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Setna rocznica pierwszego
objawienia w Fatimie
Kochani Czytelnicy Miesięcznika
„Na Piasku”!
13 maja tego roku będziemy przeżywali setną rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego. Matka Najświętsza, objawiając się w 1917 roku trojgu
dzieciom w Fatimie, przekazała przez
nie ważne dla całego świata przesłanie, które nazywamy „orędziem fatimskim”. Dla nas, żyjących charyzmatem
karmelitańskim, nie jest ono jakąś
nowością, ale stanowi trafne przypomnienie, na czym polega prawdziwa
pobożność maryjna. Istotą przesłania fatimskiego jest wezwanie do nawrócenia i pokuty jako zasadniczych
wymogów odnowienia, pogłębienia,
a następnie pielęgnowania swojej relacji do Boga. Owo przesłanie powrotu
na drogę Bożej łaski jest ściśle związane z wymogiem braterskiej miłości.
Przypomnijmy z tej okazji słowa Niepokalanej: „Módlcie się, módlcie się
bardzo i ponoście ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła,
gdyż nie ma nikogo, kto by się za nie
modlił”. Nabożeństwa majowe stanowią dla nas wspaniałą okazję do wypełnienia tej zachęty Maryi Dziewicy.
Obok wezwania do modlitwy, wzbudza Ona w naszych sercach pragnienie
zbawiania innych ludzi i wiąże to ściśle z potrzebą ofiary w ich intencji.
Orędzie fatimskie niesie więc
w sobie przesłanie, które odpowiada
najważniejszemu przesłaniu Bożego Objawienia. Trudno nie zauważyć
zbieżności tego przesłania ze słowami
Jezusa, który na samym początku swej
działalności skierował do świata słowa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, a które wzmacnia
słowami tegorocznego hasła duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”.
Dla osoby noszącej szkaplerz karmelitański to fatimskie orędzie staje się naglącym wezwaniem oraz serdecznym zaproszeniem do tego, aby
odnowić w swoim życiu gorliwość
i na nowo odczytać swoje powołanie
do modlitwy i apostolstwa, w zawie2

rzeniu Jezusowi Chrystusowi i Jego
Matce. Człowiek przyodziany szatą
szkaplerzną, wezwany do wypełniania
woli Ojca w ścisłej zażyłości z Maryją, nie może pozostać obojętny wobec wezwania Tej, którą obrał sobie
za Matkę i Siostrę.
Wśród najważniejszych elementów
wezwania, jakie płynie z orędzia w Fatimie, są: kult Niepokalanego Serca
Maryi, stała modlitwa, duch ofiary oraz
dziecięctwo duchowe, czyli wszystkie
elementy człowieka żyjącego na co
dzień duchem karmelitańskim. Siostra
Łucja – karmelitanka – powiedziała,
że Matka Boża trzy razy jej powtórzyła: „Zbliżamy się do czasów ostatecznych”. Najważniejszym środkiem
służącym ratunkowi ludzkości jest poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu
i modlitwa różańcowa. Maryja skarżyła się również, że nie wszystkie ofiarowane dotąd środki zbawcze zostały
przyjęte przez ludzkość, dlatego Ona
ofiaruje teraz swoje łzy.
Kochani Czytelnicy! Matka Boża prosi każdego z nas o włączenie się w dzieło zbawienia świata, ratowania siebie,
swoich najbliższych, Polski i świata.
Wiemy, że tylko miłość Chrystusa może
przezwyciężyć całą grozę zła, które ciąży nad nami i nad całą ludzkością. Chrystus potrzebuje jednak naszej zgody,
aby mógł działać przez nas i docierać
swoją miłością do największych grzeszników. Jesteśmy więc wezwani do zjednoczenia się z Niepokalanym Sercem
Matki Najświętszej, aby nas uczyła
żywej wiary i ufności, która ma się wyrazić: • w odwróceniu się od grzechu
i życiu zgodnie z zasadami moralnymi
i nauką Kościoła Katolickiego; • w codziennej modlitwie różańcowej i medytacji Pisma Świętego; • w praktyce
pierwszych piątków i sobót miesiąca
w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu
Sercu Matki Bożej za grzechy własne
i świata; • w comiesięcznej spowiedzi
i jak najczęstszym przyjmowaniu Jezu-
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sa w Eucharystii, a także, jeżeli to jest
możliwe, poście o chlebie i wodzie
w środy i piątki.
Spełnienie tych próśb Matki Boskiej Fatimskiej jest ratunkiem dla każdego z nas, Polski, Europy i świata.
Nie bądźmy obojętni na to wezwanie
Tej, która umiłowała sobie również
i to miejsce, i tu „na Piasku” otacza nas
płaszczem Swej opieki.
o. Zbigniew Czerwień O.Carm., przeor
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„ Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu”
(Łk 2,19).

W

ten sposób Łukasz opisuje postawę, z jaką Maryja
przyjmuje to wszystko, co przeżywali w tamtych
dniach. Nie chcąc bynajmniej zrozumieć i kontrolować
sytuacji, Maryja jest niewiastą, która potrafi zachowywać, to znaczy chronić, strzec w swoim sercu przejścia
Boga w życiu swego ludu. Ze swego łona nauczyła się
słuchać bicia serca swego Syna, a to ją nauczyło na całe
życie odkrywania pulsowania Boga w dziejach. Nauczyła się być matką, a ucząc się tego dała Jezusowi piękne
doświadczenie poczucia się Synem. W Maryi, odwieczne Słowo nie tylko stało się ciałem, ale nauczyło się poznawania matczynej czułości Boga. Wraz z Maryją, Bóg-Dzieciątko nauczył się słuchać tęsknot, lęków, radości
i nadziei narodu obietnicy. Wraz z Nią odkrył siebie jako
Syna świętego Ludu Bożego.
Maria pojawia się w Ewangelii jako kobieta niewielu
słów, bez wielkich przemówień, nie będąc główną postacią, ale spoglądając uważnie, umiejąc strzec życia i misji
swego Syna, a więc tego wszystkiego, co On kocha. Potrafiła strzec zarania życia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej i nauczyła się w ten sposób być matką licznych rzesz. Była blisko najróżniejszych sytuacji, aby siać
nadzieję. Towarzyszyła krzyżom niesionym w milczeniu
serca swoich dzieci. Tę wspaniałą prawdę przypomina
nam wiele nabożnych praktyk, wiele sanktuariów i kaplic
w najbardziej odległych miejscach, tyle obrazów w licznych domach. Maryja dała nam matczyną serdeczność,

która nas otacza pośród trudności; matczyną serdeczność pozwalającą, aby nic i nikt nie gasił w łonie Kościoła
rewolucji czułości rozpoczętej przez Jej Syna. Tam, gdzie
jest matka, tam jest czułość. A Maryja ze swoim macierzyństwem ukazuje nam, że pokora i czułość to nie cnoty
słabych, ale silnych, uczy nas, że nie trzeba źle traktować
innych, aby czuć się ważnymi (…) Matki są najsilniejszym antidotum na nasze skłonności indywidualistyczne
i egoistyczne, na nasze zamknięcia i apatie. Społeczeństwo bez matek byłoby nie tylko społeczeństwem zimnym, ale społeczeństwem, które straciło by serce, które
utraciło by „zmysł rodzinny”. Społeczeństwo bez matek
byłoby społeczeństwem bez litości, zostawiło by miejsce
jedynie na wyrachowanie i spekulację. Ponieważ matki,
nawet w najgorszych chwilach, potrafią być świadkami
czułości, bezwarunkowego poświęcenia, siły nadziei.
Wiele nauczyłem się od tych matek, które mając dzieci
w więzieniu lub leżące na szpitalnym łóżku czy też zniewolone narkotykami mimo zimna czy upału, deszczu
lub suszy, nie poddają się i stale walczą, aby dać im to, co
najlepsze. Albo te matki, które w obozach dla uchodźców, czy wręcz w samym środku wojny potrafią bez wahania objąć i wspierać cierpienie swoich dzieci. Matki,
które dosłownie oddają życie, aby żadne z dzieci się nie
zatraciło. Gdzie jest matka, tam jest jedność, tam jest
przynależność, przynależność dzieci.
1 stycznia 2017
3
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Z homilii
Jana
Pawła II
Fatima, 13 maja 1982 roku

