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Idźcie
”
i głoście...
„

Kochani Czytelnicy
miesięcznika „Na Piasku”!
W tym roku ostatnią niedzielą listopada rozpoczynamy Adwent – czas
radosnego oczekiwania na przyjście Pana. W tę niedzielę również rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Z tej racji trzeba nam podziękować dobremu
Bogu za miniony rok, który, dzięki Bożej szczodrobliwości, był bardzo bogaty w ważne wydarzenia i przeżycia. Był to Rok Jubileuszowy 1050. rocznicy Chrztu Polski i zarazem Rok Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,
z centralnymi uroczystościami Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem papieża Franciszka w naszym królewskim mieście Krakowie i przeżyciem Karmelitańskiego Dnia Młodzieży w obecności Generała Karmelitów
o. Fernando Milan Romeral O.Carm. w naszym karmelitańskim, krakowskim
konwencie. Za te wspaniałe duchowe przeżycia – Chwała Panu!!!
Nie możemy jednak na tym poprzestać. Trzeba nam kontynuować
to dobre dzieło, które Pan Bóg w nas rozpoczął przez Ducha Świętego.
Bóg Miłosierny pobudził nas bowiem do rozkrzewiania Jego Miłosierdzia
we współczesnym świecie. Dlatego rozpoczynający się rok liturgiczny będziemy przeżywać pod hasłem „Idźcie i głoście…” Mamy zatem iść na cały
świat i głosić Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o Bożym Zbawieniu, o Bożym
Miłosierdziu wszystkim narodom, które tego Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza w naszych czasach, tak bardzo potrzebują. Nikt z nas nie jest zwolniony z tego obowiązku, który dla nas chrześcijan jest zarazem słodkim
przywilejem. Więc każdy z nas, biorąc sobie to głęboko do serca, niech
stara się w każdej chwili, przy każdej nadarzającej się okazji, pełnić dzieła
miłosierdzia, a w ten sposób stanie się przedłużeniem miłosiernych rąk
Chrystusa Pana.
Prośmy o wstawiennictwo w tej sprawie także Matkę Najświętszą, której
setną rocznicę objawień w Fatimie również w tym roku będziemy przeżywać.
Pragnę przypomnieć, że Maryja, objawiając się dzieciom w Fatimie po raz
ostatni 13 października 1917 roku – prawie sto lat temu, przy towarzyszącym
Jej objawieniu „cudzie wirującego słońca” – ukazała się
w karmelitańskim habicie jako Matka Boża Szkaplerzna. Niech zatem ten fakt jeszcze bardziej ośmiela nas
do modlitwy przez Jej wstawiennictwo, gdyż Ona nieustannie okrywa nas płaszczem swojej opieki – Szkaplerzem Świętym.
Kochani moi! Wszystkich Was polecam Jej orędownictwu.
Orędowniczko Szkaplerza Świętego – módl się za nami.
o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
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Drodzy bracia i siostry

Dzień dobry
15 grudnia 2013 r.

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, to znaczy nową drogę Ludu
Bożego z Jezusem Chrystusem, naszym Pasterzem, który prowadzi nas w dziejach, ku wypełnieniu Królestwa
Bożego. Dlatego dzień ten ma szczególny urok, pozwala
nam doświadczyć głębokiego poczucie sensu historii.
Odkrywamy na nowo piękno tego, że wszyscy jesteśmy
w drodze: Kościół, ze swoim powołaniem i misją, i cała
ludzkość, narody, cywilizacje, kultury – wszyscy w drodze na drogach czasu.
W drodze dokąd? Czy istnieje wspólny cel? Co jest
tym celem? Pan odpowiada nam przez proroka Izajasza.
I mówi tak: „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie
ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana
do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg
swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami” (2,2-3). To nam
mówi Izajasz o celu, do którego zmierzamy. Jest to powszechna pielgrzymka do wspólnego celu, którym
w Starym Testamencie jest Jerozolima, gdzie wznosi się
świątynia Pana, bo stamtąd, z Jerozolimy przyszło objawienie oblicza Boga i Jego prawa.
Objawienie znalazło swoje wypełnienie w Jezusie
Chrystusie, a „świątynią Boga” stał się On sam, Jezus
Chrystus, Słowo, które stało się ciałem: to On jest przewodnikiem a zarazem celem pielgrzymki ludu Bożego.
I w Jego świetle także inne narody mogą podążać ku
Królestwu sprawiedliwości i pokoju. Mówi dalej prorok: „swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie
na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie

będą się więcej zaprawiać do wojny” (2,4). Pozwalam sobie
powtórzyć to, co powiada prorok: „swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród
przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się
więcej zaprawiać do wojny”. Kiedy to się stanie? Jak
pięknym dniem będzie ten, kiedy zdemontowana zostanie broń, by stać się narzędziami pracy! To jest możliwe! Postawmy na nadzieję, nadzieję na pokój, który
będzie możliwy!
Ta podróż nigdy się nie kończy. Tak jak w życiu
każdego z nas zawsze trzeba wyruszać na nowo, podnieść się, odnajdywać na nowo poczucie celu naszego
istnienia, tak też wielka rodzina ludzka musi zawsze
odnawiać wspólną perspektywę, ku której zdążamy.
Perspektywę nadziei, by dokonać dobrej podróży!
Okres Adwentu, który dziś na nowo rozpoczynamy
przywraca nam perspektywę nadziei, nadziei, która
nie zawodzi, ponieważ opiera się na Słowie Bożym.
Nadzieja ta nie zawodzi, bo Pan nigdy nie zawodzi!
On jest wierny! On nie zawodzi! Odczujmy, pomyślmy
o tym pięknie!
Wzorem takiej postawy duchowej, tego sposobu
bycia i podążania drogą życia jest Maryja Panna. Prosta
wiejska dziewczyna, która nosi w sercu całą nadzieję
Boga! W jej łonie, nadzieja Boga przyjęła ciało, stała się
człowiekiem, stała się historią: Jezusem Chrystusem.
Jej Magnificat jest kantykiem wędrującego Ludu Bożego, wszystkich ludzi, którzy pokładają nadzieję w Bogu,
w moc Jego miłosierdzia. Dajmy się Jej prowadzić w tym
czasie oczekiwania i aktywnego czuwania, bo Ona jest
matką, wie jak nas prowadzić!
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Skończył się
Rok
Miłosierdzia

żywanie tego Roku Świętego, jako
szczególnego momentu łaski i odnowy
duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach
lokalnych, jako znak widzialny komunii
całego Kościoła.”
Dlatego w czasie całego Roku Jubileuszowego w wielu kościołach można było skorzystać całodziennego
sprawowania Sakramentu Pojednania,
a szczególną celebracją liturgii pokutnej z indywidualną spowiedzią były
wielkopostne „24 godziny dla Pana”,
gdy w parafiach lub wspólnotach
ruchów kościelnych wiele osób doświadczyło całodobowej możliwości
spowiedzi i modlitwy.

Iskra
20 listopada 2016 roku zakończył się w Kościele Nadzwyczajny
Rok Miłosierdzia stał się także
Rok Miłosierdzia. Zarówno dla Kościoła powszechnego, jak i polopatrznościowym momentem w żyskiego był to czas szczególnych łask, które teraz, w kolejnym ciu polskiego Kościoła. DoświadczeRoku Liturgicznym nie mogą zostać zgubione. Co otrzymaliśmy? niem, że „miłosierdzie ma zawsze
Ogłaszając Jubileusz, papież
Franciszek pragnął odnowić w Kościele doświadczenie miłosierdzia,
które jest jego bogactwem i misją.
Wyjaśniał: „Czułem, że Pan Bóg chce
okazać ludziom swe miłosierdzie, bo
świat potrzebuje odkryć, że Bóg jest
Ojcem, że potępienie nie jest drogą,
bo również sam Kościół ulega pokusie
surowości, podkreślania jedynie norm
moralnych, a przy tym tak wielu ludzi
pozostaje na zewnątrz (…) W tym Roku
Jubileuszowym niech Kościół stanie się
echem Słowa Boga, które brzmi mocno
i przekonująco jako słowo i jako gest
przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze
cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu”
(Misericordie vultus).

Wrócę do mego Ojca

Kluczowym doświadczeniem dla
Roku Miłosierdzia było więc odkrycie przemieniającej mocy miłości
Boga, który przyjmuje człowieka
z całą jego biedą w Sakramencie Pojednania. Pragnie być z nim w każdej sytuacji jego życia; także w jego
grzeszności i pogubieniu – przez odpuszczenie win i pomoc w podniesieniu się z rozmaitych zniewoleń.
Nie patrzy na grzechy, ale na czło4

wieka, któremu przywraca utraconą
godność i radość życia. Pozwala rozpocząć na nowo, uwalnia od wiążących go skutków popełnionego zła.
Ojciec Święty ustanowił szczególnych szafarzy Sakramentu Pojednania, którzy mogli odpuszczać grzechy, z jakich rozgrzeszyć mógł dotąd
tylko on: profanacji Najświętszego
Sakramentu, przemocy wobec Ojca
Świętego, rozgrzeszenia wspólnika
grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu oraz zdrady tajemnicy spowiedzi. Przede wszystkim
jednak mieli świadczyć o ojcowskiej
dobroci Boga przez przyjmowanie
penitentów ze szczególną miłością.
Ustanowione dla wybranych kościołów Bramy Miłosierdzia były wejściem w głębię miłosierdzia Boga,
który przez odpust zupełny obdarzał człowieka także darowaniem
wszystkich skutków grzechów. Papież Franciszek podkreślił, że „było
to podjęcie drogi, aby wyjść na spotkanie każdego człowieka, tam gdzie
on żyje: w jego mieście, domu, miejscu pracy… wszędzie tam Kościół jest
wezwany, aby do niego dotrzeć, aby
zanieść radość Ewangelii.”(…) W bulli na rozpoczęcie tego roku pisał:
„Każdy zatem Kościół lokalny będzie
bezpośrednio zaangażowany w prze-

