy dążyć w naszym życiu do sprawiedliwości, starać się
o czystość naszego serca, wprowadzać pokój w naszym środowisku, w którym żyjemy, cierpieć, a nawet znosić prześladowania dla Chrystusa.
Radując się z chwały, jaką Bóg obdarzył nasze siostry i braci, świętych,
prośmy jednocześnie gorąco Boga za ich wstawiennictwem, abyśmy i my
wypełnili to powołanie, które Bóg nam powierzył i stali się świętymi. Naszą
modlitwę wypowiedzmy słowami:
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„Życie to jeden jest różaniec,
który my sami nawlekamy,
codziennie jedno szare ziarnko
do innych ziarnek dorzucamy.
Czas bezlitośnie wciąż nad nami
pracy pilnuje w każdej chwili,
patrzy czy dobrze nawlekamy,
czyśmy żadnego nie zgubili.
I choć ziarenka są niespore,
choć się z robotą nie śpieszymy,
różaniec nawleczemy w porę
i w porę krzyżem zakończymy”.

www.krakow.karmelici.pl
Datki na pomoc najuboższym
można wpłacać na specjalnie
uruchomiony rachunek:
Parafia Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krakowie,
ul. Karmelicka 19, Kraków,
nr 88 1160 2202 0000 0000 4120 1231
o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
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Słowo
papieża Franciszka
wygłoszone podczas czuwania
dla potrzebujących pocieszenia
6 maja 2016 r.

W chwilach smutku, w cierpieniu choroby, w udręce
prześladowań i bólu każdy poszukuje słowa pocieszenia.
Odczuwamy silną potrzebę, aby ktoś był blisko nas i nam
współczuł. Doświadczamy, co to znaczy być zdezorientowanymi, zmieszanymi, głęboko dotkniętymi, jak tego
nigdy nie przypuszczaliśmy. Niepewni rozglądamy się
wokół, by zobaczyć, czy możemy znaleźć kogoś, kto
może naprawdę zrozumieć nasz ból. Myśl pełna jest pytań, ale odpowiedzi nie przychodzą. Sam rozum nie jest
w stanie rzucić światła na nasze wnętrze, by zrozumieć
doświadczane cierpienie i zapewnić odpowiedź jakiej
oczekujemy. W takich chwilach szczególnie potrzebujemy motywów serca, jedynych, które mogą nam pomóc
zrozumieć tajemnicę, która otacza naszą samotność.
Ten smutek zdarza nam się dostrzec na wielu spotykanych twarzach. Ileż łez przelewanych jest w każdej chwili na świecie; każda z nich inna jest od drugiej,
a razem tworzą jakby ocean rozpaczy, domagający się
litości, współczucia, pocieszenia. Najbardziej gorzkie są
łzy spowodowane przez ludzką niegodziwość: łzy tych,
którzy doświadczyli brutalnego porwania kogoś bliskiego; łzy dziadków, matek i ojców, dzieci… Są to oczy,
które często utkwione są w kresie i trudno im dostrzec
świt nowego dnia. Potrzebujemy miłosierdzia, pocieszenia pochodzącego od Pana. Wszyscy go potrzebujemy.
To nasza nędza, ale również nasza wielkość: błaganie
o pocieszenie Boga, który ze swoją czułością przychodzi otrzeć łzy na naszym obliczu (por. Iz 25,8; Ap 7,17;
21,4). W tym naszym smutku nie jesteśmy sami. Również
Jezus wie, co to znaczy płakać po utracie osoby bliskiej.
To jedna z najbardziej wzruszających kart Ewangelii: kie-

dy Jezus widział Marię płaczącą z powodu śmierci swojego brata Łazarza, nie był nawet w stanie powstrzymać
łez. Wzruszył się głęboko i wybuchnął płaczem (por.
J 11,33-35). Tym opisem święty Jan Ewangelista chciał
ukazać udział Jezusa w smutku swoich przyjaciół i Jego
uczestnictwo w przygnębieniu. Łzy Jezusa zdezorientowały wielu teologów na przestrzeni wieków, ale przede
wszystkim podbudowały wiele dusz, uleczyły wiele ran.
Także Jezus osobiście doświadczył strachu w obliczu
cierpienia i śmierci, rozczarowania i przygnębienia z powodu zdrady Judasza i Piotra, smutku z powodu śmierci swego przyjaciela Łazarza. Jezus „nie opuszcza tych,
których miłuje” (Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie
św. Jana, 49,5). Jeżeli Bóg zapłakał, to i ja mogę płakać
wiedząc, że mogę być zrozumiany. Płacz Jezusa jest antidotum na obojętność wobec cierpienia moich braci.
Ten płacz uczy, jak utożsamić się z cierpieniem innych
i stać się uczestnikiem trudności i cierpienia ludzi żyjących w najbardziej bolesnych sytuacjach. Wstrząsa mną,
abym dostrzegł smutek i rozpacz tych, którzy widzieli
nawet porwanie ciała swoich bliskich i nie mają już miejsca, gdzie można znaleźć pocieszenie. Płacz Jezusa nie
może pozostać bez odpowiedzi ze strony tych, którzy
w Niego wierzą. Podobnie jak On pociesza, tak i my jesteśmy wezwani, aby nieść pociechę.
W chwili konsternacji, wzruszenia i płaczu w sercu Jezusa pojawia się modlitwa do Ojca. Modlitwa jest
prawdziwym lekarstwem na nasze cierpienie. W pobliżu
każdego krzyża zawsze jest Matka Jezusa. Swoim płaszczem ociera nasze łzy. Swoją ręką nas podnosi i towarzyszy nam na drodze nadziei.
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O „parszywych” świętych
i artystach miłości

M

yśląc o „wszystkich świętych”, w pierwszej kolejności przychodzą nam do głowy ci najpowszechniej znani: apostołowie Piotr i Paweł, może św. Wojciech. Jakby na przekór tym
skojarzeniom, 1 listopada Kościół chce zwrócić naszą uwagę na nieprzeliczony tłum bezimiennych świętych, którzy już
osiągnęli chwałę nieba, a których imion i życiorysów nikt nie
zna. Nie zostali kanonizowani, nie mają swojego wspomnienia
w roku liturgicznym. Zgodnie z powiedzeniem, że „najświętszy
jest ten mnich, o którym nikt nie wie”, trzeba przypuszczać,
że o wielu z nich nikt nie słyszał ani za życia, ani po śmierci.
Ilu ich jest? Tego, oczywiście, nie wie nikt. Trudno nawet podać
liczbę tych oficjalnie uznanych przez Kościół za świętych, choć
niektórzy szacują, że jest to około 10 000 osób. Ale wszystkich
świętych jest wielokrotnie więcej.
4