S

próbujmy, w świetle tajemnicy duchowego macierzyństwa Maryi, zrozumieć niezwykłe orędzie, które rozpoczęło się 13 maja 1917 roku i rozchodząc się
po całym świecie, trwało przez kolejne trzy miesiące, aż
do 13 października owego roku.
Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem
do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie
to rozległo się na początki XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego stulecia…

Miłość matki do grzeszników

Kiedy Jezus powiedział na krzyżu: „Niewiasto, oto
syn twój” (J 19,26), na nowy sposób otworzył serce swej
Matki, Niepokalane Serce, i ukazał mu nowe wymiary
i obszary miłości, do których została wezwana w Duchu
Świętym przez moc ofiary krzyża. W słowach z Fatimy
wydajemy się odnajdywać ten wymiar macierzyńskiej
miłości, która obejmuje swym zasięgiem całą drogę człowieka do Boga; drogę, która prowadzi przez ten świat
i która za jego progiem wiedzie przez czyściec.
Największą przeszkodą w drodze człowieka do Boga
jest grzech, trwanie w grzechu, a w końcu wyparcie się
Boga. Świadome wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej
myśli. Oderwanie od Niego całej ziemskiej aktywności
człowieka. Odrzucenie Boga przez człowieka. W rzeczywistości wieczne zbawienie człowieka znajduje się tylko
w Bogu. Odrzucenie Boga przez człowieka, jeśli jest zdecydowane, prowadzi logicznie do odrzucenia człowieka
przez Boga do potępienia.
Czy Matka, która całą miłością, jaką budzi w Niej
Duch Święty, pragnie zbawienia każdego, może milczeć
w obliczu kwestionowania samej podstawy ich zbawienia? Nie, nie może. Tak więc, ponieważ orędzie Matki
Boskiej Fatimskiej jest orędziem macierzyńskim, jest ono
silne i jednoznaczne. Brzmi poważnie. Brzmi jak mowa
Jana Chrzciciela na brzegu Jordanu. Nawołuje do pokuty.
4

Ostrzega. Wzywa do modlitwy. Poleca różaniec. Orędzie
jest skierowane do każdego człowieka. Miłość Matki
Zbawiciela dosięga każdego miejsca, które dotknęło
dzieło zbawienia. Jej troska rozciąga się na każdą jednostkę naszych czasów, na wszystkie społeczeństwa, narody i ludy. Społeczeństwa zagrożone przez apostazję
stoją przed groźbą degradacji moralnej. Upadek moralności pociąga za sobą upadek społeczeństw…
Staje, odczytując raz jeszcze, z drżeniem serca, macierzyńskie wezwanie do pokuty, do nawrócenia, naglący apel Serca Maryi, który rozległ się w Fatimie. Tak, odczytuje raz jeszcze, z drżeniem serca, widząc jak wiele
ludów i społeczeństw – jak wielu chrześcijan – poszło
w przeciwnym kierunku aniżeli ten, który wskazuje fatimskie orędzie.
Grzech zadomowił się na dobre w świecie, negacja
Boga szerzy się poprzez ideologię, zamysły i plany istot
ludzkich. Ale z tego właśnie powodu ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia, wyrażone w orędziu
Matki, pozostaje wciąż aktualne. Jest jeszcze bardziej
aktualne niż sześćdziesiąt pięć lat temu. Jest jeszcze
bardziej naglące. Ma ono stać się tematem przyszłorocznego Synodu Biskupów, do którego już się przygotowujemy.
Następca Piotra staje tu także jako świadek niezamierzonego ludzkiego cierpienia, świadek niemal apokaliptycznego niebezpieczeństwa zagrażającego narodom
i całej ludzkości. Stara się on ogarnąć te cierpienia swym
słabym ludzkim sercem, stając wobec tajemnicy serca
Matki, Niepokalanego Serca Maryi.
W obliczu tych cierpień, ze świadomością zła, jakie
szerzy się w świecie i zagraża poszczególnym osobom
ludzkim, narodom i całej ludzkości, następca Piotra staje
tu z głęboką wiarą w odkupienie świata, zbawczą miłość, która zawsze pozostaje silniejsza, zawsze potężniejsza niż wszelkie zło.
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„Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”
Stulecie objawień fatimskich
Objawienia prywatne

„Objawienie” definiuje się jako
poznanie i przekazanie nadprzyrodzonych treści, zazwyczaj za pośrednictwem słowa, otrzymane przez
określonego człowieka lub grupę
osób. Jego treść (najczęściej mariologiczna) nie jest sprzeczna z Objawieniem Bożym, zakończonym w czasach apostolskich i przekazanym
Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła
dla publicznego głoszenia i strzeżenia. Aby wyjaśnić, na czym polega ten
ostateczny i całkowity charakter objawienia, Katechizm Kościoła Katolickiego
przytacza tekst św. Jana od Krzyża:
„Od kiedy Bóg dał nam swego Syna,
który jest Jego jedynym Słowem,
nie ma innych słów do dania nam.
Przez to jedno Słowo powiedział
nam wszystko naraz. (...) To bowiem,
o czym częściowo mówił dawniej
przez proroków, wypowiedział już
całkowicie, dając nam swego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji
lub objawień, nie tylko postępowałby
błędnie, lecz także obrażałby Boga,
nie mając oczu utkwionych jedynie
w Chrystusa, szukając innych rzeczy
lub nowości” (KKK, 65).
Dlatego też od śmierci Apostołów
objawienia prywatne mogą jedynie

spełniać funkcję aktualizacji, przypomnienia, ożywienia, wytłumaczenia
lub wyjaśnienia Objawienia, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
W objawianiach prywatnych
mamy do czynienia z widzialnym ukazaniem się istoty, której widok, w danym miejscu i czasie, jest niezwykły
i niewytłumaczalny przyczynami
naturalnymi. Chodzi o zmysłową
lub wyobrażeniową percepcję ciała,
które, należąc do przestrzeni wiecznej, w tajemniczy sposób uwidacznia się wybranym osobom w przestrzeni czasowej. Od strony podmiotu
mamy do czynienia z intensywną formą doświadczenia wiary wraz z nadzwyczajnymi doznaniami, która jest
wyrazem wiary w Bożą Wszechmoc
i w szczególne pośrednictwo Matki
Bożej, aniołów lub świętych.
Objawiania prywatne, uznane
za autentyczne po gruntownym zbadaniu w aspekcie teologicznym i psychologicznym, mogą być podstawą
wypełnienia profetycznej misji wobec Kościoła przez daną jednostkę
lub grupę osób.
Odnośnie charakteru objawień
prywatnych współcześnie uważa się,
że są one wyobrażeniowe. Karl Rahner stwierdził, że nie jest konieczna
obecność przedmiotu wizji „samego