młode oblicze” były Światowe Dni
Młodzieży – święto wiary, entuzjazmu i dzielenia się świadectwem życia z Chrystusem milionów młodych
ludzi, którzy na kilka dni przemienili Kraków. Dzięki nim mogliśmy
również zobaczyć obdarowanie polskiego Kościoła, dziedzictwo wielu
świętych, a przede wszystkim jeszcze raz usłyszeć przesłanie płynące
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach, którego tak potrzebuje współczesny świat, a którego depozytariuszami jesteśmy
również my.
Obchodzona także w tym roku
Jubileuszu 1050. rocznica Chrztu
Polski była nie tylko dziękczynieniem za miłosierdzie okazane nam
w łasce wiary, za jej obecność w naszej burzliwej historii, ale też okazją
do narodowego rachunku sumienia i szansą na narodowe nawrócenie. 15 października 2016 roku
odbyło się przebłaganie Pana Boga
za wszystkie grzechy popełnione
przez Polaków w ostatnich latach,
zarówno w czasach komunizmu,
jak i współcześnie. Było to wołanie
o interwencję Pana Boga i Jego miłosierdzia w obliczu naszych kryzysów i podziałów oraz o uwolnienie
z konsekwencji ciążących na nas
grzechów i ich skutków: współpra-
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cy z komunizmem, aborcji, alkoholizmu, nieczystości, materializmu,
zawiści i kłótni. Ponad 100 tysięcy
ludzi zgromadzonych na Jasnej Górze przez wiele godzin modliło się
o przerwanie narodowych skutków
win, dziękowało za historię Polski,
za całe dobro, którego doświadczaliśmy na przestrzeni wieków. Prosiło też o Ducha Świętego dla naszej
narodowej przyszłości, o pomoc
w walce duchowej oraz powierzało Polskę szczególnej opiece Pana
Boga. Zwieńczeniem tego aktu pokuty stało się 19 listopada 2016
roku uroczyste intronizowanie Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie
polskim jako Pana i Króla naszej
przeszłości i przyszłości. Episkopat
Polski, wraz z władzami RP i wiernymi zgromadzonymi w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach ogłosił, że „Polska w 1050.
rocznicę swego Chrztu uroczyście
uznała królowanie Jezusa Chrystusa
we wszystkich przestrzeniach życia
narodowego”.

„Miłosierni jak Ojciec”

U początku Jubileuszu papież
podkreślał, że „za Rokiem Miłosierdzia kryje się głębokie przeczucie,
że Duch Święty czegoś chce, że Jezus
pragnie otworzyć drzwi swego Serca, a Ojciec ukazać nam głębie swego miłosierdzia i dlatego posyła nam
Ducha, aby nas wzruszyć”. Franciszek przypomniał, „jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce,
kiedy przede wszystkim się twierdzi,
że grzechy są karane Jego sądem, nie
stawiając natomiast na pierwszym
miejscu, że są odpuszczane przez
Jego miłosierdzie!” Dobrze byłoby,
gdyby owocem tego Jubileuszu było
dla każdego z nas odkrycie na nowo
piękna Sakramentu Pokuty, nie jako
czegoś poniżającego dla człowieka,
gdy musi on przed drugim, nieraz
kimś obcym, przyznać się do swoich
rozmaitych wstydliwych działań czy
myśli, ale jako sakramentu odzyskiwania poczucia własnej godności.
Spojrzenia na siebie oczami samego
Boga, który ufa człowiekowi i zaprasza do odnowionej więzi z Sobą.
Bo tylko ten, kto został przytulony

czułością Jego miłosierdzia, zna tak
naprawdę Pana. Warto też korzystać
z wielu możliwości zyskiwania odpustu zupełnego, które także w „zwykłym” czasie są dostępne dla wiernych.
Logo Roku Miłosierdzia ukazywało Dobrego Pasterza, który,
biorąc na ramiona poranionego
grzesznika, czyni to z taką miłością, że przemienia jego życie,
a Jego wzrok łączy się ze wzrokiem
człowieka. Chrystus widzi oczami
Adama, a Adam oczami Chrystusa.
Każda osoba, kontemplując w Jego
wzroku miłość Ojca, odkrywa
w Chrystusie swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która
ją oczekuje. Owa wspólnota spojrzenia pozwala człowiekowi, który
doświadczył już miłosierdzia Ojca,
z przemienionym sercem iść do innych ludzi: słabych lub zagubionych
na drogach współczesnego świata.
Jan Paweł II w liście „Novo millennio
ineunte” napisał, że „rozpoczynający się wiek i tysiąclecie będą świadkami, że miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów”. Tylko
doświadczenie miłosierdzia można
dzielić z innymi, bo ewangelizacja
jest przekazem życia.
Otwartym po tym Jubileuszu pozostanie jednak pytanie, jak wykorzystać w pełni w Kościele uruchomiony w wielu świeckich potencjał,
którego dowodem była zorganizowana przez Fundację Solo Dios Basta Wielka Pokuta. Było to potężne
doświadczenie żywego Kościoła,
ludzi, którzy chcą nie tylko w nim
uczestniczyć, ale i go współtworzyć.
Warto także pamiętać, że nawrócenie Polaków zapoczątkowane przez
tę liturgię, musi być potwierdzane
codziennymi wyborami. Wtedy słowa papieża z Mszy św. kończącej
Światowe Dni Młodzieży w krakowskich Brzegach, skierowane do milionów młodych ludzi, mogą stać się
również dziedzictwem dla polskiego Kościoła- „świat na was patrzy
i chce się od was uczyć, aby odnowić
swoją ufność w Miłosierdzie Ojca, który
ma zawsze młode oblicze i nie przestaje
nas zapraszać, abyśmy należeli do Jego
Królestwa”.
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Jubileuszowy
Akt Przyjęcia
Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie
Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!
W Roku Jubileuszowym 1050-lecia
Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto
my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz
ze swymi władzami duchownymi
i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę
i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi,
że Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas
święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed
Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym
naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością
wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam
Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj
nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj
nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach
– Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach
pracy, służby i odpoczynku – Króluj
nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach
– Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci
Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego
Najświętszego Serca – Chryste nasz
Królu, dziękujemy!
5
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– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte
przed wiekami – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską
obecność Maryi w naszych dziejach
– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie
okazywane nam stale – Chryste nasz
Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych
zdrad i słabości – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag
zadanych Twemu Sercu przepraszamy
za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza
za odwracanie się od wiary świętej,
za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe
grzechy społeczne, za wszelkie wady,
nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się
złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie
osobiste, rodzinne i narodowe według
Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę
i strzec prawości naszych sumień
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie
wychowanie dzieci – Chryste nasz
Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego
praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów
i całego stworzenia, Królu królów
i Panie panujących! Zawierzamy Ci
Państwo Polskie i rządzących Polską.
Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie
i stanowiły prawa zgodne z Prawami
Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza
tych członków Narodu, którzy nie
podążają Twymi drogami. Obdarz
ich swą łaską, oświeć mocą Ducha
Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata,
a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw,
by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas
dany im przez Ojca na dobrowolne
poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych
serc, racz uczynić serca nasze na wzór
Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech
wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni
od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej
Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się
powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej
Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie
– na większą chwałę Przenajświętszej
Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby
naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe
Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest
z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca:
„przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu
Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy
i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które
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okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją
Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni
od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie
i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie,
króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy
i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat
cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości
i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.
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„Mała Droga”
Wielkiej Teresy

od Dzieciątka Jezus
W Sanktuarium karmelitańskim w Krakowie znajduje się po prawej stronie, przy łuku tęczowym, wielka
rzeźba Małej Tereski od Dzieciątka Jezus. Można śmiało powiedzieć, że „politycznie” znajduje się bliżej
środka niż prawej strony. Łączy duchowo i tych i tamtych. „Mała Droga” św. Teresy od Dzieciątka Jezus
została przetłumaczona prawie na wszystkie języki świata. To dowód, że nie zdewaluowały się pisma Tej,
którą Jan Paweł II okrzyknął Doktorem Kościoła i, że… wciąż inspiruje. Papież podkreślał, że za sprawą
Ducha Świętego zdobyła Ona dla siebie i dla innych „samą istotę orędzia objawienia”, ujętą „w ramy
oryginalnej i nowatorskiej wizji”!
W samym rdzeniu mistycznych łask w życiu Teresy
od Dzieciątka Jezus były także „ciemne noce” zwątpienia
w obecność samego Boga, w Jego dobroć i miłość. Pisała:
Bóg sprawił, że jadałam przy wspólnym stole z największymi grzesznikami i ateistami. Z pewnością nie naśladowała
ich. Znana jest opowieść o tym, że Nietzschego, który
wykrzyczał światu śmierć Boga – nazwała swoim „biednym braciszkiem”; nie potępiała, ale modliła się o jego
nawrócenie. Bierna noc pokazała Teresie od Dzieciątka
Jezus wiele niedoskonałości duchowych i pomogła dostrzec swoje wady. Samodzielnie z tymi wadami trudno
walczyć, ponieważ sięgają głębi. Potrzebna jest interwencja Pana Boga. To jak z drabiną Jakubową – wchodzimy tak wysoko, że w końcu zostajemy wspomagani od góry. I Teresa miała tego świadomość. Wszelkie
zakusy zostały uciszone, Bóg wprowadził w bierną noc
zmysłów. Wszelkie wady w czasie „nocy ciemnej” zostały
dotknięte i pozbawione mocy.