Święci z reguły kojarzą nam się
z postaciami z dalekiej przeszłości.
Historie ich życia obrastają legendami, tak że trudno nieraz odróżnić prawdę od pobożnego zmyślenia. Znamy ich z obrazów, witraży,
rzeźb. Właściwie wszyscy wyglądają tak samo – pofałdowana szata,
nimb nad głową. A przecież znamy
też świętych naszych czasów. Znamy fotografię Pier Giorgio Frassati
z fajką albo uśmiechniętej, przygarbionej matki Teresy z Kalkuty.
Wielu z nas osobiście spotkało się
ze świętym Janem Pawłem II. Przez
takie właśnie fotografie a nawet
spotkania święci stają się bardziej
bliscy, swojscy – chciałoby się powiedzieć: „normalni”. I właśnie
o to chodzi – wszyscy święci to ludzie tacy, jak my – z fajką (lub nie),
przygarbieni (lub nie), uśmiechnięci (choć nie zawsze). Następnym
razem, będąc w Kościele, popatrz
na sąsiada z ławki i zastanów się:
„może to święty?”. Najwięcej wątpliwości pojawić się tu może, gdy
popatrzymy na znajomego. „O,
nie... tego znam aż zbyt dobrze...
ten na pewno nie jest świętym”.
Ale święci mieli swoje pasje, hobby
i mieli swoje słabostki. W ich życiu
nie raz zdarzało się, że po prostu grzeszyli pychą, gniewem itp.
Ważne jest żeby postawić sprawę
jasno: świętość to nie bezgrzeszność.
Popatrzmy na tych „największych”
świętych.
Apostołowie:
Piotr, który zaparł się Jezusa; Mateusz – oszust i kolaborant. Może
Jan albo Jakub byli lepsi? Nasłuchawszy się od Jezusa przykazań
o miłości nieprzyjaciół postanowili
spalić wioskę Samarytan. Nic, tylko
załamać ręce. Zresztą, poza Janem
wszyscy ze strachu uciekli od Jezusa, gdy On najbardziej potrzebował
ich wsparcia. Prawdziwa „Parszywa
Dwunastka”. Ogromne znaczenie ma
fakt, że pierwszy święty Kościoła,
„ogłoszony świętym” przez samego Jezusa, był zbrodniarzem, który
za swoje czyny skazany był (słusznie,
jak sam stwierdził) na karę śmierci
– to „dobry łotr”, któremu tradycja
przypisuje imię Dyzma.
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W biografii św. Ignacego, dyktowanej przez niego samego jednemu ze współbraci, jest wspomniane, że Ignacy po swoim nawróceniu
„wielokrotnie jeszcze obrażał” Jezusa
swoimi grzechami. Najważniejsze jest
jednak to, że za każdym razem przyznawał się do błędów i szukał przebaczenia i usprawiedliwienia w sakramencie pojednania. Bezgrzeszność
nie jest w zasięgu człowieka – tylko
Bóg jest dobry (Mt 19, 17). Gdyby tak
nie było, niepotrzebna byłaby ofiara
Jezusa. Właśnie dlatego, że każdy
z nas w swojej wolnej woli ma skłonność do tego, aby sprzeciwiać się
woli Boga Ojca, sam Ojciec postanowił uczynić zadość sprawiedliwości
nie przez pociąganie każdego do odpowiedzialności za jego grzechy,
ale przez darmowe usprawiedliwienie
przez ofiarę Jezusa. Święci to ludzie,
którzy byli prawdziwie pokorni, tzn.
znali prawdę o sobie – że są grzesznikami. Nie zatrzymali się jednak
na tym – uznali jednocześnie, że jest
ktoś, kto ich usprawiedliwia i zaufali
mu całym sercem.
Ważne jest, aby mieć tę prawdziwą pokorę – widzieć to, co złe i to,
co dobre w naszym życiu. O taką
umiejętność trzeba prosić na modlitwie. „Garbata pokora” obnosząca się
(nawet dyskretnie) ze swoją „niegodnością” i negująca to, co dobre (przynajmniej na zewnątrz – nieraz idzie
to w parze z głęboko ukrywanym samouwielbieniem), jest takim samym
kłamstwem o człowieku, jak twierdzenie, że nie ma w nas grzechu (1
J 1, 8). Pamiętam wspomnienie pewnego księdza, który spytał kiedyś podróżujących z nim pielgrzymów, czy
chcieliby pójść do nieba. Odpowiedzieli: „No, wie ksiądz. Chcielibyśmy,
ale bez przesady. Jak załapiemy się
na czyściec, to będzie dobrze”.
To jest właśnie kłamstwo tego rodzaju. Święty tak nie mówi. Święty
wie, że jest grzesznikiem, ale też ufa
Nowemu Przymierzu, jakie zawarł
z nim Bóg. A Przymierze jest takie:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,
16). Jeśli wierzę w Jezusa – wierzę

naprawdę tj. wyznaję to słowami
i czynami miłości – i jestem w stanie
łaski uświęcającej, to po śmierci idę
do nieba! Św. Paweł pisał do Tymoteusza: „Albowiem krew moja już ma
być wylana na ofiarę, a chwila mojej
rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem,
wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko
mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego” (2 Tm 4,
6-7). Stojąc u progu śmierci, Paweł
„wiedział komu uwierzył, i pewien
był, że mocen jest ustrzec jego depozyt aż do owego dnia” (2 Tm 1, 12).
Paweł wiedział, że pójdzie do nieba – nie dlatego, że był przekonany
o swojej bezgrzeszności (wręcz przeciwnie, zob: Rz 7, 14-25), ale dlatego,
że całkowicie ufał Jezusowi i Przymierzu, które On z nim zawarł.
Bycie świętym, to w sumie nie
taka trudna sprawa – trzeba jednak
być nieustannie czujnym. Trzeba być
zawsze gotowym uznać swój błąd.
W tym miejscu przypomina mi się
kilka cytatów. W książce „Podział
ostateczny” C.S. Lewis odmalował
tragiczny obraz dusz potępionych,
z których każda mówiła: „Nie mam
sobie nic do zarzucenia”. „Robię
wszystko, co do mnie należy”. „ Ja
chcę tylko tego, do czego mam prawo”. Jeśli uznamy swoją grzeszność,
uznamy Jezusa za swojego Zbawiciela i będziemy Mu posłuszni, to będziemy żyć jak święci.
Blaise Pascal pisał: „Na świecie są
tylko dwa rodzaje ludzi: święci, którzy są przekonani, że są grzesznikami i grzesznicy, którzy są przekonani,
że są świętymi”. Ale świętym się nie
„zostaje”. Świętym musi się „być cały
czas” i to też wymaga czujności (zob.
1 Kor 10, 12). Pięknie ujął to Roman
Brandstaetter w wierszu „Kazanie
Syna Gromu”: „Nie należy wciąż wierzyć tak samo, mój synu. Codziennie
należy wierzyć inaczej i mądrzej. I codziennie należy zmierzać do Boga
inną drogą. Tylko przez siebie samego odkrytą.”. Tak więc nie ma ogólniejszej recepty na świętość poza tą,
którą dał nam sam Bóg: „Będziesz

miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem. To jest największe
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 37-39).
I ostatnia myśl – będąca w pozornej sprzeczności z tym, co pisałem
wcześniej. Choć święci, są takimi
ludźmi jak my, to jednak są jacyś tacy...
„inni”. Ciekawe, że hebrajski termin
odpowiadający naszemu „święty”
można tłumaczyć właśnie jako „inny”,
„odrębny”. Święty człowiek to człowiek inny niż pozostali (w każdym razie, inny niż większość pozostałych).
Bardziej niż inni ukochał on Boga
– inaczej, mądrzej i po swojemu,
przy czym nie chodzi tu o to, żeby
wierzyć w co mi się podoba. Każdy
z nas został stworzony na podobieństwo Boga – tak jak Bóg, mamy wolną
wolę i potrafimy kochać. Bóg zaprasza
nas do tego, aby w pełni realizować
to podobieństwo – być wolnym i kochać. Bóg nie chce mieć miliona kopii
św. Ignacego. Chce, żeby każdy znalazł szczęście najwłaściwsze dla niego
samego – szczęście w życiu pełnym
miłości i realizowanym w sposób jedyny w swoim rodzaju. Nasza wolność
może znaleźć szczególne pole do popisu właśnie w realizowaniu miłości.
Nie chodzi więc o to, aby zrealizować
„chrześcijański plan minimalny” (10
przykazań), ale o to, aby w nieskończoność rozwijać „plan ogólny” (2
przykazania miłości). Bóg zachęca
nas do tego, aby żyć wyobraźnią miłosierdzia. Więcej nawet, „fantazją
miłosierdzia” – jak mówił papież Franciszek – pełną polotu, wolności, innowacji, wychodzenia do innych, szukania nowych dróg, nowych metod
i sposobów pomagania ludziom i otaczania ich miłością. Święci właśnie
dlatego są inni, bo każdy kochał Boga
i bliźniego bez stawiania granic – inaczej niż większość ludzi – i całkiem
po swojemu. Święty to artysta miłości i miłosierdzia. Życie, które daje
nam Bóg, to jedyna w swoim rodzaju
okazji do tego, aby dać cieszyć się tą
„twórczością miłości”.
Paweł Szeptyński
5
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Komentarze biblijne
1 listopada
Mt 5, 1-12a
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł,
przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył
swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają
i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe
na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
Każdy z nas ma wpisaną przez Boga tęsknotę
za szczęściem. “Błogosławieni” to z greckiego “ludzie
szczęśliwi”. Bardzo trudno utożsamić radość i szczęście
z ubóstwem, cierpieniem czy prześladowaniem. Błogosławieństwa to postawienie nas naprzeciwko tego,
przed czym często uciekamy, czego obawiamy się i staramy się uniknąć. Ma to na celu spojrzenie na rzeczywistość oczami wiary i miłości, nadziei na udział w Bożym
Królestwie. Błogosławieństwa to droga miłości do Boga
poprzez Jezusa, bowiem one w swej istocie są Jego odbiciem.
A Ty jesteś gotowy zostać „błogosławionym”?

6 listopada
Łk 20, 27-38
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go
w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był
bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech
wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu
braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął
ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie
zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy
zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im
6

odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych
udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.
Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom
i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana
nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem
Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla niego żyją».
Wieczność z Bogiem i pojęcie zmartwychwstania
przekraczają ziemski wymiar myślenia. Wszystko będzie
nowe i przesiąknięte Bożą miłością. Nie będzie mężów
i żon, dzieci i rodziców. Będziemy równi aniołom, niezwiązani z ziemskim system hierarchii. Wszyscy będziemy dziećmi Boga i to, co do tej pory doświadczamy tu
na ziemi, niejako w zwierciadle, urzeczywistni się, ukaże się w pełni Bożej chwały. Wszyscy żyjemy dla Boga
i tylko takie życie gwarantuje życie wieczne z Nim.
A czy Ty wiesz, że jesteś dzieckiem Boga?

13 listopada
Łk 21, 5-19
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział:
«Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić:
„Ja jestem” oraz „nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi.
I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi
koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed
tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz
z powodu mojego imienia wlec was będą do królów
i namiestników. Będzie to dla was sposobność do skła-
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dania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam
wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni
i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią.
I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści
u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez
swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».
Ponowne przyjście Jezusa na ziemię poprzedzi wiele
wydarzeń, które będą testem wiary wielu chrześcijan.
Może to być trudny czas, któremu będą towarzyszyć
różnego rodzaju próby naszej wierność Chrystusowi.
Wielu będzie podawać się za Niego, inni natomiast będą
nas prześladować przez wzgląd na Jego imię. Ten czas
powinniśmy przeżyć w pełnym zaufaniu Bogu, bo wielu rzeczy tak po ludzku nie będziemy umieli zrozumieć
i zaakceptować. Pełna ufność Bogu da nam gwarancję,
że nawet najtrudniejsza próba będzie do przejścia razem z Jezusem.
A czy Ty jesteś gotowy do testu wiary?

20 listopada
Łk 23, 35-43
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze;
podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był
także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». 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».
Bóg nigdy nikogo nie skreśla. Jest dobrym Ojcem, który zawsze czeka na swoje dzieci. Bóg jest Miłością, która
przekracza wszystkie granice. Wiara w Boga i Jego bezgraniczna miłość do ludzi jest w stanie zgładzić każdy
grzech i połączyć człowieka z Ojcem. Drugi ze złoczyńców ukrzyżowanych razem z Jezusem był świadomy
swoich grzechów, jednak jego wiara go ocaliła. Chrystus
umarł na krzyżu za wszystkich: za tych, którzy w Niego
uwierzyli, jak również za Swoich przeciwników. Każdy,
kto uwierzy Jezusowi zostanie usprawiedliwiony, czego
przykładem jest właśnie ów drugi skazaniec.
A czy Ty uwierzyłeś Jezusowi?