w sobie”, by można go było zobaczyć.
By stał się dostrzeżony w sposób zmysłowy, musi nastąpić pobudzenie systemu nerwowego, przez które przedmiot ukazuje się jako zmysłowy. Gdy
to zostaje spowodowane przez Boga,
przedmiot może się prezentować
w jakiejkolwiek formie i aspekcie,
zarówno jako przedmiot percepcji,
jak i imaginacji. Ponieważ zawartość
takiej wizji składa się przede wszystkim z pobudzenia władz zmysłowych,
zostaje ograniczona możliwościami tych władz. Stąd wizje, zdaniem
K. Rahnera, są nadprzyrodzone nie
co do substancji lecz co do sposobu,
jako pobudzone przez Boga.

Mariofanie

W historii Kościoła najczęściej
występowały objawienia prywatne
Matki Bożej zwane mariofaniami.
Manifestują one cudowną moc Boga
i szczególne pośrednictwo Matki
Bożej oraz Jej działania w historii.
Różne formy objawień prywatnych,
w których Maryja przybiera odmienny strój, postawę, a nawet wiek, tłumaczy się pedagogicznym przystosowaniem do kultury widzących. Maryja
spełnia podczas objawienia różne
funkcje: wzywa do założenia nowych
zakonów, uzdrawia, strzeże przed
5
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nieszczęściem, ratuje w kłopotach,
wyzwala, popiera życie chrześcijańskie, wzywa do strzeżenia wiary i obyczajów, nawraca wzywając do pokuty
i skruchy, żali się nad grzesznikami,
gani niedbałych czcicieli, udziela pomocy w wewnętrznej walce, obiecuje
nagrodę za cnotliwe życie.
Często pod wpływem mariofanii
powstają zewnętrzne dzieła: fundacje
kaplic, kościołów klasztorów z cudownym wskazaniem na odpowiednie miejsce, ujęcia źródeł, organizacja
miejsc pielgrzymkowych, itp.
Najsłynniejsze i uznane przez Kościół mariofanie, przypadają na okres
nowożytny. Objawienia w Meksyku
w Guadalupe indiańskiemu neoficie
Janowi Diego w 1531 miały wielki wpływ na tworzenie się Kościoła
latynoamerykańskiego. Trzy objawienia w Paryżu na rue du Bac św.
Katarzynie Labouré w 1830 zaowocowały popularnym na całym świecie „Cudownym medalikiem”. W La
Salette we Francji (19. IX. 1846) Maryja płakała i nawoływała do nawrócenia w obecności pasterzy Melanii
Calvat i Maksymina Giraud. Również
we Francji, w Lourdes Maryja objawiła się Św. Bernadettcie Soubirous
18 razy (od 11. II. do 16. VII. 1858).
W Fatimie, każdego trzynastego
dnia miesiąca od maja do października 1917 roku, z wyjątkiem sierpnia
(19. dnia), Maryja ukazała się bł. Hiacyncie i bł. Franciszkowi Marto oraz
Łucji dos Santos.

Tajemnice fatimskie

„Tajemnicami fatimskimi” nazywa się tę część przesłania i wizji związanych z objawieniami w Fatimie,
które początkowo nie zostały upublicznione przez wizjonerów.
Dwie pierwsze zostały upublicznione w 1941 r., trzecia dopiero
26 czerwca 2000 r. przez Jana Pawła II.
Tajemnica pierwsza dotyczyła wizji piekła, którą Maryja przekazała
dzieciom w 3. objawieniu.
Tajemnica druga mówiła o odnosiła się do nabożeństwa Niepokalanego
Serca Maryi. Zapowiadała także drugą
wojnę światową oraz ogromne szkody,
jakie Rosja miała wyrządzić ludzkości
przez odejście od wiary i wprowadze6

nie komunistycznego totalitaryzmu,
w tym prześladowania chrześcijan.
Z kolei tajemnica trzecia była
przeznaczona tylko dla papieży. Była
w niej mowa o „białym kapłanie ginącym od kuli z broni palnej”, co część
osób odnosi do zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981. Mówiąc ogólnie,
zawierała symboliczną scenę, która
zapowiadała to, co faktycznie spotkało Kościół w XX wieku, czyli prześladowania i męczeństwo.

Pierwsze objawienie
Matki Bożej
(13 maja 1917)

O pierwszym objawieniu, które
miało miejsce 13 maja, późniejsza
siostra Łucja tak pisała: „Budowaliśmy murek dokoła gęstych krzewów,
kiedy nagle ujrzeliśmy jakby błyskawicę. «Lepiej pójdźmy do domu –
powiedziałam do moich krewnych.
Zaczyna się błyskać, może przyjść burza. Dobrze! – odpowiedzieli». Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając
owce w stronę drogi. Kiedy doszliśmy
mniej więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu, zobaczyliśmy znowu błyskawicę, a po zrobieniu kilku
kroków dalej, ujrzeliśmy na skalnym
dębie Panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem
jeszcze jaśniejszym niż promienie
słoneczne, które świecą przez kryształowe naczynie z wodą. Zaskoczeni
tym widzeniem, zatrzymaliśmy się.
Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, które Ją
otaczało, lub którym Ona promieniała, mniej więcej w odległości półtora
metra”.
Maryja zapewniła dzieci, że przychodzi z nieba i poleciła im odmawiać różaniec, aby wyprosić pokój
dla świata. Poprosiła je także, aby
przychodziły w to samo miejsce
przez 6 kolejnych miesięcy, 13. dnia
każdego miesiąca, o tej samej godzinie. Matka Najświętsza wezwała je
do ofiarowania cierpień za grzeszników: „Czy chcecie ofiarować się
Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest
obrażany i jako prośbę o nawrócenie grzeszników, z których tak wielu

zmierza do piekła, jak również na wynagrodzenie za zniewagi i wszystkie
obelgi wobec Niepokalanego Serca
Maryi? Będziecie musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą
siłą”. Prosi też o codzienny różaniec:
„Odmawiajcie codziennie różaniec,
aby uzyskać pokój dla świata i koniec
wojny”.
Każdy z nas powinien stać się
świadkiem orędzia fatimskiego przez
osobiste praktykowanie i wypełnienie apelu, jaki Matka Boża skierowała
do świata w Fatimie. A przypomniała nam i naucza nas, że Bóg pragnie
ratować grzeszników, świat i Kościół
przez Nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Wezwanie Matki Bożej
pozostaje w dalszym ciągu aktualne
i czeka na odpowiedź, wyrażoną zadośćuczynieniem za innych, zwłaszcza za zatwardziałych grzeszników.
Aby świat ocalić, potrzebna jest wiedza o objawieniach Matki Bożej w Fatimie i wiara w nadprzyrodzoną moc
tych objawień.
W kolejnych miesiącach, aż
do października, będziemy publikować na łamach naszej gazetki parafialnej „Na Piasku” orędzia Matki
Bożej z Fatimy, które Maryja przekazywała w poszczególne miesiące,
wraz z odpowiednim komentarzem
teologicznym.
W czerwcowym wydaniu podjęta zostanie również tematyka Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca,
wprowadzonych po objawieniach Jezusa Chrystusa i Matki Bożej siostrze
Łucji 10 grudnia 1925 roku.
Czerwiec dla czcicieli Matki Bożej
Fatimskiej pełen jest znaczących wydarzeń. To 13 czerwca 1917 r. Matka
Boża zapewniła, że Jej Niepokalane
Serce nigdy nas nie opuści i zaprowadzi do Boga. W czerwcu obchodzimy
święto Niepokalanego Serca Maryi.
W czerwcu Jan Paweł II ujawnił treść
ostatniej części tajemnicy fatimskiej.
Również w czerwcu 1997 r. Ojciec
Święty dał nam przykład, jak odprawiać Nabożeństwo pierwszych sobót,
i wreszcie – 12 czerwca 1930 roku
siostra. Łucja napisała list, który wyjaśnił istotę tego nabożeństwa.
o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
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Mama na 100%
B