Po doświadczeniach nocy biernej tęskniła za śmiercią, ale nie dlatego, że chciała uciec od życia. Chodziło
Jej tylko o to, by jak najprędzej spotkać się z Jezusem
Zmartwychwstałym. Nam zaś, pozostającym na ziemi,
obiecała obfity deszcz płatków róż...
Teresa nie tylko pojęła i opisała głęboką prawdę
o Miłości jako sercu Kościoła, ale Nią żyła. Możemy się
mylić, ale chyba dlatego karmelitański brat, Piotr Czech,
w roku 1938 świadomie wyrzeźbił Małą Tereskę od Dzieciątka Jezus jako dojrzałą kobietę, zaś Jej wielkość wyraził w przeszło dwumetrowej rzeźbie, choć wiadomą jest
rzeczą, że Teresa była osobą dość niskiego wzrostu.
Jej „Mała Droga” pozbawiona jest zero-jedynkowej
perspektywy, a zamiast tego rozlewa się sama Miłość
Miłosierna. Teresa odrzuciła klasyczną wizję misji, zaś
ubóstwo, które realizowała w życiu zakonnym, jest
dowodem wewnętrznej wolności i radości. Nie traktowała „poważnie” siebie, ale poważnie traktowała Boga
7
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i Ewangelię. Unikała powierzchowności, a wybierała głębokie zjednoczenie z Chrystusem, czym zjednała sobie
miłość i sympatię Kościoła.
Jest powszechnie znany pewien epizod z Jej karmelitańskiego życia. Nie udała Jej się jedna rzecz, której tak
bardzo chciała. To zasługa choroby. Pragnęła wyjechać
na misje. Udało się to dopiero po śmierci – Jej relikwie
nawiedzają wszystkie zakątki świata. Po śmierci stała się
najbardziej rozpoznawalną misjonarką świata. To pokazuje, że logika Pana Boga różni się nawet od logiki świętych. Tak samo dzieje się z Bożym Miłosierdziem. Boże
Miłosierdzie objawiło się dopiero po śmierci Pana Jezusa, kiedy żołnierz przebił bok, z którego wówczas wypłynęła krew i woda. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
była głęboko przekonana, że cierpieniem zdobędzie się
więcej dusz, niż najlepszym kazaniem, a mimo to w bazylice karmelitańskiej została umieszczona na ambonie.
To paradoks! … albo przypadek. Może zamierzony. Stoi

50 lat Chóru „Harfa”
Chór mieszany „Harfa” założony został w lutym
1967 r. przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej
Hucie – Bieńczycach, przez Józefa Jajko. Zespół liczył ok.
30 osób, a pierwszym prezesem został Franciszek Tajak.
Olbrzymi zapał dyrygenta i chórzystow oraz ciężka praca
owocowały dużą ilością występów i sukcesami.
30 października 1976 r. zespół odszedł z Bieńczyc aby
w dniu 1 grudnia 1976 r. wznowić swoją działalność w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy Klasztorze OO. Karmelitów Na Piasku w Krakowie. Próby zespołu
odbywały się dwa razy w tygodniu, a wykonywany repertuar był bardzo bogaty i urozmaicony. 18 czerwca 1980 r.
zmarł Józef Jajko, człowiek ogromnego serca, bez reszty oddany muzyce i pieśni. Od 1 listopada 1980 r. pracę
z chórem rozpoczęła absolwentka Akademii Muzycznej
w Krakowie Bożena Raszke. Tradycją stał się śpiew Chóru
na Opłatku Ogrodników w Kurii Metropolitalnej, śpiew
kolęd na Wawelu oraz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. W 1981 r. prezesem została Anna Furman a wielkim przeżyciem dla chorzystów
stały się pielgrzymki na Jasną Górę.
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i patrzy. Milczeniem mówi wszystko. W lewej ręce, blisko serca, trzyma róże i krzyż – to, co najbardziej ukochała. Lewą nogę ma lekko zgiętą, głowę odwróconą
w stronę kaplicy Męki Pańskiej. Prawą rękę ma wolną,
czeka na naszą decyzję,… chce dotknąć naszej dłoni
i poprowadzić przed oblicze Jezusa Chrystusa, a On dopełni wszystkiego i zanurzy nas w Swoim życiu.
Możemy się kłócić, sprzeczać, iść różnymi drogami,
nawet przechodzić „obok” Pana Boga. Walka z Panem
Bogiem musi zakończyć się przegraną. On zawsze zwycięża. Nic straconego, bo Boże zwycięstwo jest w konsekwencji naszym zwycięstwem. Róża ma kolce, a jej
zwieńczeniem jest kwiat, który posiada intensywny zapach. Figura w karmelitańskiej świątyni jest dynamiczna,
ma się wrażenie, że biały płaszczyk jest lekko poruszany przez łagodny powiew wiatru i czuć, że Mała Teresa
od Dzieciątka Jezus żyje, oddycha… Ewangelią.
br. Janusz O. Carm.

W 1985 r. Chór „Harfa” koncertował, wraz z połączonymi chórami z Chrzanowa, Jaworzna i Szczakowej,
w Krakowie na Wawelu, w Katowicach oraz na nabożeństwie za Ojczyznę w Nowej Hucie – Mistrzejowicach.
W 1987 r. na rok odeszła Bożena Raszke – w tym czasie
zespół prowadził Edward Macheta.
Od września 1990 r. pracę z Chórem rozpoczął Profesor Alojzy Poziorski, muzyk i organista w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klasztorze OO. Karmelitów Na Piasku, który zawsze służył Chórowi „Harfa”
życzliwą pomocą i zaangażowaniem.
Po śmierci Profesora Poziorskiego, od 2002 roku, prowadzenie chóru kontynuowała Pani Barbara Sułkowska,
która ofiarnie i z dużym powodzeniem kierowała zespołem do czerwca 2013 roku.
Od września 2013 roku zespołem dyryguje Edward
Macheta.
Repertuar Chóru jest zróżnicowany, od utworów religijnych, śpiewanych w różnych okresach roku liturgicznego, poprzez pieśni patriotyczne aż po pieśni biesiadne
– kompozytorów polskich i zagranicznych. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki
w godz. 17.00–19.00. Zespół śpiewa na Mszach Świętych w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 13.00
oraz w wyznaczone, umówione z proboszczem i przeorem, świąteczne dni.
Przez minione lata skład Zespołu zmieniał się, są jednak osoby, które ciągle śpiewają w nim już prawie 40
lat. Pomimo występujących trudności i zawirowań, Zespół ciągle wzbogaca swój repertuar i doskonali umiejętności, śpiewając na chwałę Boga, co spotyka się z pozytywnym odbiorem ze strony kapłanów mieszkających
w klasztorze oraz słuchaczy.
W styczniu 2017 roku Chór rozpocznie jubileusz 50-lecia działalności i serdecznie zaprasza na swój Koncert Kolęd – 22 stycznia 2017 roku po Mszy Świętej o godz. 16.30
Gratulujemy jubileuszu!
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Komentarze biblijne
4 grudnia
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni
Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza,
gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Sam zaś Jan nosił
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder,
a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas
ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica
nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece
Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział,
że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów
i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie
więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie
mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam,
że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde, więc
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte
i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia;
lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja
nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku
i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy
spali w ogniu nieugaszonym».
Jan był człowiekiem niezwykle pokornym i głębokiej wiary. Prowadził życie ascetyczne, nie zabiegając o przyjemności życia codziennego. Wszystko, co robił było autentyczne,
a przy tym wszystkim był świadomy swojej misji. Jan był
„głosem”, który przygotowywał drogę dla Jezusa w sposób
skuteczny, ponieważ ludzie chcieli go słuchać i przyjmować
chrzest. Aby móc dawać tyle „dobra duchowego” co Jan,
człowiek musi pozwolić Bogu wypełnić swoje życie. Skierować swoje myślenie i działanie w Jego kierunku. Żeby jednak
móc przekazywać Boga innym, musimy uczyć się odrywać
od codzienności i zabiegania za światem materialnym. Kluczem do sukcesu jest nabranie dystansu do problemów życia
codziennego, modlitwa i kontemplacja Boga w swoim sercu.
A jakim Ty jesteś głosem dla innych?

11 grudnia
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał
swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który
ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im
odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie
i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą,
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umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». Gdy
oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie:
«Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się
na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka
w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich
są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli?
Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej
niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja
posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował
drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi
z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz
najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».
Każdy z nas miewa chwile zwątpienia. W życiu często mamy do czynienia z wydarzeniami, gdy zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje, czego Bóg chce ode
mnie, co przez ten konkretny fakt chce mi powiedzieć?
Każdy z nas ma prawo do zadawania sobie pytań, ważne
jednak, żebyśmy nigdy nie wątpili w Bożą Opatrzność.
Bóg wie, co dla nas jest najlepsze, a Jego działanie nie
zawsze musi być dla nas zrozumiałe. Istotnym jest, abyśmy każdego dnia poszukiwali Boga w sobie, bliźnim
i otaczającym nas świecie. Wątpliwości Jana Jezus rozwiał wiedzą, którą polecił mu przekazać przez uczniów.
Pytajmy Boga, a On będzie nam odpowiadał.
A Ty jak sobie radzisz w chwilach zwątpienia?

18 grudnia
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić
Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał
mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A
stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg
z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu
polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
Józef to człowiek niezwykłej wiary. Uwierzył Bogu,
że dziecko, które poczęło się w łonie Maryi jest owocem
Ducha Świętego, co z ludzkiego punktu widzenia nie
jest do wytłumaczenia. Doświadczenie wiary Józefa jest
przykładem dla każdego wierzącego, że Bóg nie zawsze
działa w sposób zrozumiały dla człowieka. Boże działanie
przekracza nasze rozumowanie, a paradoksalnie to nasza
wiara „otwiera” Bogu drzwi do działania w naszym życiu.
A czy Ty widzisz Boga w swoim życiu?
Kamil Rączkowski
9
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Konferencja
karmelitańska

w Bydgoszczy
Klasztor w Bydgoszczy był jedną z trzech pierwszych polskich fundacji karmelitów w Polsce. Powstał
w 1398 roku. Od miasta oddzielała go rzeka Brda. Takie usytuowanie klasztoru zgodne było z eremickim
charakterem zakonu. Niemal całe nabrzeże naprzeciw
miasta zajmowały ogrody karmelitańskie. Powstały też
zabudowania gospodarcze otoczone murem, za którym usytuowany był cmentarz. Klasztor nie należał
do głównych ośrodków karmelitańskich, odbywały się
jednak tam już od czasów średniowiecza kapituły
prowincji, a sama Bydgoszcz wydała pierwszego prowincjała polskiej prowincji Jana (1536-1551). Stąd też
przeniesiono w XVII wieku figurę Matki Bożej, do nowofundowanego klasztoru w Oborach, którego stała się patronką. We wrześniu 1816 roku władze pruskie
skasowały klasztor karmelitów w Bydgoszczy. Wkrótce
zburzono kościół budując na jego miejscu miejski teatr, a klasztor zamieniając na szkołę. Dziś po dawnych
zabudowaniach karmelitańskich nie ma śladu, ale niedawne prace archeologiczne pozwoliły na dokładne
usytuowanie miejsca gdzie stały, upamiętniając to odpowiednią tablicą.
10