27 listopada
Mt 24, 37-44
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni
Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł
do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem
Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć
na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan
wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz
wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść,
na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się
do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo
w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie».
Życie to stan przejściowy, który jest czasem przygotowawczym do spotkania z Bogiem. Każdy z nas decyduje o tym, jak wygląda jego ziemskie życie. Codziennie
podejmujemy wybory mogące nas przybliżyć lub oddalić
od Boga. Ziemska codzienność to często czas bólu, cierpienia i prześladowań, będących bardzo trudnym sprawdzianem naszej wiary. Gotowość na spotkanie z Bogiem
powinna być obecna w życiu każdego chrześcijanina,
każdego dnia. Kiedyś nastąpi koniec ziemskiego świata
i przyjdzie nam zdać sprawozdanie Bogu, jak wykorzystaliśmy dar życia, który otrzymaliśmy. Pamiętajmy jednak, że dla każdego człowieka śmierć to koniec ziemskiego życia i zamknięcie pewnego etapu, który jest
osobistym końcem świata.
A czy Ty jesteś gotowy?
Kamil Rączkowski
7
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Karmelici w Polsce
Ujęcie duchowościowe

„Dnia 8 lutego 1967 roku udałem się do Bydgoszczy i szukałem naszego kościoła. Już go nie było. Pokazano mi nową
drogę, która biegnie przez plac, kędy kiedyś stał kościół i klasztor. Dzisiaj niedaleko dawnych posiadłości zakonu karmelitów,
znajduje się kościół pw. Św. Marcina i Mikołaja1. Istotnie,
znalazłem tutaj ołtarze karmelitańskie, stalle z pięknymi obrazami św. Karmelitów. Na ambonie znalazłem napis na dość
dużej tabliczce. „Beatus Stanislaus Carmelita Poznań oriundus
Concionator et Martyr Bydgostiae 1420” [Błogosławiony Stanisław Poznań bydgoski kaznodzieja i męczennik W.S.] 2.

o. Bronisław Alfons Tomaszewski O.Carm.
Podobnie jak nasz współbrat, historyk Karmelu o.
Bronisław Tomaszewski, zmarły w 1997 roku i my również chcemy poszukać śladów, nie tyle materialnych, co
duchowych, jakie nam zostawili karmelici, którzy przybyli do Polski pod koniec XIV wieku. Refleksyjne spojrzenie na minione czasy, ogólna retrospekcja naszej
przeszłości, pozwala nam dostrzec pracę i pozostawiony ogromny dorobek wielu pokoleń karmelitów żyjących
w naszej ojczyźnie na przestrzeni przeszło sześciu wieków. Dopiero wtedy, w tej perspektywie w pełni uświadamiamy sobie, jak wiele pięknych „pomników ducha”
zawdzięczamy tradycji karmelitańskiej w naszym kraju.
Zamierzeniem autora jest wskazanie pewnych charakterystycznych śladów obecności i posługi karmelitańskiej w Kościele na ziemiach polskich, które występują
niezależnie od kraju, kontekstu, kultury, ze szczególnym
jednak uwzględnieniem specyfiki pracy duszpasterskiej
karmelitów w Polsce. Nasza refleksja i wnioski z niej
wynikające, oparte zostaną na przykładzie działalności
czterech klasztorów i kościołów – sanktuariów karmelitańskich. Są to placówki w Krakowie, Oborach, w Woli
Gułowskiej i w Pilźnie3. Wymienione konwenty działają
1
O. Tomaszewski zapisał „[…] znajduje się kościół się parafialny,
p.w. św. Trójcy”. O. Bronisław, jak się wydaje, pomylił dwa kościoły
znajdujące się stosunkowo blisko siebie. Opisując swoje wspomnienia z Bydgoszczy, o. Tomaszewski miał niewątpliwie na myśli kościół
p.w. Św. Marcina i Mikołaja, gdzie znajduje się wyposażenie kościoła
karmelitańskiego. Zob. B. A. Tomaszewski, Dzieje Zakonu OO. Karmelitów w Polsce na Litwie i Rusi 1397-1795, cz. I, Kraków 1989, s. 3.
2
Tamże.
3
Obecnie Polska Prowincja OO. Karmelitów pw. Św. Józefa posiada na terenie Polski dziesięć klasztorów: w Krakowie, Gdańsku,
Chyżnem, Lublinie, Woli Gułowskiej, Baborowie, Pilźnie, Lipinach,
Oborach i Trutowie. Poza granicami Polski działają na Ukrainie dwa
klasztory, które należą do Polskiej Prowincji. Są to klasztory we Wło-
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do dnia dzisiejszego, choć każdy z nich został erygowany
w innym czasie. Tworzą one wraz z pozostałymi klasztorami Polskiej Prowincji p.w. św. Józefa najnowszą historię
Karmelu w Polsce. Spośród tych czterech wymienionych,
szczególnie klasztor w Krakowie, powstały w 1397 roku,
można uznać za pierwszy w hierarchicznym wykazie,
gdyż w jego działalności znalazły odbicie zarówno cała
duchowość Zakonu, jak i życie maryjne polskiego Karmelu. Świadczą o tym dobitnie zachowane w archiwum
klasztoru starodruki, liczne miniatury w pergaminowych
księgach liturgicznych z motywami maryjnymi, kompozycje malarstwa sztalugowego i freskowego, księga Bractwa szkaplerznego i same dzieje sanktuarium Matki Bożej Piaskowej. Jak słusznie zauważył jeden z zakonników
tego klasztoru, przywołany już przez nas wcześniej o. Tomaszewski, „[…] dzięki swej wszechstronnej aktywności
klasztor krakowski stał się dla innych konwentów na ziemiach polskich caput provinciae, fons, mater et magistra”
[głową prowincji, źródłem, matką i nauczycielką W.S.]4.
Struktura tej refleksji jest w zasadzie prosta. Najpierw
zostanie omówiona działalność duszpastersko-parafialna karmelitów, wpisująca się doskonale w postrzeganie
przez nich powierzonych sobie parafii i prowadzonych
przez siebie sanktuariów maryjnych, jako swoistego rodzaju metafory ogrodu, który wymaga z ich strony troski
duszpasterskiej.
Następnie zostanie omówiona działalność powstałych przy klasztorach i kościołach karmelitańskich Bractw
szkaplerznych, kultywujących nabożeństwa szkaplerzne.
Dalej zostanie podjęta refleksja nad wpływem Karmelu
na kształtowanie się postaw patriotycznych wśród wiernych. Jako przykład tego typu oddziaływania posłuży
nam literackie przywołanie atmosfery panującej w klasztorze oborskim w początkach powstania styczniowego
oraz przybliżenie postaci o. Marka Jandowicza i działalności patriotycznej innych podlaskich karmelitów. Na koniec niniejszego referatu przywołane zostaną niektóre,
bardziej znane legendy, powiązane bezpośrednio z działalnością karmelitów na ziemiach polskich.
Mając na względzie ściśle określone ramy czasowe
mojego wystąpienia, trzeba zaznaczyć, że nie będzie
to refleksja, która pretenduje do tego, aby wyczerpać całdzimierzu Wołyńskim i Sąsiadowicach. Podjęta została również próba (ad experimentum) powrotu polskich karmelitów na Litwę.
4
B. A. Tomaszewski, Dzieje klasztoru OO. Karmelitów na Piasku
w Krakowie, Kraków 1954, (maszynopis), s. 18.
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kowicie podjęty temat, lecz raczej będzie to ogólny szkic,
i to bardzo pobieżny, tych treści, jakim zostały poświęcone gdzie indziej bardziej wnikliwe prace naukowe.