ycie Mamą to głębokie pragnienie chyba każdej kobiety. Niekoniecznie spełnia się tylko w fizycznym urodzeniu dziecka, ale przede
wszystkim w trosce o szczęśliwe
życie drugiego człowieka, staraniach
zapewnienia mu wszystkiego, czego
potrzebuje do dobrego rozwoju. Dlatego matką może też być np. siostra
zakonna, która troszczy się o potrzeby swoich duchowych dzieci. Mama
po prostu kocha swoje dzieci i poświęca swój czas i siły, aby dawać
im miłość. Maryja – Matka Boża, być
może części z nas kojarzy się głównie z osobą, która urodziła Jezusa
i stała się Jego Matką. Ale to oczywiście nie wszystko. To właśnie jej
Syn zapragnął, aby była ona Mamą
dla każdego z nas. I tak naprawdę jest. Nawet jeżeli mało zdajemy
sobie z tego sprawę, mamy Kogoś
szczególnego poza Panem Bogiem,
kto tak bardzo troszczy się o nasze
szczęście. Gdy zastanawiałam się,
co napisać w tym artykule, dużo jaśniejsze stało się to, Kim dla mnie,
dla każdego z nas jest Maryja. Spróbowałam zebrać myśli, jakie kojarzą
mi się z macierzyństwem. Akurat
kwestia bycia Mamą jest dla mnie
od około dwóch lat jedną z kluczowych – mam prawie półtoraroczną
córeczkę i, za niecałe dwa miesiące, urodzi się nasze drugie dziecko.
Poza tym oczywiście na macierzyństwo mogę popatrzeć przez pryzmat
bycia córką wspaniałej Mamy.

Niewidoczny Ktoś

Pamiętam czas pierwszej ciąży,
gdy radość z tego, że jest we mnie
Ktoś, mieszała się z niedowierzaniem, że naprawdę jest we mnie
małe dziecko. Przecież poza tym,
że odczuwałam swój brzemienny stan w różnych jego aspektach
i czułam, że ktoś rusza się w moim
brzuchu, to nie byłam w stanie ani
zobaczyć ani usłyszeć naszej córeczki. Oczywiście poza badaniami
USG i KTG :). Ale brakowało mi ta-

kiej szyby, przez którą mogłabym
zobaczyć w sobie Maluszka. Dlatego byłam tak bardzo radośnie zaskoczona, gdy nagle w trakcie porodu dosłownie wypłynęło ze mnie
całkiem spore dziecko. Oczywiście
to, że do tego momentu nie widziałam naszej córki – Klary, wcale nie
przeszkadzało mi, żeby od samego
początku ciąży obdarzać ją miłością.
I można by spróbować popatrzeć
na tę sytuację właśnie w kontekście
Maryi jako naszej Mamy, ale z całkiem innej perspektywy. Prawie nikt
Maryi na własne oczy nie widział,
ale to wcale nie znaczy, że Ona
nie troszczy się o nas i nawet jeśli
tego nie zauważamy, to jesteśmy
otaczani Jej macierzyńską miłością.
Bo skoro Jezus uczynił z Maryi naszą Matkę, to możemy być pewni,
że Maryja doskonale wywiązuje się
ze swojej roli – kocha nas i chce naszego dobra.

Mama – Nauczycielka

Fascynujące jest móc towarzyszyć dziecku w jego uczeniu się
coraz to nowych rzeczy. Ze zdumieniem razem z Mężem obserwujemy, jak nasza córka obserwuje
nas, nasze zachowania i naśladuje
to, co robimy. Wielką radością jest
widzieć wszystko, czego dziecko się nauczyło, jak samo zaczyna
jeść łyżką, potrafi pokazać, gdzie
jest nos, a gdzie ucho, rozróżnia
gumową żabę i żółwia. Wystarczy
pokazać, wytłumaczyć, kilka razy
powtórzyć i maluch coraz bardziej
wkracza w rzeczywistość, w której
żyjemy jako osoby, rodzina, społeczeństwo. Jestem pewna, że Maryja
także chce nas uczyć, jak coraz bardziej wierzyć, ufać Bogu i być Jego
pokornym i radosnym dzieckiem.
Co więcej, sami możemy prosić Ją
o pomoc i myślę, że bycie Mamą
– Nauczycielką w drodze do nieba,
Która widzi, jak jej dzieci ciągle
postępują naprzód, na pewno jest
dla Niej radością.

William-Adolphe Bouguereau, fragment obrazu „Madonna z liliami”,
źródło: www.pinterest/source/ackermansfineart.com

Miłosierna Mama

Kiedyś nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele wysiłku i czasu
Mama wkłada w zajmowanie się domem i dziećmi. Okazuje się, że brak
pracy zawodowej i tzw. „siedzenie w domu” ze względu na dzieci,
wymaga bardzo dużo pracy. Myślę,
że znane motto mnichów benedyktyńskich „Ora et labora – Módl się
i pracuj” idealnie pasuje także do powołania Matki. Tylko bardzo ważne
jest, aby nie zapominać o tym pierwszym i, faktycznie pośród wielu rzeczy do zrobienia, znajdować czas
na modlitwę. Czasem będąc w domu
i zajmując się rodziną, można obwiniać się o to, że nie jest się wielkim
misjonarzem, który szuka niewierzących ludzi i stara się o ich nawrócenie, czy świętym, który wychodzi
na ulicę i dzieli się z biednym swoimi
własnymi butami. Oczywiście Mama
jest też powołana do bycia dla innych ludzi poza swoją rodziną i warto, żeby pomagała innym na różne
sposoby, ale dom, w którym przez
codzienny wysiłek i troskę obdarza
innych miłością, wcale nie jest gorszym miejscem niż daleka Afryka,
a jej czyny pełne miłości, często
niedostrzegalne, wcale nie są mniej
warte od innych. Akurat przy okazji
Światowych Dni Młodzieży zdecydowaliśmy z mężem, że będziemy się
starać spełniać różne uczynki miłosierdzia, znajdować czas i środki,
7
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żeby zrobić coś dobrego dla innych
ludzi. Jednak okazało się, że dość
trudno jest nam się zmobilizować,
aby podjąć jakąś konkretną inicjatywę pomocy. Na szczęście to sam Bóg
podsuwa nam różne sytuacje, prośby,
wydarzenia, w których możemy dać
odpowiedź na Jego wołanie o miłosierdzie. Pewnego razu usłyszałam,
o tym, że tak naprawdę Mama przez
swoją codzienną, wytrwałą i zwykłą
pracę spełnia wiele uczynków miłosierdzia. I to było dla mnie zaskakujące odkrycie. Przecież właśnie tak
jest – Mama karmi, poi, przyodziewa
i czyni dużo różnych drobnych rzeczy dla swoich dzieci, Męża, rodziny,
znajomych i spotkanych przypadkowo osób. Także jeden z tytułów
Maryi to Matka Miłosierdzia. Macierzyństwo to idealne pole do wcielania w życie uczynków miłosierdzia.
Często trudno jest mi poradzić sobie
z obowiązkami w domu i zajmowaniem się córką, ale właśnie od niedawna częściej proszę wtedy Maryję
o pomoc. Przecież Ona też musiała
prać, robić obiad, przewijać małego
Jezusa, troszczyć się o wiele zwykłych spraw. I w tym wszystkim była
święta. I takie powierzanie tych co8