W dwusetną rocznicę kasaty karmelitów Bydgoszczy rektor miejscowego seminarium duchownego,
ks. dr Marcin Puziak postanowił uczcić pamięć dawnych
zakonników przez organizację konferencji popularno-naukowej w dniu 10 października 2016 r.
Ten nieporuszany szeroko do tej pory temat spotkał się z dużym zainteresowaniem. W trakcie dziewięciu referatów przedstawiono tematy związane z historią
karmelitów, pracami archeologicznymi na terenie klasztoru bydgoskiego, rekonstrukcją wyglądu zabudowań
klasztornych, omówione zostały źródła archiwalne z jakich czerpać można wiadomości na temat bydgoskich
karmelitów. Na koniec poruszone zostały zagadnienia
związane z wyposażeniem kościoła klasztornego. Jego
elementy przetrwały do dziś w katedrze bydgoskiej
w postaci stall zakonnych i kilku ołtarzy. Przed jednym
z nich – p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, o. Bogdan Meger,
prowincjał karmelitów odprawił mszę świętą. W konferencji wzięli udział karmelici i nowicjusze z Krakowa
i Obór, a krakowskie muzeum klasztorne przygotowało
niewielką wystawę.
Szymon Sułecki
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Witajcie Drogie Dzieci!!!
Grudzień to czas, kiedy zapewne większość z Was – ja zresztą też – czeka na Święta Bożego Narodzenia. Wiadomo – ogólna radość z tego, że Pan Jezus się urodził, rodzinne spotkania, może wyjazdy,
choinka, prezenty. Zanim jednak będziemy świętować, czeka nas czas szczególny – Adwent. Adwent
to cztery niedziele i dni pomiędzy nimi, które mają przygotować nas, żebyśmy jak najlepiej, jak najradośniej przeżyli Boże Narodzenie. Dlatego chciałbym, żebyście sobie przypomniały kilka rzeczy związanych z tym okresem.
Roraty – to inaczej Msze święte ku
czci Matki Bożej odprawiane w dni
powszednie (od poniedziałku do soboty) Adwentu.

Na roraty dla dzieci
zapraszamy Was
do naszej Bazyliki we wtorki
na godzinę 1715.
Wieniec adwentowy – to wieniec
z gałązek iglastych z czterema świecami. Każda świeca symbolizuje niedzielę Adwentu. Dlatego w pierwszą
niedzielę zapalamy tylko jedną świecę, w drugą dwie itd.

Konkurs
z nagrodami!
Roratka – świeca, najczęściej biała, przewiązana niebieską lub białą
wstęgą, zapalana podczas Mszy św.
roratnich, która symbolizuje Matkę
Bożą przynoszącą nam małego Pana
Jezusa.

Lampion adwentowy – symbolizuje
poszukiwanie światłości, którą jest
Pan Jezus. Tak jak światło lampionu
oświeca nas w ciemności, tak Pan Jezus rozprasza ciemność grzechu.

Jak co miesiąc, czeka na Was
konkurs z nagrodami. W tym miesiącu pomóżcie św. Mikołajowi dojść
do choinki. Rozwiązania z tego numeru wytnijcie i przynieście do zakrystii przed mszą św. dla dzieci – do 18 grudnia, wtedy też będzie
losowanie.

Pozdrawiam Was gorąco
(mimo, że na dworze zimno)
i do zobaczenia w kościele!!!
o. Adam
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BRACIE ELIASZU! BRACIE ELIASZU!
NIE ZGADNIESZ, KOGO WIDZIAŁEM
DZIŚ NA ULICY!

WITAJ KARMELKU!
KOGO WIDZIAŁEŚ?
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!
MIAŁ CZERWONY KUBRAK
I CZAPKĘ Z POMPONEM.
ROZDAWAŁ CUKIERKI
I MÓWIŁ, ŻE MIESZKA
KOŁO BIEGUNA
PÓŁNOCNEGO!

NIESTETY,
TO NIE BYŁ PRAWDZIWY
ŚWIĘTY MIKOŁAJ
DLATEGO, WSPOMINAJĄC
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA,
LUDZIE WRĘCZAJĄ
SOBIE PODARUNKI

MIKOŁAJ BYŁ KSIĘDZEM, ŻYŁ 1700 LAT
TEMU W MIEŚCIE MIRA NA TERENIE
DZISIEJSZEJ TURCJI. TAM JEST
BARDZO GORĄCO!
BYŁ BISKUPEM, WIĘC
OPIEKOWAŁ SIĘ LUDŹMI W MIRZE.
KIEDYŚ PO KRYJOMU PODAROWAŁ
ZŁOTO TRZEM BIEDNYM
PANNOM. BYŁ BARDZO DOBRY
DLA INNYCH I ZOSTAŁ
OGŁOSZONY ŚWIĘTYM.

TO NAJPYSZNIEJSZE SIANKO,
JAKIE JEST W KLASZTORZE.
TO DLA CIEBIE ELIASZU!

NIEZŁE... NIE JADŁEM JESZCZE
SIANA. A MOŻE ZNASZ JAKIEGOŚ
BIEDNEGO OSIOŁKA, KTÓRY
NIE MA TAKIEGO
SIANKA.

OCH, DZIĘKUJĘ...!

JESTEŚ BARDZO
DOBRYM OSIOŁKIEM,
KARMELKU!

TAK, ZNAM! W DOLINIE
MIESZKA MAŁY SMĘTEK.
ZROBIĘ MU PREZENT!
13

Idziemy na roraty! Pokoloruj obrazek.
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Na drodze
oczekiwania
Rokrocznie, na przełomie listopada i grudnia (w tym roku
– 27 listopada) w kościele katolickim rozpoczyna się Adwent.
Jest to zarazem początek nowego roku liturgicznego.
Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Bogaty
w symbolikę, czterotygodniowy okres, który ma przygotować
katolików do Świąt Bożego Narodzenia oraz zachęcić do wzmożonego oczekiwania na przyjście Pana w czasach ostatecznych.
Słowo ‘adwent’ pochodzi z języka łacińskiego ‘adventus’ i oznacza
przyjście. Początkowo oznaczało ono oficjalny przyjazd cesarza
czy króla. Dziś dla nas chrześcijan
oznacza radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie
to musi rodzić radość, gdyż jest
oczekiwaniem na przyjście Jezusa.
Dlatego Adwent nie jest czasem pokuty, ale raczej czasem radosnego
i pobożnego oczekiwania, w którym możemy odnaleźć ścieżkę całego ludzkiego życia, oczekującego
na pełne spotkanie z Bogiem. Opuszczenie hymnu Gloria w liturgii Mszy
św. nie jest wyrazem pokuty, lecz
znakiem czekania na nowe jego zabrzmienie w noc narodzenia Jezusa
(Łk 2, 14).
Teologicznie okres ten wyraża
oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa i dzieli się
na dwa podokresy. Pierwszy pod

