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Spis treści

„Idźcie i głoście,
że Bóg jest Miłością!”
Umiłowani w Panu
Bracia i Siostry!

J

ak co roku, w czerwcu w Kościele
oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Tym samym wyrażamy
naszą wdzięczność za to, że „Bóg jest
Miłością”. On sam objawił się nam
na kartach Pisma Świętego jako Miłość,
gdy czytamy w Ewangelii słowa Jezusa
do Nikodema: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.
(J 3, 16). Wyraźnie mówi również o tym
święty Jan w swoim Pierwszym Liście,
gdy pisze: „Bóg jest miłością: kto trwa
w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa
w nim”. (1 J 4, 16), a także „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał
Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas
umiłował i posłał Syna swojego jako
ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”.
(1 J 4, 9-10). Także święty Paweł w swoim Liście do Rzymian pisze: „Bóg zaś
okazuje nam swoją miłość [właśnie]
przez to, że Chrystus umarł za nas,
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. (Rz
5, 8). Chyba nie wystarczyłoby miejsca
w naszym miesięczniku „Na Piasku”,
aby wypisać wszystkie fragmenty z Pisma Świętego mówiące o tym, że Bóg
jest Miłością.
Zachęceni hasłem obecnego roku
duszpasterskiego w Polsce: „Idźcie i głoście” powinniśmy w sposób
szczególny – oddając cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – z jeszcze
większym entuzjazmem propagować
w naszym świecie tę właśnie prawdę,
że „Bóg jest Miłością”. Sam święty Jan
podpowiada nam, jak to uczynić, gdy
pisze: „Umiłowani, jeśli Bóg tak nas
umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”. (1 J 4, 11). Wielcy
Świadkowie Chrystusa, których czcimy w czerwcu, a którzy w sposób
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szczególny są związani z naszym
Sanktuarium „Na Piasku”, pokazują nam jak zrealizować to polecenie
świętego Jana Apostoła i Ewangelisty.
Tymi świadkami są: święta Królowa
Jadwiga, której wspomnienie przypada na 8 czerwca, i błogosławiony
o. Hilary Paweł Januszewski, którego
wspominamy 12 czerwca.
Święta Królowa Jadwiga, fundując
nasz kościół i klasztor i sprowadzając
do nich Karmelitów, chciała, poprzez
zapewnienie opieki duszpasterskiej
swoim poddanym mieszkającym na
ówczesnych Garbarach, pokazać, jak
Bóg okazuje swoją miłość każdemu
człowiekowi, zwłaszcza w Sakramentach Świętych. Również w czasie
budowy tego kościoła okazała Bożą
miłość poprzez troskę o każdego
pracownika, zwłaszcza najuboższego, o czym świadczy odcisk jej stopy
w kamieniu wmurowanym w narożnik Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Piaskowej. Błogosławiony
o. Hilary Januszewski – przeor tutejszego klasztoru – w czasie II wojny
światowej sam dobrowolnie udał się
na Gestapo, aby dać się aresztować,
w zamian za swoich współbraci. Zaś
przebywając w obozie koncentracyjnym w Dachau, również dobrowolnie
udał się do zarażonych tyfusem bloków, aby nieść posługę miłości chorym i umierającym współwięźniom,
przy czym sam, zaraziwszy się, dokończył tam swoją ziemską pielgrzymkę.
To tylko niektóre epizody z ich życia
dowodzące, iż byli oni autentycznymi świadkami, że Bóg kocha każdego
człowieka. Bądźmy zatem i my współczesnymi głosicielami – nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem
– prawdy, że „Bóg jest Miłością”.
o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
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Serce Boże
źródłem
Miłosierdzia

C

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

w wydarzeniu wdowy z Nain (Łk 7,11-17). Jezus ze swoimi uczniami przychodzi właśnie do Nain, miejscowości
w Galilei, dokładnie w chwili, kiedy odbywa się pogrzeb:
prowadzony jest na pochówek młodzieniec, jedyny
syn wdowy. Wzrok Jezusa natychmiast skierowany jest
na płaczącą matkę. Ewangelista Łukasz mówi: „Na jej widok Pan użalił się nad nią” (w. 13).
To „współczucie” jest miłością Boga do człowieka,
to miłosierdzie, czyli postawa Boga w kontakcie z ludzkim nieszczęściem, z naszą biedą, cierpieniem, naszym
lękiem. Biblijny termin „współczucie”, odwołuje się
do łona matki: matka w istocie doświadcza reakcji całą
sobą w obliczu cierpienia swych dzieci. Tak nas kocha
Bóg, mówi Pismo Święte.
Jaki jest owoc tej miłości? Jest nim życie! Jezus powiedział do wdowy z Nain: „Nie płacz!”, a następnie
zwrócił się do martwego młodzieńca i obudził go jakby
ze snu (por. w. 13-15). Pomyślmy o tym! Boże Miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych.
Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje
na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć! Ma On serce miłosierne! Jeśli ukażemy Jemu nasze
wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie! Nie zapominajmy o tym,
On nam zawsze przebacza! Idźmy do Jezusa!
10 VI 2013
3
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„Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”
Stulecie objawień fatimskich, cz.II
Drugie objawienie:
13 czerwca 1917 roku