I. Per angusta ad augusta5
1. Posługa parafialna
Karmelici, trwając zgodnie z Regułą zakonną w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi i naśladując Go na przestrzeni wieków w swojej działalności w naszej ojczyźnie,
zawsze starali się być blisko człowieka. Zostali sprowadzeni na obszar Polski w nadziei spełniania rozlicznych zadań
duszpasterskich, ze szczególnym uwzględnieniem mieszczaństwa6. Jak czytamy w rozprawie habilitacyjnej dra Tadeusza Mikołaja Trajdosa, zajmującej się pierwszym okresem
obecności karmelitów na ziemiach polskich, dokładano starań, aby karmelici byli obecni w Polsce „[…] nie tyle nawet
z uwagi na wydatną pobożność maryjną, na tradycję apostolatu wśród niewiernych (orientalna geneza), ani nawet
na późniejszy kult Szkaplerza i Przywilej Dobrej Śmierci. Karmelici po prostu niczym w doskonałym budynku gotyckiej
architektury stanowili nieodzowne dopełnienie – filar, sklepienne przęsło, może i finezyjny splot maswerku – w owej
kunsztownej kompozycji, jaką tworzyły inne zakony, nade
wszystko żebrzące […]”7. Uczyli w duchu swojego charyzmatu, jak nawiązać modlitewny kontakt z Bogiem, gdyż
modlitwa karmelitańska jest z natury apostolska. Ona zawsze była motywacją, aby wyjść do innych i obdarowywać
ich bogactwem duchowości karmelitańskiej, które wypływa
z modlitewnego kontaktu karmelity z Bogiem. Dokonywało się to i dokonuje nierzadko w parafiach prowadzonych
na przestrzeni wieków przez Zakon. Nazwa Zakonu i sam
termin Karmel, w tłumaczeniu z języka hebrajskiego „sad”,
„winnica Boża”, powszechnie jest rozumiany jako specyficzna przestrzeń życia klasztornego i miejsce pracy karmelitów.
Może być również ujmowany jako działalność skierowana
na zewnątrz wspólnoty – klasztoru, przejawiająca się w działalności duszpasterskiej i parafialnej. Pracując w powierzonych sobie parafiach i sanktuariach maryjnych, karmelici nie
raz dostrzegali w nich metaforę ogrodu, sadu czy winnicy,
którą trzeba pielęgnować, aby była piękna i zachwycała.
I tak dowiadujemy się, że komisarze biskupa wizytujący w poł. XVII wieku karmelitańską parafię w Woli Gułowskiej na Podlasiu, wydali o działalności tamtejszych karmelitów piękne świadectwo. Czytamy w powizytacyjnym
sprawozdaniu o tym, że karmelici rozszerzają cześć Bożą,
głoszą słowo Boże, udzielają posługi religijnej wiernym
zamieszkałym na krańcach sąsiedniej parafii adamowskiej i w innych okolicznych parafiach. Od początku też
działalność karmelitów wykracza poza wąskie granice
swojej parafii. Najlepiej świadczą o tym nazwiska dobro-

dziejów, pochodzących nie tylko z sąsiedztwa, ale z całej prawie Polski. Możemy przeczytać w dokumentach,
że w ich intencji ojcowie odprawiają tysiące Mszy świętych rocznie. Pracę duszpasterską prowadzą za pomocą
kazań. Są do tego, jak również do słuchania spowiedzi,
dobrze przygotowani przez szkołę konwentualną8.
Natomiast na początku dwudziestego wieku, przeprowadzona wizytacja kanoniczna dekanatu łukowskiego,
do którego wówczas należała karmelitańska parafia w Woli
Gułowskiej wykazała, że ówcześni zakonnicy prowadzili Bractwo Najświętszego Sakramentu, Szkaplerza Św.
i Bractwo Różańcowe, Trzeci Zakon św. Franciszka, Akcję
Katolicką, „Caritas”, oraz Krucjatę Eucharystyczną wśród
młodzieży i dzieci. Co roku wizytował klasztor prowincjał
karmelitów z Krakowa, co kilka lat generał Zakonu z Rzymu. Ślady tych wizytacji odnajdujemy w kronice klasztornej. Z kroniki tej wyłania się obraz wielorakiej działalności
zakonników w tej odległej od centrów kulturalnych okolicy. Czytamy w niej, że zakonnicy zajmują się wszechstronną działalnością: prowadzą normalną pracę duszpasterską
w parafii, organizują rekolekcje i misje. Udzielają sakramentów św., nauczają religii w szkołach, a także prowadzą
działalność oświatową, m.in. kursy ogrodnictwa i pszczelarstwa. Za pomocą różnych okolicznościowych akademii
włączają się w życie polityczne i społeczne regionu i kraju9.

2. Praca duszpasterska karmelitów
w sanktuariach maryjnych
Sanktuaria, zarówno dawniej, jak i dzisiaj stanowiły
ważny ośrodek kultu Bożego, a zarazem bogate dziedzictwo religijne, duchowe i kulturowe Kościoła, narodu oraz
danego regionu. Specyfiką tego typu miejsca jest pielgrzymowanie do niego wiernych, uzasadnione ich pobożnością.
Historia kultu słynących łaskami wizerunków Maryi
w sanktuariach, jest pasjonującym i bogatym zapisem autentycznego dialogu człowieka z Bogiem. Tego typu żywa relacja zakłada znajomość nie tyle „doktryny obrazu”, co osobliwego języka wiary z głębią jej metafor, symboli, gestów oraz
specyficznych kontekstów kultury, obecnie niestety niemal
całkowicie zapomnianych i często niezrozumianych. Zapomnienie jest prawdziwym dramatem, gdyż funkcja pamięci
retrospektywnej i prospektywnej należy do istoty świętego
wizerunku, który sięgał w przeszłość i w przyszłość, w historyczny czas bezpośredniego doświadczenia Boga10.
Kształtowanie życia religijnego w sanktuariach maryjnych zawsze dokonywało się „[…] przez gorliwe głoszenie słowa Bożego, przez odpowiednie ożywienie życia
liturgicznego, zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii
i pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form
pobożności ludowej”11.
Por. Z. Walczy, Sanktuarium maryjne w Woli Gułowskiej, Kraków
1984, s. 14.
9
Por. tamże, s. 20.
10
Por. H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki,
Gdańsk 2010, s. 9.
11
Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1234, § 1.
8