okres trwa od pierwszej niedzieli
Adwentu do 16 grudnia i akcentuje
on oczekiwanie na Paruzję, czyli powtórne przyjście Chrystusa na końcu
czasów oraz spotkanie z Nim jako
Sędzią.
Czytania liturgiczne tego okresu dotyczą m.in. nawoływania proroków do nawrócenia, podkreślają
zbliżający się koniec i ostateczne
nastanie Królestwa Bożego. Kościół
jednocześnie przypomina o nadziei, jaka wiąże się z ostatecznym
przyjściem Chrystusa słowami, które padają podczas każdej Mszy św:
„abyśmy zawsze wolni od grzechu
i bezpieczni od wszelkiego zamętu,
pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Dni
powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą
(tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości).
Ostatni tydzień od 17 do 24 grud-
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nia przygotowuje nas bezpośrednio
do pamiątki narodzin Chrystusa,
są wypełnieniem Bożych obietnic.
W tym okresie w dni powszednie
można obchodzić jedynie święta
i uroczystości.
Najbardziej znanym w Polsce zwyczajem charakterystycznym dla Adwentu są Roraty. Są to najczęściej
poranne (współcześnie także popołudniowe, szczególnie dla dzieci)
Msze św. ku czci Najświętszej Maryi
Panny. Gromadzący się w ciemnym
kościele wierni, przeniknięci jasnością trzymanych przez siebie świec,
wraz z Maryją, oczekują na wybawienie, jakie światu przyniesie narodzony Zbawiciel. Dopiero na śpiew
‘Chwała na wysokości Bogu’ (śpiewany jedynie na Roratach, nie licząc
świąt i uroczystości wypadających
w tym okresie) zapala się w świątyni wszystkie światła. Uczestnictwo
w Roratach wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych postanowień, które mają wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego
Narodzenia i chęć przemiany życia.
Nazwa Mszy św. roratniej pochodzi
od pierwszego słowa pieśni na wejście śpiewanej w tym okresie – ‘Rorate coeli’ (Niebiosa, spuśćcie rosę).
Z Roratami związany jest także zwyczaj zapalania dodatkowej,
ozdobionej mirtem świecy, zwaną
roratką. Symbolizuje ona Maryję,
która jako jutrzenka zapowiada
przyjście światła – Chrystusa. W dekoracji adwentowej możemy spotkać
także wieńce adwentowe z czterema
świecami, które zapala się w kolejne
niedziele Adwentu (rzadziej cztery
stopnie, na których umieszcza się
figurkę siedzącego Dzieciątka, które
w każdą kolejną niedzielę schodzi
niżej). Zarówno świece, jak i lampiony przynoszone przez dzieci na Roraty wyrażają czuwanie i nawiązują do ewangelicznej przypowieści
o pannach mądrych i głupich (por.
Mt 25, 1-13). Światło jest też wyrazem radości z bliskości przyjścia
Chrystusa.
W liturgii tego okresu obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Barwa ta powstała z połączenia błękitu i czerwieni, które
15
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wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne. Fiolet oznacza walkę między
duchem a ciałem. Połączenie tych
barw symbolizuje jednocześnie dokonane przez Wcielenie Chrystusa
zjednoczenie tego, co boskie i tego,
co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – zwana Niedzielą
‘Gaudete’ (radujcie się). Obowiązuje
w niej kolor różowy szat liturgicznych wyrażający przewagę światła,
a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.
Niegdyś Adwent był czasem
szczególnej aktywności różnych
bractw. Przy kościołach istniały kapele rorantystów, które śpiewem
i muzyką uświetniały celebracje
Rorat. W XIX w. w Warszawie istniało również bractwo roratnie,
które ze sprzedaży świec uzyskiwało fundusze na pomoc ludziom
ubogim. Od 1993 roku podobną
akcję sprzedaży świec prowadzi
pod hasłem „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” katolicka Caritas,
która od 2000 roku posiada wymiar
ekumeniczny. Biorą w nim udział
również Diakonia Kościoła Ewangelickiego i Eleos Kościoła Prawosławnego. W 1997 roku z ideą betlejemskiego światła pokoju do akcji
przyłączyli się harcerze ZHP, dzięki
temu świeca Caritas rokrocznie dociera m.in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta
RP, Sejmu i Senatu.
Pierwsze wzmianki o Adwencie
można znaleźć już w IV w. w Galicji, kiedy chrześcijanie zaczęli obchodzić Święta Bożego Narodzenia.
Miał on charakter pokutny i ascetyczny. W Rzymie zwyczaj ten znany
jest dopiero od VI w. Tu zaś miał formę radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Połączenie tradycji galicyjskich i rzymskich zaowocowało
współczesną oprawą liturgiczną Adwentu. Od tego czasu Adwent trwa
cztery tygodnie i staje się szczególnym okresem oczekiwania na Święta
Bożego Narodzenia. Z czasem przybiera również charakter eschatologiczny i staje się czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa na końcu
czasów.
(GA)
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Introligatornia
w klasztorze
Krakowski klasztor karmelitów
starał się być samodzielny. Pomagały
w tym różnego rodzaju ulgi, związane z przywilejami królewskimi czy
też mieszczańskimi. Sami zakonnicy
również starali rozwijać te donacje.
Prócz ogrodów, folwarków, karmelici mieli spore zaplecze gospodarcze.
Ogród dawał wiele plonów, które
gromadzone były w kapustniku.
Sprzedawano je potem na użytek
krakowskich klasztorów i przekupek. Karczma przy głównej drodze,
gorzelnia czy browar klasztorny pozwalały na stałe dochody.
O samowystarczalności klasztoru na Piasku świadczą umieszczone w budynkach przyklasztornych
warsztaty stolarza, kowala, krawca
czy szewca. Wśród sprzętów, jakie
notują stare inwentarze z XVIII wieku
znaleźć można i takie, który służyły
do szczególnej pracy. To narzędzia introligatorskie zakupione w 1753 roku.
Były tam pilniki, młotki, nożyce, dłuta,
prasy, tygle do gotowania kleju, żelazko okrągłe do obrzynania ksiąg i inne.
Po co zakonnikom były takie narzędzia? Oczywiście bogata biblioteka wymagała dbałości. Przede wszystkim wymieniano lub naprawiano
zniszczone okładki. Przy niektórych
zakupionych w czasie podróży zagranicznych wielotomowych wydaniach
starano się ujednolicić oprawy. Tłoczono też szyldziki, na których wyciskano tytuły ksiąg. Prócz biblioteki
były również potrzeby codzienne.
Powstawały czyste księgi do prowadzenia rachunków klasztornych.
Zszywano pojedyncze składki rękopiśmiennych protokołów kapituł

prowincjalnych, inwentarzy, kopiarzy
dokumentów. Nie musiały być one
bardzo ozdobne – w zakonie mendykanckim wystarczały proste okładziny. W XVIII wieku nie oprawiano
już ksiąg w deski. Jako usztywnienia
używano tektury lub sklejonych kart
makulatury, często wcześniej zapisanych lub wydrukowanych. Oblekano
takie okładki najczęściej w półskórek, zabezpieczając jedynie grzbiet
i narożniki w prawdziwą skórę.
Resztę okładki zaklejano ozdobnym
papierem lub makulaturą pergaminową. Samo szycie książki odbywało się na specjalnie skonstruowanej
szywnicy. Tak właśnie oprawione
były rękopisy zakonników pisane
w latach studiów, czy też drukowane
dzieła wydawane przez klasztor. Nie
wszystko udało się oprawić, bowiem
jeszcze do dziś można znaleźć w archiwum zakonnym XVII wieczne nierozcięte wydrukowane składki przygotowane dla introligatora.
Dzisiaj również możemy zanurzyć się w ten świat i poznać tajemnice tego ciekawego rzemiosła.
W dniach 17–18 grudnia odbędą się
w karmelitańskiej Eliaszówce dwudniowe warsztaty introligatorskie organizowane przez Krakowską Szkołę
Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin
Pokrewnych. Zajęcia poprowadzi poznański introligator Jan Grochocki,
który prócz tradycyjnych form zajmuje się również nowoczesnymi i artystycznymi oprawami.
Zapisy: biuro@kaligraf.eu lub tel.
669 491 178.
Szymon Sułecki
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Karmelici w Polsce

Ujęcie duchowościowe (cd.)

Kontynuujemy rozpoczęty w poprzednim numerze materiał o duchowościowym ujęciu obecności Karmelitów w Polsce.

II. Karmelici jako inspiratorzy kształtowania
postaw patriotycznych
1. Karmelici oborscy
Maria Konopnicka w swojej noweli pt. „W Oborach”
opisała przygotowania wspólnoty klasztoru karmelitańskiego do powstania styczniowego. Autorka na sposób
literacki przedstawiła w nie tylko samą atmosferę wówczas panującą, ale i przebieg powstania, przy czynnym
udziale w nim karmelitów oborskich. Konopnicka opisała przygotowania do insurekcji w ten sposób:
„ Jakieś wizje bohaterskie, ogromne, wstawały
i przemijały pod niskim pułapem starego refektarza,
w blaskach krwawo-złotych. Jakaś moc ściskała i rozpierała serca, gotowe wyżąć z siebie ostatnią krwi
kroplę. Jakiś żar rozpalał źrenice, jakiś pęd warczał
w żyłach i przyśpieszał tętna. Przeor milczał. Ta chwila
milczenia miała wymowę tak ogromnej siły, iż nie dotrwałoby jej w mocy żadne ludzkie słowo. Oczy jego
chodziły po nas, jak żar i jak płomień. Zaczem schował
kartę pod szkaplerz na piersiach i, szeroko odetchnąwszy, rzekł: – Dzieci! Matka na nas woła. Matka jest w potrzebie. Aż tu, przez mury, słychać jej wołanie. Zrodziła
nas, wykarmiła, żeście na jej łonie na drągalów wyrośli i już wam smoczka w gębie nie potrzeba. A teraz,
tam huczą lasy, palą się wsie, wstają miasta, kto żyw
ofiarę tego życia niesie, a wy mi tu będziecie siedzieli
za piecem? Trzydziestu takich partyzantów, że to Boże
ratuj – i za piecem? A tam strzelby tylko grają, tylko
świszczą kulki. A dalejże mi te habity zrzucać i w garść
pluć! – Tu zawiesił głos”1. I dodaje: „Kończąc konwentualne spotkanie przeor rozkazującym tonem powiedział:
«A dobywać tam stare kurty, sukmanki, czamary... Zaś
krzyż święty na pierś, na czoło, i – w szeregi! w szeregi!
w szeregi!»…”2.

2. Ojciec Marek Jandowicz
Spośród wielu ważnych i zasłużonych dla Kościoła,
Zakonu karmelitańskiego i Ojczyzny postaci, był niewąt1
2