dziennych sytuacji Bogu i Maryi pomaga mi bardziej zachować mi pokój
w sercu i nie wpadać w frustrację czy
zdenerwowanie. A sam Bóg troszczy się o świętość moją jako Mamy
i świętość naszej córki.

Przytulić się do Mamy

Kiedy Klara miała około 3-4 miesięcy, z powodu zapalenia oskrzeli
wylądowałyśmy razem na oddziale
szpitalnym. Mimo takich okoliczności Klara czuła się naprawdę dobrze i nie dawała oznak zmęczenia,
złego humoru czy rozdrażnienia.
Oczywiście przyjmowanie lekarstw,
odciąganie kataru itp. nie było przyjemne, ale najgorszy dla mnie i być
może dla niej był sam początek pobytu w szpitalu. Klara nigdy nie była
chudym dzieckiem i właśnie niestety
z powodu jej krągłości pielęgniarkom było bardzo ciężko trafić igłą
strzykawki w żyłę, żeby móc założyć
wenflon do przyjmowania antybiotyku. I dopiero po kilkunastu minutach nieudolnych prób, wielkiego przerażenia Klary, moich próśb
do Boga o pomoc – zabieg się udał.
To chyba był drugi raz w moim życiu, gdy usilnie prosiłam Pana Boga

o szybki ratunek dla kogoś cierpiącego, przy którym byłam obecna,
a jego ból bardzo mnie dotykał i nie
widziałam pomocy od razu. Czułam się w jakiś sposób sama wobec
cierpienia dziecka, którego swoim
działaniem nie mogłam zakończyć.
Pomoc od Boga przyszła, ale nie tak
szybko jakbym chciała. Bywają też
takie chwile, w których przeraźliwy
płacz Klary i widoczne miotanie się
z powodu jakiegoś bólu, którego
pochodzenia nie jesteśmy pewni,
prowadzą do odczucia bezsilności i wielkiego współczucia wobec
cierpiącego dziecka i prób ukojenia
go przez dotyk, słowa, przytulenie.
Z pewnością każda Mama, każdy
rodzic wie, o co chodzi. Najczęściej jest też tak, że nasza córka,
gdy coś ją zaboli, chce dostać się
w ramiona Mamy i tak szybciej się
uspokaja. Mama w takiej sytuacji
chce zrobić coś, co pozwoli dziecku poczuć się bezpiecznie, nie być
samotnym w cierpieniu i łagodniej
znieść ból, który po pewnym czasie mija. I skoro Maryja jest naszą
Mamą, to do niej także możemy
przychodzić w chwili trudności. Jest
Ktoś, kto chce nas przytulić i ukoić
w smutku, cierpieniu, rozpaczy.
Kobieta, która sama jest Mamą,
prawdopodobnie łatwiej zrozumie,
jaka jest Maryja jako Matka wobec
każdego z nas. Wystarczy, że popatrzy na to, jaką stara się być dla swojego dziecka. Ale jeśli nie jesteś Mamą
– nic straconego. Zacznij od spojrzenia na swoją Matkę, jej poświęcenie
i wszelkie wyrazy macierzyństwa.
Albo popatrz na inne Mamy, które
cenisz. Jakie one są? Wtedy z pewnością pomoże Ci to odkryć, jakim
wielkim prezentem od Boga dla Ciebie jest Maryja. Oczywiście żadna
Mama na ziemi nie jest, ani nie była
idealna. Poza jednym przypadkiem.
Wierzymy, że Miriam z Nazaretu nie
popełniła w swoim życiu żadnego
grzechu, a więc Jej macierzyństwo
było zawsze pełne świętości. Teraz
także jako Królowa Nieba nie może
uczynić nic złego, a więc kocha każdego z nas doskonałą, macierzyńską
miłością.
Monika Szeptyńska
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Nawiedzenie
Najświętszej
Maryi Panny
K

ościół Karmelitów na Piasku w Krakowie to pierwsza
świątynia w Polsce dedykowana Matce Bożej w Święcie Nawiedzenia. Zostało ono wprowadzone przez papieża Bonifacego IX w 1389 roku, było to zaledwie sześć lat
przed rozpoczęciem budowy Kościoła na Piasku i osiem
przed sprowadzeniem tu karmelitów. Karmelici byli
krzewicielami tego święta, bowiem, prócz krakowskiego
konwentu, pod tym wezwaniem ufundowano kościoły
karmelitów we Lwowie, Woli Gułowskiej, Markowicach,
Wąsoszu, Bołszowcach, Horodyszczu i Jaśle.
Uroczystość obchodzono z oktawą, a główne święto przypadało kiedyś na 2 lipca. Do dzisiaj zachowały się kazania, jakie wygłaszano w Kościele Piaskowym
od XVII wieku. Są to dzieła rękopiśmienne i drukowane,
posiadające czasem zawiłe tytuły jak np. Panna Przenajświętsza ratująca i ubogacająca nas wszystkich we wszystkim; Przyczyny odejścia z domku swego Przenajświętszej Panny; Panna Przenajświętsza stawa na górnych krainach aby
stała się strażniczką naszą od wszelkich niebezpieczeństw
(Kociełkowicz 1698); Posiłek Cudowny w Karmelu (S. Kiełczowski, 1738).
Najbardziej rozpowszechnionym przedstawieniem
sceny Nawiedzenia jest ukazanie podróżującej Maryi,
naprzeciw której wychodzi jej krewna – Elżbieta. Święte obejmują się w geście pozdrowienia. Czasem Elżbieta wskazuje, że Maryja nosi pod sercem Zbawiciela. Nie
wiadomo, jak wyglądał średniowieczny ołtarz Nawiedzenia w Kościele na Piasku. Co ciekawe, przedstawienie
to nie było umieszczone w ołtarzu głównym. Świadczy
o tym najstarszy zachowany do dziś inwentarz kościoła z 1560 roku (a więc sprzed pierwszego zniszczenia
kościoła w 1587 r.). Wśród jedenastu ołtarzy, wymienione są tu osobno ołtarz główny (z obrazem Matki Bożej)
i ołtarz Nawiedzenia NMP, który mógł być umieszczony
w bocznej nawie lub przy filarze. Dopiero około wieku
XVII (z pewnością przed 1679) obraz trafił do ołtarza
głównego.
Najstarsza znana scena Nawiedzenia NMP związana
z krakowskimi karmelitami pochodzi sprzed 1444 roku.
Z tego czasu zachował się odcisk pieczęci konwentu
krakowskiego. To okrągła pieczęć, na której rozpoznajemy w geście powitania (podają sobie ręce) dwie niewiasty o zaokrąglonych na brzuchu kształtach. Kolejna