Drugie objawienie także zostało
zapowiedziane wizjonerom przez
żywy blask, który nazwali „błyskawicą”, lecz który właściwie nią nie
będąc, był raczej odbiciem zbliżającego się światła.
Niektórzy z około pięćdziesięciu
obserwatorów widzieli, że słońce,
na początku objawienia, utraciło
na kilka minut swój blask. Inni przypominali sobie, że wierzchołek drzewka, pokryty listowiem, zdawał się
uginać, jakby pod jakimś ciężarem
chwilę przed tym, jak Łucja zaczęła
mówić. Podczas spotkania Najświętszej Maryi Panny z wizjonerami, wiele
osób usłyszało szept przypominający
brzęczenie pszczoły.
ŁUCJA: Czego Pani sobie życzy ode
mnie?
MATKA BOŻA: Chcę, abyście przyszli tu 13. dnia następnego miesiąca,
abyście odmawiali codziennie różaniec
i nauczyli się czytać. Potem powiem,
czego chcę.
Wtedy to Łucja poprosiła o uleczenie pewnego chorego.
MATKA BOŻA: Jeżeli nawróci się,
wyzdrowieje w ciągu roku.
ŁUCJA: Chciałabym prosić, aby nas
Pani zabrała do nieba.
MATKA BOŻA: Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie lepiej poznali
i pokochali. Chce On ustanowić na świecie

Nabożeństwo do mego Niepokalanego
Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję
zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu,
jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron.
ŁUCJA: Czy zostanę tu sama?
MATKA BOŻA: Nie, córko. Czy
bardzo cierpisz? Nie trać odwagi, nie
opuszczę cię nigdy. Moje Niepokalane
Serce będzie twoją ucieczką i drogą,
która zaprowadzi cię do Boga.
W chwili, gdy wypowiadała te
ostatnie słowa – opowiada siostra
Łucja – rozchyliła swe dłonie i po raz
drugi przekazała nam odblask tego
niezmiernego światła.
Kiedy wizja ta znikła, Pani, cały
czas otulona światłem, które z Niej
emanowało, uniosła się lekko, bez
najmniejszego wysiłku, ponad zielony dąb w kierunku wschodnim i całkiem znikła. Kilka osób, które znajdowało się najbliżej, spostrzegło,
iż liście znajdujące się na wierzchołku krzaka ugięły się w tym samym
kierunku, jakby szarpnięte ubraniem Najświętszej Panienki. Krzak
pozostał później jeszcze przez kilka
godzin ugięty w ten sam sposób,
zanim powrócił do swej naturalnej
pozycji.

Ustanowienie Nabożeństwa
do Niepokalanego Serca Maryi

Jak wspomnieliśmy w poprzednim numerze naszego miesięcznika,
tajemnicami fatimskimi nazywa się
tę część przesłania i wizji związanych z objawieniami w Fatimie, któ-