M. Konopnicka, W Oborach, Obory-Rypin 2013, s. 13-24.
Tamże, s. 28.

pliwie duchowy przywódca konfederacji barskiej, działający w XVIII wieku o. Marek Jandowicz (1713-1799),
znany z literatury jako ksiądz Marek3. Za jego sprawą,
walka o wolną od obcych wpływów Ojczyznę staje się
walką o świętą wiarę. „[...] bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi” — śpiewali wówczas konfederaci4. Ten wielki patriota działał głównie na Wołyniu, w Barze i na Podolu. Mówiąc o Kulcie Matki Bożej Gułowskiej,
nie można pominąć sylwetki o. Marka, gdyż on ten kult
propagował żarliwie w wojsku konfederackim, jako duchowy przywódca konfederacji barskiej i zakonnik karmelitański z Woli Gułowskiej.
O. Marek, jak zanotował jego biograf, „[…] z krzyżem
w ręku przebiegał wioski i miasta wołyńskie i płomiennemi, pełnemi miłości Boga i Ojczyzny słowy zachęcał
do patrjotyzmu i powstania przeciw ciemiężcy. Mówił,
że choćby Polska wygrać nie miała, tedy przynajmniej
ocali honor narodowy, nie poddając się dobrowolnie
przemocy wroga. Zachęcał do obrony wiary katolickiej
i w tym celu zawiązał bractwo «Krzyża świętego» przeciw schizmatykom”5.
3
Z ważniejszych źródeł dotyczących osoby i działalności o. Marka Jandowicza O.Carm. warto przywołać takie pozycje jak m.in.: Jarocki F. P., Wiadomość o księdzu Marku karmelicie z opowiadań byłego
konfederaty barskiego zebrana w treści, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny”, t. 2, 1881; Kitowicz J., Pamiętniki czyli Historia polska,
oprac. P. Matuszewska, Warszawa 2005; Literatura barska (Antologia),
oprac. J. Maciejewski, Wrocław 1976; Podanie o śmierci księdza Marka karmelity, „Czas” [krakowski], 1856, nr 210; Rzewuski S., Pamiątki
Soplicy, Warszawa 1961; Wybicki J., Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, oprac. A. Skałkowski, Wrocław 2005.
Opracowania: Dobrzycki S., Prorok konfederacji barskiej o. Marek Jandołowicz, „Tęcza”, 1929, nr 41; Krasicka J., Ksiądz Marek w literaturze polskiej, „Przegląd Powszechny”, t. 162, 1924, nr 484; Konopczyński W.,
Konfederacja barska, t. 1-2, Warszawa 1991; Rostworowski E., Ksiądz
Marek i proroctwa polityczne doby radomsko-barskiej, [w:] Przemiany tradycji barskiej. Studia, red. Z. Stefanowska, Kraków 1927; Smoleński W.,
Ksiądz Marek, cudotwórca i prorok konfederacyi barskiej. Szkic historyczny
[załączone listy i błogosławieństwa na piśmie księdza Marka], „Ateneum”, 1886; Szczygielski W., Jandołowicz (Jandowicz) Marek, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Wrocław 1962-1964. Literatura piękna:
Słowacki J. Ksiądz Marek, Wrocław 1979.
4
J. S. Pietrzak, Wielki Narodowy Bohater O. Marek Jandowicz. Karmelita. Duchowy Wódz Konfederacji Barskiej, Kraków 1928, s. 6.
5
Tamże. Autor w swojej pracy cytuje modlitwę o. Marka Janowicza: „Wielka, Najświętsza Królowo Polska, Marjo, Pani polskiej nacji, patrz co się wżdy przydarzyło Koronie polskiej. Jakże ona jest
srodze utrapiona i znękana, jako w niej nijakiej niemasz władzy, jak
bardzo opuszczone jest twoje Dominium (Panowanie). Marjo! Patrz,
o Clementissima (Najłagodniejsza), jak nad Ojczyzną naszą schizma
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Ojciec Jandowicz jeszcze przed wybuchem konfederacji barskiej dał się poznać jako szczególny wybraniec Opatrzności, mamy więc relacje o tym, jak „zamawia choroby”, błogosławi studnie czy odgaduje treść
grzesznej rozmowy, prowadzonej przez panny na odległej przechadzce, czy niemocą rąk dotyka mężczyzn,
którzy powątpiewali o świątobliwości jego i wziąć go
chcieli za przedmiot żartu. Ulubionym zaś sposobem
pokazywania swej mocy przez duchownego było wywoływanie piorunów. Wyładowania atmosferyczne najczęściej miały służyć potwierdzeniu słów jego przepowiedni6.
Z oblężonych przez Rosjan okopów barskich przygotowywał wypady zaopatrzony w krzyż czy monstrancję, ale potrafił sobie też radzić gołymi rękoma. Wśród
szlachty ciągle istniało zapotrzebowanie na jego błogosławieństwa, wciąż wierzono w ich działanie. Zresztą i po śmierci karmelity używano pozostałości z jego
trumny do produkcji medykamentów7. O. Marek był niewątpliwie, obok wielu innych karmelitów działających
na przestrzeni wieków na ziemiach polskich, świetlanym
przykładem umiłowania Kościoła, Zakonu i Ojczyzny8.

3. Karmelici podlascy
Postawy patriotyczne wśród ludności Podlasia kultywowali również inni pracujący w Woli Gułowskiej
karmelici, jako stróże wizerunku Matki Bożej Gułowskiej. Opieka Maryi pomagała przetrwać szczególnie
ciężkie czasy rozbiorów i niewoli. Władze carskie nie
uznawały Unii Brzeskiej, rozpoczęły szykanowanie
unitów. Szczególnie krwawe prześladowania miały
miejsce na Podlasiu. W tych czasach ojcowie karmelici
i luteranizm panują i użal się dzieci swoich i mej boleści.Wiem,
z relacyj Twoich, Marjo Dziewico, że to uczynił Bóg, dla grzechów,
dla rozpusty i sprosności, dla uciemiężania ubogich i maluczkich, jakie w Rzeczypospolitej naszej się dzieją! Ależ przecie i dobrych jest
siła! Wejrzyj-że na nich Domina advocata nostra (Pani Orędowniczko
nasza). Jeśli karać potrzeba, a potrzeba, to na mnie grzesznego niech
spuści Bóg Syn Twój karanie, bicze i chłosty, a narodowi memu, jeśli nie przepuści, boć sprawiedliwości stać się musi zadość, to niech
mu choć ostatecznej sromoty oszczędzi. Mnie niech nie przepuści,
ale narodowi polskiemu, którego Tyś jest, Panienko Marjo, Królową
zawołana, niech daruje, niech go zachowa i odrodzi. O jakże dłu
gie lata ma on być uśmiercony. Przyspiesz mu powstanie i odrodzenie dla wielkich zasług Świętych i męczeńskich Polaków. Zachowaj
to plemię polskie, na Twoim stojące ordynansie, a z niem i Zakon
mój, który przecie jest Twoim i cześć Twoją gorliwie promowuje, o Ty
wielka Consolatrix afflictorum (Pocieszycielko strapionych) i moja.
Amen.
6
Por. J. Głowacki, Ksiądz Marek – superbohater czasów minionych,
w: Kurier Instytutu Historii, № 10 (26) R III, Łódź 2007, s. 11-13.
7
Por. tamże.
8
Inne ważne dla Karmelu i Kościoła polskiego postaci to karmelici, którzy w obronie wiary i ojczyzny zginęli podczas ostatniej wojny
światowej. Wśród nich byli m.in. bł. Hilary Paweł Januszewski, Leon
Koza, Bolesław Huczyński, Gerard Kowalski, Bartłomiej Czosnek, Bruno Makowski, czy Szymon Buszta. Także ważną postacią dla Karmelu
w czasach powojennych, był więzień obozu koncentracyjnego w Dachau i znany józefolog, o. Albert Zenon Urbański.
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przejęli na siebie obowiązek duchowej opieki, nie tylko nad ludnością katolicką, ale i unitami. Nie zważając
na niebezpieczeństwo i kary aż do zesłania na Syberię,
udzielali oni grekokatolikom sakramentów świętych,
spowiadali, udzielali Komunii świętej i sakramentu
chorych. Nic dziwi więc, że mimo niebezpieczeństwa
przychodziła do gułowskiego Karmelu ludność z odległych okolic9.
Kościół katolicki zawsze był nauczycielem patriotyzmu dla kolejnych pokoleń Polaków. W sposób szczególnie jaskrawy uwidoczniło się to w historii narodu
polskiego, który wymazany z mapy świata w czasach zaborów, prześladowany, dzięki wierze, przechował swoją
kulturę, język i tradycje. Im bardziej był gnębiony i prześladowany, tym bardziej wzmacniały się w nim uczucia
patriotyczne i tęsknota za ojczyzną. Niemałe zasługi
mają w tym względzie polscy karmelici.

III. Legendy
Podejmując refleksję nad wielowiekową obecnością
karmelitów na ziemiach polskich, trzeba choćby pobieżnie zapoznać się z niektórymi, spośród bardzo wielu
legend, związanych z początkiem karmelitańskich fundacji, czy też z niezwykłymi wydarzeniami związanymi
z kultem Matki Bożej10. Tych ostatnich jest zdecydowanie najwięcej. Różna jest tematyka karmelitańskich
legend, ale zaznaczyć trzeba, że gdzieś w tle, za nimi
ukryte są konkretne wydarzenia historyczne.
Niektóre z legend odegrały szczególną rolę w kształtowaniu się maryjnej świadomości Zakonu na ziemiach
polskich. Były często przytaczane i można znaleźć liczne ich wersje, co dowodzi, że stanowiły istotny element
przekazu pierwotnego charyzmatu karmelitańskiego.
Niektóre z legend nie dotyczyły bezpośrednio działalności karmelitów, gdyż ich jeszcze, czy już w danym miejscu nie było. Jednak powszechnie kojarzą się one z nimi,
wpisując się w tło śladów ich działalności na ziemiach
polskich.