pieczęć klasztoru z takim przedstawieniem została wykonana w 1645 roku i, prócz zmian typowych dla stylu
swej epoki, ukazuje powitanie się świętych niewiast już
w bardziej wylewny sposób (podobny do tego, jaki jest
ukazany w ołtarzu głównym).
Obecnie w Kościele Karmelitów znajdują się trzy
przedstawienia Nawiedzenia. Jedno umieszczone jest
w feretronie czyli w przenośnym obrazie procesyjnym
(w muzeum). Po jego drugiej stronie obraz Matki Bożej Szkaplerznej może sugerować, że był on własnością
bractwa od XVII wieku. Najbardziej znana, ze względu
na najczęstsze udostępnienie, jest płaskorzeźba z ołtarza głównego z 1699 roku, wykonana przez Jerzego
Hankisa. Natomiast obraz na zasuwie w ołtarzu głównym jest wcześniejszy, bowiem jak pokazują zapiski
w rachunkach klasztornych, już w roku 1686 zapłacono
Za płótno pod obraz do Wielkiego Ołtarza – na podklejenie.
Po konserwacji obrazu w 2004 roku nabrał on blasku.
Historycy sztuki dopatrują się w nim pracy warsztatu
Tomasza Dolabelli. Widzimy tam, na tle krajobrazu górskiego z młynem wodnym, Maryję wchodzącą do domu
Zachariasza. Elżbieta obejmuje Ją i wita słowami:
„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi
do mnie?”. Na schody również wychodzi niemy jeszcze Zachariasz, a wszyscy kierują wzrok na siedzącego
na progu starca, który zdaje się coś mówić (proroctwo).
Za Maryją widzimy grupę poruszonych kobiet, które
podróżowały z Nią (mają kapelusze podróżne). Jedna
z nich klęka i porzuca kij – atrybut wędrowcy, bowiem
wyczuwa wagę tego spotkania, nie tylko dwóch krewnych, ale także Jana i Jezusa.
Szymon Sułecki
9
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Ta sama Matka w Guadalupe i Lourdes, w Oborach
i Fatimie, w Pilźnie i Kibeho, w Częstochowie,
Woli Gułowskiej i Neapolu…

N

a Górze Karmel należy szukać początków charyzmatu i duchowości Zakonu karmelitańskiego. Od samego początku Maryja towarzyszyła karmelitom, zaś bracia
karmelici od początku uważali Maryję za wzór słuchania
Słowa Bożego i realizacji woli Bożej.
Scena Zwiastowania jest inspiracją w Zakonie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Maryja znajdowała się w samotnej „celi” i rozważała Słowo Boże. W Regule zakonnej jest napisane, że zakonnicy mają rozważać
dniem i nocą Słowa Pana Boga. Matka Jezusa Chrystusa ukazana jest jako wzór wiernego zachowania prawa
i przykazania miłości. Dla chrześcijan Maryja jest Służebnicą Boga, Matką Boga-Człowieka, a bracia karmelici odważą się powiedzieć, że jest ich Siostrą. Jesteśmy
przekonani, że opieka Maryi towarzyszy nam nieustannie, dlatego posuwamy się do twierdzenia, że Niepokalanie Poczęta „daje” życie Zakonowi, który całkowicie
do Niej przynależy; jest jego racją bytu, czynnie oddziałującą w duchowym życiu karmelitańskim oraz niedoścignionym wzorem świętości. Nic dziwnego, że maryjne
przymioty stają się osią całej nauki karmelitańskiej, której wszystko zostało „podporządkowane”. Żyć w samotności i jak Maryja rozważać Słowo Boże, to rdzeń i sens
życia zakonnego każdego zakonnika i mniszki karmelitańskiej. Powiedzenie, które zaczerpnięte zostało z tradycji ludowej: „Szkaplerz noś, na różańcu proś”, mówi
coś fundamentalnego; ukazuje wszak pewną formę powtarzalności. Ciągłe powtarzanie Zdrowaś Maryjo wyznacza pewien rytm wdechu i wydechu, i wydaje się, że jest
nie tylko czynnością fizyczną, lecz przede wszystkim stanem, który świadczy o łączności z Matką Najświętszą,
która prowadzi nas na spotkanie z Jezusem Chrystusem.
Nic dziwnego, że bracia karmelici na Górze Karmel widzieli w Maryi Nauczycielkę, która doświadczyła i posiadła trzy „poziomy” mądrości. Mądrość filozoficzną, którą
osiągnęła własnym rozumem; mądrość teologiczną, która
zanurzona jest w Objawieniu Bożym oraz mądrość łaski,
będącą bezpośrednią interwencją samego Ducha Świętego. Maryja dzieli się tą mądrością także dzisiaj. Kiedy trudności dosięgły Zakon, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku,
ówczesny przełożony karmelitański Szymon Stock zwrócił się do swej umiłowanej Matki. Tradycja mówi, że Maryja ukazała się mu, czyniąc z habitu znak szczególnej miłości i dowód jej macierzyńskiej opieki. Swoim umiłowanym
braciom Maryja daje to, co najpiękniejsze i najcenniejsze:
przekazuje nam prawdę, która pozwala doświadczyć dobra, piękna, sprawiedliwości… i zbawienia.
Każda sobota dla wszystkich, którzy odziani są szkaplerzem świętym, to wspaniała okazja do dziękczynienia
Panu Bogu za wszelkie dobro za przyczyną Matki Bożej,
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która w naszą stronę nieustannie rzuca „pociski” miłości.
Sobota to dobry czas, by się zresetować po tygodniowym
wysiłku i spojrzeć na swoje życie oczyma Matki Dobrej
Nadziei. Sobotniego spotkania z Maryją nie musimy traktować jako przymus lub miejsce inkubatora wiary, choć
niektórzy, patrząc z boku, mogą odnieść takie wrażenie.
Chodzić drogami Matki Najświętszej to obrać drogę, która pozwoli odkryć w sobie nowe pokłady wiary, nadziei
i miłości. Matka Boża Szkaplerzna z obrazu patrzy na nas,
a my wpatrujemy się w Jej oblicze; wytwarza się jakaś niedająca się opisać relacja. Chciałoby się powtórzyć za Goethem: „Chwilo trwaj, tak jesteś piękna!”.
Studiując historię Zakonu karmelitańskiego możemy
lepiej zrozumieć, na czym polega maryjność Karmelu.
Mówiąc językiem potocznym, to wchodzenie w jeszcze
większą zażyłość z Maryją, „wzięcie Jej do siebie”, jak
w testamencie Chrystusowym: „A obok krzyża Jezusowego stała: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy Jezus ujrzał Matkę
i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł
do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł
do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń
wziął Ją do siebie” (J 19, 25–27).
Zaszczytny tytuł – Zakon Braci Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel – oraz fakt, że pustelnicy na Górze
Karmel wznieśli pierwszą kaplicę ku czci Najświętszej
Maryi Panny, jak również treść ślubów zakonnych mówiący o poświęceniu się na służbę Bogu i Matce Najświętszej
świadczą o tym, że Maryja ma tu szczególne miejsce i została powierzona bezpośrednio przez Bożą Opatrzność
Zakonowi karmelitańskiemu. Im większa zażyłość z Maryją, tym wyraźniej widać wstawiennictwo łask oraz Jej
zbawienną rolę jako Współodkupicielki rodzaju ludzkiego. Historia Zakonu zapisała wiele świadectw, a widzialnym znakiem są sanktuaria maryjne porozrzucane po całej Polsce i świecie. Matka Boża Szkaplerzna jest obecna
i opiekuje się każdym, kto chroni się pod Jej macierzyński płaszcz. Matka Najświętsza jest ta sama w Guadalupe
i Lourdes, w Oborach i Fatimie, w Pilźnie i Kibeho, w Częstochowie, Woli Gułowskiej i Neapolu… i w wielu innych
miejscach, gdzie oddawany jest kult religijny.
Poddając się całym sobą światłu i wpływom Maryi, zakonnicy i mniszki karmelitańskie przekonani są o pewnej
drodze do zjednoczenia z Jej Synem, Jezusem Chrystusem.
Apostoł Jan, do którego skierował Chrystus słowa
z krzyża „Oto Matka twoja” podpowiada wszystkim
odzianym szkaplerzem słowami Jana Chrzciciela, że „potrzeba, by On [Chrystus] wzrastał, a ja się umniejszał”
(J 3, 30).
br. Janusz, karmelita
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Komentarze biblijne
3 maja
J 19, 25-27
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn
Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Jezus na krzyżu przekazuje nam niezwykły dar. Jego
Matka – Maria staje się naszą Matką i Orędowniczką
u Boga. Jezus nie zostawia człowieka samego. Pozostawia
nas pod opieką Kobiety, Matki, która Go urodziła i kochała
najbardziej na świecie, a któremu bezgranicznie wierzyła,
jako Synowi Boga Stwórcy. Całe życie Maryi było podporządkowane Bogu, który wybrał ja do „misji”, której skutki
dotyczą całej ludzkości. W Maryi zawsze mamy wsparcie
u Boga, a Ona powinna być dla nas wzorem życia dla Boga.