Z j. łac. „do wzniosłości przez trudy”. Napis wykuty na barokowym portalu prowadzącym do klasztoru Karmelitów w Krakowie.
6
Por. T. M. Trajdos, U zarania Karmelitów w Polsce, Warszawa
1993, s. 7.
7
Tamże, s. 8.
5
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Sanktuaria maryjne stanowią nadal „znaki niezwykłej
obecności Maryi, przede wszystkim duchowej i pomocnej
człowiekowi. W tej realno-historycznej obecności jawią się
nieraz zdarzenia cudowne, choć niemal w każdym sanktuarium trochę innego rodzaju. […] Trudno rozstrzygnąć,
czy sanktuaria maryjne u nas powstały tam, gdzie wystąpiło coś niezwykłego, czy też raczej duchowni, zwłaszcza
zakonnicy, w swoich formach pobożności «powodowali»
cud lub cuda, żeby odpowiedzieć na religijne i dewocyjne
«żądania» ludu. Dawniej […] klasztor i lud tworzyły niepowtarzalną symbiozę”12. Nie inaczej było i w Karmelu.
Maryjny kult w Zakonie i jego szczególne znaczenie
wynika z faktu, że w Matce Bożej duchowi synowie Proroka Eliasza widzieli troskliwą opiekunkę Zakonu. Dlatego też wszystkie sanktuaria karmelitańskie jakie istniały na terenie Polski i nadal istnieją, ukazują duchowość
maryjną Karmelu, oraz ukierunkowują się na duszpasterstwo specjalistyczne, które wypływa z karmelitańskiego
charyzmatu13. Aby podjąć z założenia pobieżną refleksję
nad obecnością karmelitów w Polsce, trzeba przypomnieć ich duchową specyfikę i zaprezentować jako Zakon
na wskroś maryjny. Ona jest racją jego istnienia, istotnym
elementem w życiu duchowym karmelity, formą świętości oraz wzorem konsekracji. Życie duchowe Karmelu
jest dogłębnie maryjne, jak wyrażają to słowa inskrypcji
w otoku średniowiecznej pieczęci karmelitańskiej „Mater
et Dekor Carmeli sum” (Jestem Matką i ozdobą Karmelu)14.
Bezpośrednimi przyczynami zaistnienia sanktuariów
maryjnych i pielgrzymowania do nich wiernych są zazwyczaj słynące łaskami wizerunki Matki Bożej. Tak też
było w przypadku wizerunku Matki Bożej Pocieszenia
w Pilźnie na Podkarpaciu.
Kult Matki Bożej w tym karmelitańskim sanktuarium
od dziesiątków lat objawia się poprzez składane prośby
i podziękowania. Stanowią one przykład z jednej strony głębokiej religijności miejscowego ludu, z drugiej zaś dowodzą
autentycznej wiary w przemożną moc Maryi w wyjednanie
łask Bożych. Prośby i podziękowania składano w formie
pisemnej od wieków. Wspominają o tym zarówno kroniki
klasztorne, jak również niepublikowane opracowania monograficzne dotyczące czci Maryi w pilzneńskim Obrazie15.
W przez lata rękoma samych wiernych, bądź też na wyraźną prośbę karmelitów, obecnych stróżów Cudownego
Obrazu, zapisano dziesiątki próśb i opisy otrzymanych
łask za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia. Zakres
i tematyka przedstawianych próśb jest rozległa, począwC. S. Bartnik, Matka Boża, Lublin 2002, s. 245.
Rozmieszczenie karmelitańskich sanktuariów na terenie Polski
kształtowana była administracyjnym podziałem na prowincje. Każda
prowincja miała swoje centralne sanktuarium Matki Bożej. Dla prowincji małopolskiej była Matka Boża Piaskowa w Krakowie; dla Litewskiej – Białynicze; dla Ruskiej – Bołszowce i dla Wielkopolskiej
– Matka Boża Bolesna w Oborach. Por. B. J. Wanat, Kult Matki Bożej
w klasztorze Karmelitów Na Piasku w Krakowie jako element charyzmatu
karmelitańskiego, Łańcut 2004, s. 65.
14
Por. tamże, s.21.
15
Por. M. Krajewski, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kościele
Ojców Karmelitów w Pilźnie, Pilzno 1995, s. 125.
12
13
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szy od własnego bądź najbliższych osób zdrowia, poprzez
sprawy życia nadprzyrodzonego, aż do spraw związanych
ze zwykłą codziennością. Wśród nich można przeczytać
prośby „o szczęśliwą podróż”, „błogosławieństwo Boże
czasie służby wojskowej”, „o szczęśliwą operację”, „o zdanie prawa jazdy”, „o zdanie egzaminów”, „o pomyślne zdanie matury”, „o szczęśliwy lot za granicę”. Gdy przyszedł
czas zwątpienia, zatroskana matka seminarzysty prosiła
swoją Pocieszycielkę „o siły duchowe dla kleryka (...), aby
ten mógł wytrwać w powołaniu i przyjąć kapłańskie święcenia”. Przed wizerunkiem Pani Pocieszenia przez dziesięciolecia klękały matki zatroskane o los często dorosłych dzieci.
Śledząc wieloletnie zapisy próśb zanoszonych
do Boga za przyczyną Matki Bożej Pocieszenia, spotykamy niejednokrotnie te same nazwiska, czy też imiona.
Większość próśb ma charakter anonimowy, jednak w poszczególnych latach można bez trudu dostrzec pisane
prośby i podziękowania czynione przez tę samą osobę,
często tym samym długopisem.
Wśród podziękowań najczęściej spotykamy te, które
dotyczą wdzięczności związanej z odzyskaniem zdrowia
i uchronienia od różnych wypadków16.
Specyfiką sanktuariów jest gromadzenie i przechowywanie w widocznym miejscu wotów i dzieł sztuki ludowej oraz innych dokumentów związanych z religijnością
wiernych, którzy pielgrzymują do tego miejsca17. Wota
przy obrazie Matki Bożej Pocieszenia składali przez całe
dziesięciolecia zarówno ci, którzy doznali specjalnych
łask, jak i ci, którzy o nie prosili18.
Sanktuaria zawsze stanowiły miejsce, gdzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W nich sprawowano przez wieki uroczyste Msze święte, prowadzono adorację Najświętszego Sakramentu oraz dbano o inne jeszcze
formy pobożności ludowej19. Nie inaczej było i nadal jest
w sanktuariach maryjnych prowadzonych przez karmelitów.