1. Legendy związane z Karmelem krakowskim
powstałym w XIV wieku
Klasztor i kościół „na Piasku” w Krakowie to dla karmelitów niezwykłe, cudowne miejsce. Jest to jedyna,
9
J. S. Majewski, Adamów i okolica. Szkic monograficzny rodzinnych stron Henryka Sienkiewicza, Łuków 1929, s. 32, za: Z. Walczy,
Sanktuarium maryjne w Woli Gułowskiej, dz. cyt., przypis nr 45.
10
Różnych legend związanych z pobytem karmelitów na ziemiach polskich jest dużo więcej nie te, które zostały przywołane
w niniejszym artykule. Warto przypomnieć chociażby jeszcze jedną
z nich, związaną z nieistniejącym obecnie klasztorem i kościołem karmelitów pw. Bożego Ciała w Poznaniu. „Miraculum trium Hostiarum”
[Legenda o cudzie Trzech Hostii W.S.] wyrażała ówczesny żarliwy kult
Bożego Ciała, przy jednoczesnej postawie nienawiści do Żydów. Zob.
T. M. Trajdos, Fundacja Klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych pw. Bożego Ciała w Poznaniu, a kult eucharystyczny króla Władysława II Jagiełły,
Kraków 1988.
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nieprzerwanie istniejąca po dzień dzisiejszy karmelitańska fundacja Świętej Królowej Jadwigi. Miejsce to bywa
opisywane i nazywane w starych kronikach, pieśniach
i wierszach, „ogrodem fiołkowym”. To „cudowny ogród
Matki Najświętszej”, w którym od ponad pięciuset lat
jest Ona obecna poprzez łaskami wsławiony wizerunek,
zwany Matką Bożą Piaskową – Panią Krakowa.
Kiedy więc chcemy mówić o historii karmelitańskiego kościoła „na Piasku” w Krakowie, trzeba choćby
w kilku słowach wspomnieć o legendach związanych
z tym miejscem.
W przewodniku po Krakowie, który pochodzi
z XVIII wieku, o kościele Karmelitów na Piasku czytamy: „Władysław II monarcha polski, rzeczony Hermanus, kościół na tem miejscu („na Piasku” za murami
miasta) zaczął fundować roku p. 1087, a to za doznaniem takiego cudu: Miał ten monarcha chorobę w nosie nieuleczalną, w którym się zalągło robactwo; a tak
i fetór przykry, i boleść nieznośna monarchę dręczyła.
Gdy ludzkie nie pomagały lekarstwa, do Boskiej udaje się pomocy, a myśląc o tem, snem zmorzony zasnął.
Wtem pokaże mu się Najśw. Marya Panna, i pokazuje
mu to miejsce, gdzie teraz kościół i klasztor stoi, mówiąc ażeby tam szedł, a gdy obaczy fiołki, pod niemi
żeby kopać kazał i szukać piasku. Tym piaskiem (mówiła lekarka chorych Marya) nos potrząsnąwszy, uzdrowiony zostaniesz”11.
Na terenie zabudowań i ogrodu klasztornego, pod kilkucentymetrową warstwą ziemi znajduje się piasek.
W centrum wirydarza klasztornego istnieje po dzień
dzisiejszy źródło krystalicznie czystej wody, a wiosną
w ogrodzie karmelitańskim bez trudu możemy znaleźć
kwitnące fiołki.
Legend o cudownie dokończonych obrazach Maryi,
malowanych przez karmelitów dla celów Jej publicznego
kultu, jest zdecydowanie najwięcej. Jedna z nich przedstawia historię powstania obrazu Matki Bożej Piaskowej
w krakowskim Karmelu. W starym przekazie czytamy:
„Pewien karmelita, ksiądz pobożny i snadź niepospolity artysta-malarz, powziął szczęśliwą myśl z wyższego
widocznie natchnienia, odmalowania wizerunku Matki
Bożej na zewnętrznej ścianie, ponad drzwiami bocznymi
kościoła. Gdy rzeczony karmelita-malarz rozpoczął swe
dzieło nakreśliwszy kontur, zadzwoniono właśnie «na
pacierze», więc skierował swe kroki do chóru, zostawiwszy malowanie. Tymczasem podczas jego nieobecności
niewidzialna ręka dokończyła tworzenie wizerunku. Następnego dnia zbierały się gromadki ludzi podziwiając
Madonnę”12.
Warto w tym miejscu przywołać jeszcze dwie inne legendy związane są z cudowną interwencją przypisywaną
Matce Boże Piaskowej. W zachowanych dokumentach
klasztornych czytamy: „Przełomową datę w historii koM. Rożek, Kościół OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Przewodnik dla zwiedzających, Kraków 1990, s. 5.
12
R. Róg, Karmelici. Duch, historia, kultura, Kraków 1997, s. 16.
11
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ścioła Karmelitów stanowi rok 1655. Z końcem września armia króla szwedzkiego Karola X Gustawa zbliżyła się do Krakowa. Obrońca miasta, Stefan Czarniecki
kazał podpalić przedmieścia, aby nie stanowiły osłony
dla Szwedów. Ofiarą ognia padły Garbary. Mówiono
wówczas w Krakowie, że ukazała się Matka Boża, „...
która szerokim płaszczem białością śniegowi podobnym
wszytką onę Piasku swojego dzierżawę pilnie zasłoniła
i aby pospolitym nie zgorzał był, płomieniem mocno zabraniała”13.
Inna legenda mówi, że: „W roku 1656 Szwedzi zburzyli wszystkie większe budowle na przedmieściach
Krakowa, aby ułatwić sobie obronę miasta na wypadek oblężenia przez polskie wojska. Ponownie spalono przedmieścia i zburzono kościół Karmelitów. Z tego
zniszczenia zachował się mur z wizerunkiem Madonny,
co uznano za cud. Obraz pod gruzami, zakryty deskami,
przetrwał do roku 1657, kiedy Kraków wyzwolono z rąk
szwedzkich. Już na początku września obraz odkryto
i w święto Narodzenia Najświętszej Panny Marii, sufragan krakowski, biskup Mikołaj Oborski odprawił Mszę
św. przed cudownym obrazem”14.
O fundatorce kościoła i klasztoru w Krakowie św.
Jadwidze Andegaweńskiej dowiadujemy się z innego
źródła, że „[…] często doglądała budowy świątyni,
krzątając się między robotnikami, słowem i datkami
zachęcała murarzy i kamieniarzy do pracy. Podczas
jednej takiej wizyty dostrzegła, że jeden robotnik płacze. Ze łzami opowiedział królowej o ciężkiej chorobie
małżonki i braku pieniędzy na jej leczenie. Wzruszona Jadwiga ofiarowała mu złotą sprzączkę z trzewika,
aby poratować go finansowo. Po odejściu Jadwigi, kamieniarz spostrzegł oznaczony na kamieniu ślad stopy
królowej. Podkuł go jeszcze w kamieniu, który wmurował w ścianę świątyni. Tak powstała stopka królowej
Jadwigi. Ślad ten lud krakowski całował, jak drogocenną relikwię. Pamiątkę miłosiernego dzieła i serca królowej, która litowała się nad każdym nieszczęśnikiem
i nędzarzem”15.

2. Legenda związana z Karmelem oborskim
powstałym w XVII wieku
Jedna z legend powstałych w klasztorze oborskim
dotyczy łaskami słynącej piety Matki Bożej Bolesnej.
W źródłach czytamy, że „w 1617 r., kiedy fundacja
oborska usamodzielniła się, karmelici bydgoscy wrócili do macierzystego klasztoru, zabierając z sobą figurę
M. B. Bolesnej, wykonanej z drewna lipowego przez któregoś z karmelitów bydgoskich16. Po tym fakcie nastąpił
M. Rożek, Kościół OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Przewodnik dla zwiedzających, dz. cyt., s. 9.
14
Tamże.
15
Tamże, s. 12.
16
Por. M. Krajewski, Obrzańskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
– Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Kraków-Obory-Brodnica 2016,
s. 57. „Kiedy przysposobiwszy nowemu klasztorowi dostateczną licz13
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kilkunastoletni okres przetargów między obu klasztorami o posiadanie wsławionej, jeszcze w okresie bydgoskim, Figury. Najstarsze źródła okres ten dokumentują
dwukrotnym, cudownym powrotem Figury z Bydgoszczy do Obór, podając, że: „dwakroć odwożona do Bydgoszczy, sama powracała do Obór”17.
Każdy zakon dziedziczy ogromne bogactwo przekazów o swoich założycielach, miejscach powstania czy
też różnych świętych. Karmel nie stanowi w tym względzie wyjątku. Jest jednak pewna cecha, która go wyróżnia. Prawie wszystkie jego legendy poświęcone są osobie Maryi. Uświadamia nam to, jak niezmiernie mocno
Maryja wrosła nie tylko w duchowość i burzliwą historię
początków Zakonu, ale przede wszystkim w przestrzeń
wyobraźni i serca karmelitów. W tej przestrzeni rodziły się i żyły mistyczne obrazy, ubogacając i komentując
realne zdarzenia, wprowadzając je przez to w świat królowania Tej, którą Karmel od swego początku nazywał
Matką i Siostrą.
Kończąc omawianą tematykę warto zacytować myśl
zawartą w pracy ks. Macieja Zagłoby Smoleńskiego pt.
Cztery kościoły w ziemi dobrzyńskiej z 1869 r., gdyż wobec
przywołanych przez nas karmelitańskich legend wydaje się interesująca:
„Mało kto z czytelników pomyśli i zapyta, jak trzymać o tych cudach? i za to, żeśmy je z kurzu i zapomnienia wydobyli, posądzi nas o zbytnią łatwowierność. Nie
są one, co prawda, przez Kościół św. stwierdzone, […]
nie możemy ich przeto wszystkich uważać za prawdziwe, – ale też tem samym, skoro ich Kościół nie odrzucił, i nam ich odrzucać nie wolno. Sądź więc każdy, jak ci się podoba, lecz pamiętaj, że Pan Bóg nie
przestał być cudownym w świętych swoich, ani święci,
głównie zaś Matka Najświętsza, nie tracili sposobności
wstawiania się za nami do Boga; ani Kościół katolicki
zdania swego i nauki względem cudów nie odmienił.
Dlaczegóż, powie kto, dzisiaj ich nie ma? Naprzód nie
mówmy, że ich nie ma; bo słychać o nich tu i ówdzie;
a potem wyznajmy, że za mało w nas wiary i miłości,
za mało kochamy Pana Boga, aby nas nadzwyczajnemi łaskami otaczał. Gdy nam zdrowie służy, szczęście
sprzyja, fortuna rośnie – zapominamy o Bogu, i powodzenie przypisujemy naszym zabiegom, zręczności,
rozumowi; a skoro bieda dokucza, kalectwo dręczy,
choroba sąsiadów zmiata, przerażeni obracamy się
do Boga z modlitwą o pomoc i ratunek, nie możemy
jednak zdobyć się na tak żywą wiarę i gorącą miłość,
jakie znalazł Pan Jezus o owej niewieście, o której Szymonowi faryzeuszowi powiedział: »Odpuszcza się jej

wiele grzechów, iż wiele umiłowała«, a potem obróciwszy się do niej, rzekł: »Wiara twoja zbawiła cię, idź
w pokoju« (Ł, 7, 36/’30)”18.

bę zakonników, wracali w 1617 r. położyć głowę na starem miejscu
w Bydgoszczy, zabrali także i wspomnianą statuę. Ale jakież to było
ich zdziwienie, gdy Jej w ołtarzu, na którym była złożona, nie znaleźli i przekonali się później, że bez pomocy ludzkiej przeniosła się
do Obór”. Cytat ten pochodzi z artykułu zamieszczonego w „Przeglądzie Katolickim” 1866, nr 26, s. 410., czego jednak nie podał cytowany tu autor. Tamże, przypis nr 4.
17
Tamże, s. 58.