7 maja
J 10, 1-10
Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę,
ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem
i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest
pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu
i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje
na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ
głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz
będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę
przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli
znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie, więc powiedział
do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały
ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść,
zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce
miały życie, i miały je w obfitości».
Do Boga nie ma drogi na skróty. Często droga do Niego jest usłana cierpieniem, różnego rodzaju próbami,
wyzwaniami i pokusami, związanymi z życiem doczesnym. Jezus jest bramą do Boga Ojca, która prowadzi
bezpośrednio do życia wiecznego z Nim. Słuchajmy głosu Dobrego Pasterza i podążajmy za Nim, jak owce ufające swojemu przewodnikowi na pastwisku.

8 maja
J 10, 11-16
Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry
pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten,
kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą,
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka,
a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego,
że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja
jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam
Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce,
które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić
i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia
i jeden pasterz».
Jezus umarł na krzyżu dla nas, dla naszego zbawienia.
Bóg podjął taką decyzję z czystej i bezgranicznej miłości
do człowieka. Nikt tak nas nie kocha jak sam Bóg, ponieważ to On jest Miłością. Pamiętajmy w naszym życiu
o tym i kierujmy się bezinteresowną miłością w tym, co
robimy każdego dnia.

14 maja
J 14, 1-12
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie
trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego
Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc
możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go
11
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znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie,
pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział
mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca.
Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów
tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie.
To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje
tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec
we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej
ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet
większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».
Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jest Drogą, która
bezpośrednio prowadzi do Boga Ojca. Podążając za Nim,
mamy pewność, że będziemy się cieszyć wiecznym trwaniem z Bogiem. Jest Prawdą, która zawiera całą tajemnicę ludzkiego zbawienia, dając nadzieję, że śmierć nie
jest końcem, ale początkiem naszego życia. Jest Życiem,
bo tylko w Jezusie Chrystusie mamy udział w życiu
wiecznym z Bogiem.

21 maja
J 14, 15-21
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja
zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby
z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was
będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was.
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział.
Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć
będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu
12

moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania
moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie
miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego,
a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Jezus posłał do nas Ducha Świętego, który jest codziennym motywatorem naszej wiary. To właśnie On daje
nam siły, aby nasza wiara, często narażona na różnego
rodzaju próby, stawała się coraz silniejsza. Bóg nas kocha i pragnie naszego zbawienia, dlatego Duch Święty
prowadzi, umacnia i uświęca każdego człowieka, który
otworzy swoje serce przed Nim.

28 maja
Mt 28, 16-20
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę,
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana
Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata».
Powołanie to niezwykły dar, jaki człowiek może otrzymać od Boga. To wybór pewnego rodzaju drogi podporządkowanej Bożemu wezwaniu do życia dla Niego. Pamiętajmy jednak, że nie tylko osoby powołane do życia
w kapłaństwie lub zakonie są uczniami Jezusa, mającymi
głosić prawdę o Nim. Nasze chrześcijańskie życie powinno być codziennym świadectwem naszej wiary w Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy mogli cieszyć się zbawieniem.
Kamil Rączkowski
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Kochane Dzieci!!!
Na dworze coraz cieplej, pogoda powoli zachęca
do dłuższych spacerów, na łąkach możemy już zobaczyć
piękne kwiaty. Ludzie od dawna cieszyli się wiosną, która w maju jest już taka piękna. I może dlatego poświęcili
miesiąc maj Matce Bożej? W każdym razie w maju ludzie
przychodzą do kościołów, kaplic czy nawet figurek Matki
Bożej stojących gdzieś przy skrzyżowaniu dróg, albo nawet w polu, aby odmówić lub odśpiewać piękną modlitwę
do Matki Bożej – Litanię Loretańską. Wśród wezwań tej
litanii jest także to, które mówi, że Matka Boża jest Królową Polski. Maryja zawsze była dla Polaków, jak Królowa
i Mama jednocześnie i dlatego tyle jest obrazów i figur
Matki Bożej w Koronie. Dziś chciałbym, żebyście poznali
niektóre z tych przedstawień Matki Bożej Królowej, przy
których ludzie modlą się do Maryi, zawierzając Jej różne

intencje. Zapraszam też do przeczytania komiksu i do rozwiązywania zadań! Przynoście rozwiązania do o. Adama
po Mszach niedzielnych dla dzieci o godz. 1100. Losowanie
nagród na Mszy św. dla dzieci 28 maja. Powodzenia!!!

Matka Boża Bolesna Królowa Polski w Licheniu
i Bazylika, w której znajduje się ten obraz

Matka Boża Piaskowa Pani Krakowa
– chyba dobrze Wam znana...

Matka Boża Pocieszenia w Pilźnie i Jej sanktuarium

Matka Boża Bolesna z Obór – figura Matki Bożej, która
trzyma na kolanach Pana Jezusa jest nazywana Pietą

Matka Boża Częstochowska, a obok zdjęcie Jasnej Góry

13
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HMMM... BRATKI,
PIERWIOSNKI, STOKROTKI,
ZAWILCE...

OOO! MAKOWIEC!

PYSZNOŚCI!