2.1. Specyficzna praca duszpasterska
– Bractwa szkaplerzne
Karmelici zawsze dostrzegali w Maryi kompendium
i model całej duchowości chrześcijańskiej. Ta specyficzna, karmelitańska inklinacja ku Matce Bożej znajdowała
oddźwięk w ich pracy duszpasterskiej na ziemiach polskich. W sanktuariach i parafiach prowadzonych przez
karmelitów powstawały Bractwa szkaplerzne, które upowszechniały nabożeństwa szkaplerzne, w sposób szczególny akcentujące macierzyńskie pośrednictwo Maryi.
Początki Bractwa szkaplerza św. datuje się na czas przybycia Zakonu Karmelitańskiego do Polski. Można przypuszczać, zgodnie z sugestię historyków, że przy najstarszych
klasztorach karmelitańskich, takich jak: Kraków (1397),
Poznań (1400), Bydgoszcz (ok. 1400), Jasło (1438), Gdańsk
Por. tamże, s. 127-130.
KPK, kan. 1234, §2.
18
Por. M. Krajewski, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kościele
Ojców Karmelitów w Pilźnie, dz., cyt. s. 118-119.
19
KPK, kan. 1234, §1.
16
17
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(1462) istniało wspomniane bractwo. Wydawałoby się czym
niezrozumiałym, aby jakiś klasztor karmelitański, z którego
działalnością łączy się troska o szerzenie kultu maryjnego
poprzez szkaplerz, nie zakładał bractwa. Niestety nie zachowały się dokumenty odnoszące się do działalności bractw
szkaplerznych w Polsce w XV i XVI wieku. Luźne wzmianki,
które mogłyby sugerować istnienie bractwa w tym okresie,
nie zawsze mają potwierdzenie faktów historycznych20.
Zasadniczo przy kościołach klasztornych, w kilkanaście lub kilkadziesiąt lat po ich powstaniu, istniało już
Bractwo Szkaplerza świętego. Za przykład może służyć
konwent w Oborach, gdzie fundacja klasztoru nastąpiła
w roku 1605, a Bractwo zostało założone w 1643 r21.
Jak bywało w zwyczaju, członkowie Bractwa Szkaplerza skupieni w przyklasztornych kościołach, gromadzili się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca u stóp
Maryi, śpiewali koronkę, nieszpory i brali udział w procesji. Jeśli nie była organizowana procesja ze względu
na aurę lub porę roku, to wówczas odmawiano Litanię
Loretańską do Najświętszej Maryi Panny, względnie jedną z trzech innych: Litanię do św. Józefa, Litanię do Imienia Jezus lub Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do Litanii Loretańskiej dodawano własne wezwania:
Matko i Ozdobo Karmelu i Orędowniczko Szkaplerza św.
Ze względu na to, że wymienione litanie były i są nadal powszechnie znanymi nabożeństwami w Kościele,
należy przypomnieć, że charakterystycznym nabożeństwem praktykowanym w Bractwach Szkaplerznych było
odmawianie przez członków Bractwa Oficjum o Matce
Bożej. Oficjum to posiadało układ brewiarza kapłańskiego i poza nielicznymi wyjątkami, było do niego bardzo
podobne22. Innym specyficznym nabożeństwem powszechnie praktykowanym w Bractwach była „Koronka
Szkaplerzna”23. Członkowie Bractwa czcili w niej siedem
radości i siedem boleści Najświętszej Maryi Panny.
Osoby świeckie, poprzez przyjęcie szkaplerza jako symbolu maryjnego habitu i poprzez wstąpienie do Bractwa,
uczestniczyły w dobrach duchowych i przywilejach zakonu karmelitańskiego. Jako członkowie bractwa posiadali
również i obowiązki. O. Wincenty Kruszewski (1843-1922),
karmelita zmarły w opinii świętości w Oborach, ujął je w lakonicznych słowach: „Należący do Szkaplerza św. zwykle
w środy poszczą i lampki przed obrazem Matki Najświętszej w uroczystości Jej poświęcone jako też w środy i soboty
przez cały maj – po wielu chrześcijańskich domach palą”24.
(cdn.)
o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
B. Panek, Dzieje Bractwa Szkaplerza Świętego przy Kościele OO.
Karmelitów w Krakowie na Piasku do końca XVII wieku, w: „Roczniki teologiczno-kanoniczne”, t. X, Lublin 1963, s. 42.
21
Por. P. Spiller, G. Zań-Ograbek, Arcybractwo Szkaplerza Świętego
przy kościele Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”. Historia, duchowość,
ikonografia, Kraków 2001, s. 33.
22
Por. tamże, s. 56.
23
Zob. A. Urbański, Koronka Szkaplerzna. Dla uczczenia Siedmiu
Radości i Siedmiu Boleści NMP, Kraków 1978.
24
Cyt. za: A. Malicki, Cudowna figura Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Dzieje kultu, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1976, nr 3, s. 126.
20

Z wizytą u Karmelitów
Klasztor Karmelitów Na Piasku od ponad 600 lat jest
najważniejszym budynkiem dawnego przedmieścia Krakowa – Garbar. Wielowiekowa obecność zakonników w tym
miejscu sprawiła, że zachowały się od najdawniejszych czasów klasztoru różne niezwykłe przedmioty. Były one przez
długi czas niedostępne dla osób spoza konwentu. Dzisiaj
klasztor odkrywa swe tajemnice i udostępnia je osobom
zainteresowanym różnymi dziedzinami nauki i sztuki.
Aby ukazać znaczenie znajdujących się w klasztornych zbiorach przedmiotów (m.in. ksiąg, dokumentów
pergaminowych, paramentów liturgicznych), czy też
na ich przykładzie przybliżyć różne aspekty dawnego życia, klasztor proponuje:
• lekcje muzealne (przykłady):
– historia książki – od rękopisu do druku, prace
skryptorium i introligatora
– ikonografia chrześcijańska – jak rozpoznać świętego? Co oznacza pelikan? Co to są Arma Christi?
– znaczenie przestrzeni kościoła i klasztoru
– Co to jest stuła? Do czego służy łódka? Spotkania
o sprzętach i szatach liturgicznych.
– pierwsze polskie książki drukowane (kroniki, zielniki, kazania, biblie)
– jak powstawały dokumenty (pergaminowe bulle
papieskie, dokumenty królewskie, biskupie, zakonne i miejskie)
– burzliwe dzieje klasztoru na Piasku (jedyna fundacja św. królowej Jadwigi, tajemniczy pochówek Piasta, kto spalił kościół?, co zburzyli Szwedzi?)
• pokazy muzealne (archiwalia, biblioteka starodruków,
paramenty liturgiczne)
• warsztaty kaligraficzne (przy współpracy Szkoły Kaligrafii i Iluminatorstwa)
• zajęcia poświęcone dawnym technikom graficznym
(drzeworyt, miedzioryt) i ich wykorzystaniu w dawnych książkach.
Warsztaty i pokazy przybliżą dzieciom i młodzieży
dawniejszy świat skryptorium i życia klasztornego. Opowiedzą historię najbliższej okolicy i zaznajomią z rolą
klasztoru w dawnych wiekach. Uatrakcyjnią lekcję języka
polskiego, historii, religii, plastyki czy kółka zainteresowań. Na niektórych zajęciach istnieje możliwość wykonania samodzielnie pracy (kaligrafia, techniki drukarskie)
Zapraszamy!
Zgłoszenia grup:
Tel. 12 632 67 52 wew. 143
e-mail: archiwum@karmelici.pl
11
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Kochane Dzieci!
czyli