18
M. Smoleński, Cztery kościoły w ziemi dobrzyńskiej, Lwów 1869,
s. 40-41.
19
Por. M. J. Jaszczyszyn, S. T. Praśkiewicz, Słowo prowincjałów polskiego Karmelu terezjańskiego na progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,
Kraków-Warszawa 1999.
20
Tamże.
21
B. A. Tomaszewski, Dzieje Zakonu OO. Karmelitów w Polsce na Litwie i Rusi 1397-1795, cz. I, dz. cyt., s. IV.
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Zakończenie
Można z radością zauważyć pewne oznaki zainteresowania duchowością karmelitańską w naszych
czasach. Karmel, który jest wciąż niewątpliwie mocny
swoją pierwotną tradycją i świadectwem obecności
karmelitów na ziemiach polskich, jest zdolny do tego,
aby odpowiedzieć w sposób twórczy na potrzeby i zainteresowania współczesnego człowieka. Trzeba nam,
współczesnym karmelitom, podjąć wysiłek w tym
celu, aby parafrazując słowa amerykańskiego trapisty
Tomasza Mertona, nie było człowieka Kościoła, który by współcześnie nie zawdzięczał czegoś Karmelowi19. Hans Urs von Balthazar do tych słów dopowiada:
„W ramach naszej epoki żaden inny instytut zakonny
nie został obdarzony takimi wielkimi łaskami o charakterze „misyjnym”, jak Karmel; chodzi tu o łaski,
które są ostrzeżeniem i przeciwwagą dla aktualnych
trendów w Kościele i w świecie (...) Właśnie w naszych
współczesnych czasach Karmel stał się uprzywilejowanym miejscem spotkań. Benedyktyni, dominikanie,
jezuici, przedstawiciele innych zakonów i kleru diecezjalnego czuli się w Karmelu jak we własnym domu,
bliscy jego duchowi; jest to znak, że ten sam korzeń
karmi wiele gałęzi, jeśli jest się wiernym własnemu
powołaniu”20.
Kończąc naszą refleksję uzasadnione wydaje się
ponowne przywołanie słów polskiego karmelitańskiego historyka, którego zacytowana na wstępie tego
wystąpienia myśl w pewien sposób wytyczała tok naszej duchowej refleksji. O. Tomaszewski, w postawie
wdzięczności wobec Maryi za wielowiekową obecność
karmelitów na ziemiach polskich, pisał o swoich współbraciach w Karmelu, że „[…] na przestrzeni 600-letniej
historii, przeżyli oni [karmelici W.S.] nie tylko radosne
chwile, ale też i pełne boleści, podobnie jak i inne zakony. «Za wszystko niech będzie Bóg uwielbiony» (św. Jan
Chryzostom), a Najświętszej Pannie Maryi piszący te słowa [o. B. A. Tomaszewski W.S.] pragnie powiedzieć: Divae Virgini Mariae, Matri et Reginae Carmelitarum, sit honor
et gloria [Najświętszej Maryi Dziewicy, Matce i Królowej
Karmelu, cześć i chwała W.S.]”21.
o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
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Z życia parafii i klasztoru
Dołączyli do nas...
W Seminarium Duchownym Karmelitów
Mam na imię Piotr Pabis, jestem alumnem I roku seminarium duchownego. Pochodzę z Chojnowa. Jest to mała
miejscowość leżąca w diecezji legnickiej. Od ponad
dwóch lat jestem w Zakonie Braci Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel. W październiku rozpocząłem etap
formacji seminaryjnej. Najczęstszym pytaniem, które słyszę, jest to: dlaczego zakon? dlaczego Karmel? Najprostsza odpowiedź, jakiej mogę udzielić, jest taka, że chcę
służyć na pełnym etacie Temu, który jest samą Miłością
i Miłosierdziem. Obecnie – poza studiami – wolny czas
staram się spędzać aktywnie biegając lub poświęcać się
dobrej lekturze. W życiu zakonnym pragnę realizować
Nową Ewangelizację, którą proponuje papież Franciszek. W swoim życiu pragnę naśladować swoich świętych patronów – św. Piotra z Alcantary, św. Antoniego
z Padwy czy też św. Faustynę.

Prenowicjat
15 października br. w naszym klasztorze w Krakowie 5 nowych braci: br. Damian Domański z Turzystwa, br. Dominik Kulesza z Krakowa, br. Adam Stępniewski z Gdańska, br. Szymon Szablewski z Gdańska, br. Adrian Średniawski
z Lubawki rozpoczęło swój pierwszy etap formacji zakonnej zwanej prenowicjatem (postulatem). Decyzją o. Prowincjała i Rady Prowincji został on przeniesiony z klasztoru z Lublina. Przez najbliższy rok bracia będą w naszym najstarszym klasztorze „Na Piasku” rozpoznawać swoją drogę, którą prowadzi ich Bóg. Jest to czas na zapoznanie się
z podstawowymi wymaganiami życia zakonnego, jak również na poznanie reguły zakonnej, naszych konstytucji zakonnych, podstaw duchowości karmelitańskiej. Po skończonym prenowicjacie bracia rozpoczną roczny okres nowicjatu w Oborach, a następnie sześcioletni okres studiów filozoficzno–teologicznych w Krakowie. Na początku drogi
życia zakonnego polecamy naszych braci modlitwie i wstawiennictwu Matki Karmelu i Świętych naszego Zakonu.
(Na zdjęciu od lewej – z przodu: Adrian, Damian; z tyłu: Szymon, Adam, Dominik.)
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23.10.2016
Spotkanie z Marcinem Zbyszkiem i Magdą
W niedzielę 23 października 2016 roku o godz. 20.00 odbyło się w Eliaszówce spotkanie z Marcinem Żukowskim,
Zbigniewem i Magdaleną Kaliszuk. Podczas spotkania odbyła się także promocja najnowszej książki Zbyszka Yes,
we can! Spotkanie poprowadziła Agata Wodka. Wcześniej
podczas każdej Mszy św. zaproszeni Goście dawali świadectwo wiary i zachęcali innych do działania na rzecz
pomocy innym i obrony wartości religijnych. Po Mszach
św. – na krużgankach, a wieczorem w Eliaszówce można
było nabyć książki, filmy i audiobooki o tematyce religijnej. Część dochodu ze sprzedaży została przeznaczona
na leczenie Marcina, który od 10. roku życia zmaga się
z guzem mózgu.

26.10.2016
Spotkanie wolontariuszy KDM
W środowy wieczór odbyło się spotkanie wolontariuszy Karmelitańskiego Dnia Młodych, którzy chcą podjąć
nową inicjatywę tworząc nową odsłonę KDM – Karmelitańskie Dzieło Miłosierdzia. Wolontariusze spotkali się,
aby omówić plan działania na cały rok. Nowe dzieło zrodziło się z przesłania ŚDM 2016 i chęci działania na rzecz
bliźniego. Niedługo przedstawią konkretny plan swojego działania.

1.11.2016
Uroczystość Wszystkich Świętych
Nasza wspólnota klasztorna zgromadziła się o godz.
18.30 w Bazylice, aby odśpiewać uroczyste nieszpory
za zmarłych. Od wielu lat, ta kultywowana tradycja modlitwy za zmarłych zgromadziła w Bazylice także wiernych. Po uroczystych nieszporach została odprawiona
Msza święta.
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2.11.2016
Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych
W Dzień Zaduszny jest tradycją naszej Bazyliki, że o godz.
9.00 i 19.00 odprawiane są specjalne nabożeństwa, podczas których modlimy się za zmarłych wspomnianych
w wypominkach. Tak było i w tym roku. Oba nabożeństwa zgromadziły większą liczbę ludzi na wspólnej modlitwie za swoich zmarłych.

13.11.2016
Siostry Sercanki
Przez całą niedzielę gościliśmy w naszej parafii Siostry
Sercanki z Krakowa, które prosiły wiernych o wsparcie
w utrzymaniu prowadzonej przez nie bursy studenckiej.
Na zakończenie każdej Mszy świętej Siostry kierowały
do zgromadzonych kilka słów, a przed Bazyliką rozprowadzały drobne gadżety.

14.11.2016
Wszystkich Świętych
Zakonu Karmelitów

15.11.2016
Wspomnienie Wszystkich
Zmarłych Karmelitów

W połowie miesiąca listopada obchodzimy w naszym zakonie Uroczystość Świętych Karmelu. Wspominamy ich
święte życie, które ma być dla nas wzorem do gorliwości
w wypełnianiu powołania. Łącząc się wraz z nimi w modlitwie nasza wspólnota klasztorna zgromadziła się
o godz. 18.30 w Bazylice na wspólnych nieszporach
za zmarłych odzianych szkaplerzem świętym.

Nie możemy zapomnieć o naszych przodkach, którzy kroczyli tą samą drogą powołania, dlatego 15 listopada, jak co
roku, z gromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii o godz.
9.00 i 19.00. Podczas tych Mszy świętych nasza zakonna
wspólnota polecała Bogu „bogatemu w miłosierdzie” naszych zmarłych współbraci i tych wszystkich, którzy byli
z nami złączeni duchowo poprzez szkaplerz święty.
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Roraty
Dla dorosłych
codziennie o godz. 6.00
Dla dzieci
w każdy wtorek o godz. 17.15
Dla młodzieży
w każdą środę o godz. 6.00

KALENDARIUM
2 grudnia 2016
• 
Pierwszy piątek miesiąca. Eucharystia z adoracją
Najświętszego Sakramentu o godz. 19.00.
3 grudnia 2016
• 
Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 16.30.
5 grudnia 2016
• 
Spotkanie III rocznika (grupa I) przygotowującego się do bierzmowania o godz. 18.00.
6 grudnia 2016
• 
Spotkanie II rocznika przygotowującego się do
bierzmowania o godz. 16.30.
8 grudnia 2016
• 
Spotkanie III rocznika (grupa II) przygotowującego się do bierzmowania o godz. 15.45.
11 grudnia 2016
• 
Spotkanie II i III rocznika przygotowującego się
do bierzmowania. Eucharystia o godz. 16.30.

17 grudnia 2016
• 
Spotkanie Rodziny Szkaplerznej.
o godz. 10.00.

24 grudnia 2016
• 
Wigilia Bożego Narodzenia. Msza święta pasterska
o północy.
25 grudnia 2016
• 
Boże Narodzenie.

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

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.

Rozpoczęcie

21 grudnia 2016
• 
Spotkanie III rocznika przygotowującego się do
bierzmowania. Roraty o godz. 6.00.

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY
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14 grudnia 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.

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: Zwiastowanie NMP, Graduał karmelitański o. Stanisława z 1644, k. 42v.