15 MINUT PÓŹNIEJ
O CO CHCIAŁEŚ
SPYTAĆ, KARMELKU?

ELIASZU...!

ZA CHWILKĘ, KARMELKU,
ODMAWIAM RÓŻANIEC.
TO JEST ŚWIĘTA...

JAKI JEST NAJWIĘKSZY
ŚWIĘTY NA ŚWIECIE?

NIE, KARMELKU. TO MARYJA.
WSZYSTKIM INNYM ŚWIĘTYM
RAZ NA JAKIŚ CZAS ZDARZYŁO
SIĘ ZGRZESZYĆ. MARYJA NIE
ZGRZESZYŁA ANI RAZU.

POCZEKAJ, NIECH ZGADNĘ! TERESA Z
AVILA? NIE! PEWNIE SIOSTRA FAUSTYNA!
BÓG USTANOWIŁ JĄ KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI.
POPATRZ! TYLE KWIATÓW KWITNIE W MAJU,
UWIELBIAJĄC MARYJĘ.

A MY ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ NA TO, ŻE DA NAM
OD BOGA WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJEMY, BO
JEST KOCHAJĄCĄ MAMĄ DLA KAŻDEGO Z NAS.

15
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Z życia parafii i klasztoru
20-22 III 2017
Od poniedziałku do środy włącznie trwały w naszej bazylice rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół z terenu
naszej parafii. Rekolekcje odbywały się w trzech grupach wiekowych w godzinach przedpołudniowych. Rekolekcje
przeprowadził ks. Piotr Kosakowski, wikariusz z parafii św. Szczepana.

25 III 2017
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżywaliśmy
w Kościele powszechnym po raz 18. Dzień Świętości Życia. W naszej bazylice w tym dniu – podczas Mszy św.
o godz. 16.30 i 19.00 – w celu obrony dzieci nienarodzonych, a których życie jest zagrożone, Duchową Adopcję
podjęło 39 osób.
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27-28 III 2017
Przez kolejne dwa dni młodzież ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu naszej parafii uczestniczyła w naszej bazylice w rekolekcjach wielkopostnych.
Rekolekcje prowadził o. Mariusz Wójtowicz OCD.

30 III 2017
W czwartkowe popołudnie odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież przygotowującą się do tego sakramentu w naszej parafii. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk J. E ks. Bpa Jana
Szkodonia przyjęły 33 osoby.
18
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1 IV 2017
W sobotę odbyło się coroczne spotkanie Katolickiego
Stowarzyszenia Civitas Christiana. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w bazylice o godz. 10.30, której
przewodniczył o. dr Piotr Spiller O. Carm., a następnie
wygłosił konferencję. W spotkaniu uczestniczyło ponad
70 osób.

2 IV 2017
W niedzielne popołudnie, po Mszy św. o godz. 16.00, odbył się koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu Chóru Harfa, który obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia
swojej działalności. Chór wykonał kilkanaście utworów
pasyjnych przeplatanych tekstami wierszy o tej samej tematyce. Koncert poprowadziła Agata Wodka, dyrygował
Edward Macheta.
19

Na Piasku nr 5 (478)   maj 2017

2-5 IV 2017
Od piątej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczęły się w naszej bazylice wielkopostne rekolekcje dla dorosłych, które trwały przez cztery kolejne dni. Tegoroczne rekolekcje wygłosił o. Janusz Bębnik O. Carm., proboszcz parafii
i przeor klasztoru w Woli Gułowskiej.

9 IV 2017
W Niedzielę Palmową, zwaną także Niedzielą Męki Pańskiej, na wspomnienie uroczystego wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy, każda Msza św. rozpoczynała się od obrzędu poświęcenia palm. Uroczyste poświęcenie i procesje z palmami odbyły się na krużgankach klasztornych
na rozpoczęcie Mszy św. o godz. 9.00 i 11.00.
20
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Od wielu lat Niedziela Palmowa jest Światowym Dniem
Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. W tym dniu młodzież z naszego Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia
zorganizowała przed bazyliką kiermasz palm i ozdób
świątecznych. Dochód z kiermaszu zasilił fundusz „Panama 2019”. Dzięki uzyskanym funduszom przybliżyło
to naszej młodzieży możliwość wyjazdu na ŚDM w Panamie w styczniu 2019 r.

11 IV 2017
W Wielki Wtorek – 11 kwietnia br. – w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej naszej bazyliki odbył się koncert pieśni
wielkopostnych pt: „Drzewo Święte” w wykonaniu Zespołu Piwnicy Św. Norberta.
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Triduum Paschalne 2016
W dniach 13-15 kwietnia 2017 roku przeżywaliśmy uroczystości Triduum Paschalnego, najważniejszych świąt chrześcijańskich.

Wielki Czwartek
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Wielki Piątek

Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii
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Wigilia Paschalna
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Ciemna Jutrznia

Rezurekcja
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7 – 13 maja 2017 – Kwartalne dni modlitw
o powołania do służby w Kościele
22 – 24 maja – Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
Nabożeństwa majowe 18.30
KALENDARIUM
3 maja
• NMP Królowej Polski. Święto Narodowe Konstytucji
Trzeciego Maja.
3–4 maja
• Skupienie z Maryją Matką Jezusa. Dni skupienia prowadzone przez charyzmatyka o. Jose Antonio Maniparambil.
5 maja
• Pierwszy piątek miesiąca.
6 maja
• I spowiedź dla dzieci ze szkół: SP Muzycznej i SP
Academos o godz. 1000.
• Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 1630.
7 maja
• I Komunia Święta dzieci ze SP Muzycznej o godz.
1000.
• I Komunia Święta dzieci ze SP Academos o godz.
1200.
8 maja
• Msza św. o jedność w narodzie i nabożeństwo do św.
Królowej Jadwigi o godz. 1630.
10 maja
• Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 1715.
13 maja
• I spowiedź dla dzieci ze szkół: SP nr 7 i SP im. Piotra
Michałowskiego o godz. 930.

17 maja
• Wieczór Uwielbienia. Rozpoczęcie o godz. 1900.
23 maja
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do
bierzmowania o godz. 1810.
24 maja
• Spotkanie Wolontariuszy KDM w Eliaszówce o godz.
1900.
25 maja
• Zakończenie Roku Jubileuszowego św. Marii Magdaleny de Pazzi o godz. 1900.
27 maja
• Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie o godz.
1000.
• Święcenia prezbiteriatu o. diakona Jarosława Pyzia
O. Carm. o godz. 11.00.
28–30 maja
• Triduum przed uroczystością Nawiedzenia NMP. Msza
św. o godz. 1900.
31 maja
• Nawiedzenie NMP. Odpust parafialny. Suma odpustowa o godz. 1800.

NIEDZIELA godz. 19.00

Porządek nabożeństw
w Bazylice Karmelitów

MSZA ŚW. DLA DZIECI

Msze święte

NIEDZIELA godz. 11.00

niedziele:
6.00, 7.30, 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.
28

14 maja
• I Komunia Święta dzieci ze SP nr 7 o godz. 1000.
• I Komunia Święta dzieci ze SP im. Piotra Michałowskiego o godz. 1200.

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. 782 139 777

Ilustracja na okładce: Nawiedzenie NMP, obraz z ołtarza głównego kościoła Karmelitów „Na Piasku”, poł. XVII w., fot. T. Śliwiński