Kącik dla Dzieci

Listopad kojarzyć się nam może ze specyficznym miejscem – cmentarzem. Ludzie czasem opowiadają sobie historie o duchach, wampirach i innych potworach, ba nawet powstało takie sztuczne „święto” – halloween. Ale chwilkę... oddawać cześć potworom, duchom
i innym poczwarom? Nie! My oddajemy cześć tym, którzy prawdziwie są
na cmentarzach (choć tak naprawdę mieszkają już w niebie) – ŚWIĘTYM
i BŁOGOSŁAWIONYM! Dlatego w tym numerze kilku z nich. Umiecie ich
rozpoznać? Kto dobrze rozpozna naszych Świętych i przyniesie rozwiązanie, weźmie udział w losowaniu nagrody 27 listopada. Powodzenia!

Listopad to także miesiąc, w którym pamiętamy o naszej Ojczyźnie – Polsce. 11 listopada
będziemy świętować odzyskanie przez Polskę
niepodległości. Przypomnijmy sobie najważniejsze symbole narodowe:
Godło Polski
Orzeł biały ze złotymi
szponami i dziobem
w złotej koronie
umieszczony
na czerwonej tarczy
herbowej.

Flaga Polski
barwami
Rzeczypospolitej
Polskiej są kolory biały
i czerwony, ułożone
w dwóch poziomych,
równoległych pasach
tej samej szerokości,
z których górny jest
koloru białego, a dolny
koloru czerwonego.
Hymn Państwowy
Mazurek Dąbrowskiego
został napisany przez
Józefa Wybickiego,
natomiast autor
melodii jest nieznany.
Jest to hymn Polski
od 26 lutego 1927 r.
Na zdjęciu pomnik
autora Hymnu – Józefa
Wybickiego w Śremie.
12

Moderator RAM: Agnieszka Zalarska
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Z życia parafii i klasztoru
25 września 2016
Instytut Duchowości Karmelitańskiej
Po Mszy świętej niedzielnej o godz. 13.00 odbyło się spotkanie na temat: ,,Jak pogłębić codzienne życie chrześcijańskie w nurcie duchowości karmelitańskiej”. Karmelita
bosy przedstawił inicjatywy formacyjne i modlitewne
proponowane przez Karmelitański Instytut Duchowości.

28-29 września 2016
Tchnienie Ducha Świętego
W środku tygodnia w naszej bazylice dwudniowe rekolekcje zamknięte zatytułowane „Tchnienie Ducha Świętego”. Rekolekcje poprowadził o. Antonello Cadeddu
– włoski charyzmatyk, kapłan pracujący w Brazylii.
13

2 października 2016
Zbiórka na budowę kościoła i klasztoru
Przez całą niedzielę gościliśmy o. Józefa Mizerę, kapucyna z Kielc, który głosił Słowo Boże i kwestował przed
naszą bazyliką rozprowadzając ulotki i książki swojego
autorstwa na rzecz budowy klasztoru i kościoła.

14
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12 października 2016
Spotkanie wolontariuszy KDM
W środowy wieczór w Eliaszówce odbyło się spotkanie wolontariuszy, którzy brali udział w przygotowaniu
Światowych Dni Młodzieży i Karmelitańskiego Dnia Młodych w naszej parafii.

15 października 2016
Pielgrzymka na Jasną Górę
W sobotę odbyła się całodzienna pielgrzymka pokutna na Jasna Górę. Pielgrzymi z naszej parafii udali się
do Częstochowy na wspólną modlitwę ekspiacyjną w intencji naszej ojczyzny, o ducha zgody i jedność narodu.

15
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W listopadzie modlimy się za naszych bliskich zmarłych:
– codziennie (oprócz wtorku i piątku) różaniec o godz. 18.30.
– we wtorki i piątki Droga Krzyżowa o godz. 18.00.

KALENDARIUM
1 listopada 2016
• Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 18.30
nieszpory za zmarłych.
2 listopada 2016
• Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
Po Mszach świętych o godz. 9.00 i 19.00 procesje
z wypominkami.
4 listopada 2016
• Pierwszy piątek miesiąca. Eucharystia z adoracją
Najświętszego Sakramentu o godz. 19.00.
5 listopada 2016
• Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 16.30.
6 listopada 2016
• Spotkanie Grupy Pielgrzymkowej Eliasz w Eliaszówce po Mszy świętej o godz. 16.30.
7 listopada 2016
• Spotkanie III rocznika (grupa I) przygotowującego się do bierzmowania o godz. 18.00.
8 listopada 2016
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 16.30.
9 listopada 2016
• Wieczór Uwielbienia. Eucharystia o godz. 19.00
i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” w sali
na krużgankach klasztoru o godz. 17.15.
10 listopada 2016
• Spotkanie III rocznika (grupa II) przygotowującego
się do bierzmowania o godz. 15.45.
11 listopada 2016
• 98. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Msza święta w intencji Ojczyzny o godz. 19.00.

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.
16

14 listopada 2016
• Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego. O godz. 18.30 nieszpory za zmarłych.
• Spotkanie III rocznika (grupa I) przygotowującego się do bierzmowania o godz. 16.30.
15 listopada 2016I
• Wspomnienie wszystkich zmarłych Zakonu Karmelitów.
17 listopada 2016
• Spotkanie III rocznika (grupa II) przygotowującego
się do bierzmowania o godz. 15.45.
20 listopada 2016
• Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia
niedziela Roku Liturgicznego i zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
21 listopada 2016
• Spotkanie III rocznika (grupa I) przygotowującego się do bierzmowania o godz. 18.00.
24 listopada 2016
• Spotkanie III rocznika (grupa II) przygotowującego się do bierzmowania o godz. 16.45.
26 listopada 2016
• Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie o godz.
10.00.
27 listopada 2016
• Pierwsza niedziela adwentu. Rozpoczynamy Nowy
Rok Liturgiczny
30 listopada 2016
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 6.00.

dni powszednie:
6.00, 6.30,
7.00, 7.30,
8.00, 9.00,
12.00, 16.30,
19.00

Kancelaria parafialna
czynna:
poniedziałki i piątki: 9.30-11.00
wtorki: 18.00-20.00
środy i czwartki: 16.00-17.30
Furta klasztorna
otwarta w dni powszednie:
8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty: 8.00-10.00
niedziele i święta: nieczynna.
Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.
Namaszczenie chorych:
w nagłych wypadkach tel. 511 376 040
Ilustracja na okładce: Święci na kartach graduału karmelitańskiego z 1644 r.