re początkowo nie zostały upublicznione przez wizjonerów.
Odnośnie rozważanego tematu,
ciekawą myśl przekazuje nam kardynał Leo Scheffczyk. Pisze: „ Jest
niestety przykrym faktem, że zainteresowanie objawieniem w Fatimie
koncentruje się w ostatnich latach
nie na znaczeniu jego orędzia, lecz
na sensacyjnych relacjach prasy, dotyczących «trzeciej tajemnicy» z Fatimy”. Niemiecki kardynał w swoich
rozważaniach fatimskich skoncentrował się przede wszystkim na podstawowym znaczeniu przesłania
w objawieniach Matki Bożej. A te zostały przekazane dzieciom w pierwszej i drugiej części tajemnicy.
Pisze on, że „w pierwszej części
Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła [o czym w następnym numerze – W.S.]. W ten sposób
przypomniała prawdę Ewangelii, że,
odrzucając Boga, człowiek wybiera
piekło. Wieczne piekło jest więc realną rzeczywistością, do której ludzie
konsekwentnie dążą, jeżeli żyją tak,
jakby Bóg nie istniał, i – kierując się logiką egoizmu – odrzucają niezmienne
normy moralne, traktują zło jako dobro, a dobro – jako zło. Największym
nieszczęściem, jakie może spotkać
człowieka, jest więc wieczne potępienie. Z własnej winy można doprowadzić siebie do takiej zatwardziałości serca, że znienawidzi się Boga
i w chwili śmierci świadomie wybierze
piekło.
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W drugiej części tajemnicy podany jest najskuteczniejszy sposób ratunku przed piekłem. Jest nim głęboka wiara, której możemy się najlepiej
nauczyć przez poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Ona najpełniej z ludzi doświadczyła trudu serca
związanego z ciemną nocą wiary.
Wierzyła w sposób heroiczny. W sytuacjach po ludzku beznadziejnych wierzyła nadziei wbrew ludzkiej nadziei
i dlatego jest najlepszą Nauczycielką
oraz Przewodniczką na drodze wiary,
prowadzącej pod krzyż Jej Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Oddając się całkowicie do dyspozycji
Maryi, będziemy uczyć się wierzyć
i zawsze Bogu ufać. Ma to się wyrazić:
–	w odwróceniu się od grzechu;
–	w codziennej modlitwie (szczególnie jest polecany różaniec i lektura Pisma Świętego);
–	w comiesięcznej spowiedzi i jak
najczęstszym przyjmowaniu Jezusa w Eucharystii”.
Druga część tajemnicy, którą się
zajmiemy w bieżącym numerze, odnosiła się m.in. do ustanowienia Nabożeństwa do Niepokalanego Serca
Maryi, jako ratunku przed piekłem.
Matka Boża powiedziała Łucji,
że „Jezus chce posłużyć się tobą, abym
była bardziej znana i miłowana. Chce
zaprowadzić na świecie Nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca. Tym,
którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga
kochane jak kwiaty postawione przeze
mnie dla ozdoby Jego tronu”.
Nad prawą dłonią Maryi dzieci
zobaczyły wówczas Serce, w które były wbite ciernie. Zrozumiały,
że jest to Niepokalane Serce Maryi,
znieważane przez grzechy ludzkości, pragnące zadośćuczynienia.
Maryja wyjaśniła siostrze Łucji istotę Nabożeństwa do Jej Niepokalanego
Serca dopiero 10 grudnia 1925 r. Wtedy to, według relacji widzącej: „[…]
ukazali mi się Pan nasz i Najświętsza
Maryja Panna, która ukazała mi swe
Niepokalane Serce otoczone cierniami i poprosiła o zadośćuczynienie”.
Są cztery konstytutywne warunki
praktykowania Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi (Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca).

1. Spowiedź w pierwszą
sobotę miesiąca

„Łucja przedstawiła Jezusowi
trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być
osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być
ważna, pod warunkiem, że ludzie są
w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują
i że mają zamiar zadośćuczynienia
Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku
miesiąca. Należy pamiętać jednak
o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi – co
istotne – należy przystąpić z intencją
zadośćuczynienia za zniewagi wobec
Niepokalanego Serca Maryi. Intencję
można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie
otrzymywania rozgrzeszenia.
Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego Sakramentu Pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy,
szczególnie za te, którymi świadomie
lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź
wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz
dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatryumfowało wśród nas.
Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

2. Komunia święta w pierwszą
sobotę miesiąca

Nie jest wymagane uczestnictwo
we Mszy świętej. Z tego powodu
również chorzy w domach mogą
praktykować omawiane nabożeństwo. Po przyjęciu Komunii świętej
należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką
lub inną modlitwę:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się
z Twoim Synem, pragnę wynagradzać
Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw
Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo
własnej nędzy i nieudolności, chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te

obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko Ciebie czcić i całym sercem
kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg
oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była
czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza
Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci
składam. Przyjmij Go również jako akt
zadośćuczynienia za tych, którzy nie
wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób
złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby, przez udzieloną im łaskę,
jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja
macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego
hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną
między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

3. Odmówienie jednej części
różańca w pierwszą sobotę
miesiąca

Rozpoczynając różaniec należy
wzbudzić intencję wynagradzającą,
powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości.
Jeśli modlimy się prywatnie,
spróbujmy zrobić to własnymi słowami. Jeżeli odmawiamy różaniec
we wspólnocie, można odmówić następującą modlitwę:
Królowo różańca świętego, oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić
za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy
najdalej odeszli od Boga i najbardziej
potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż
nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia
Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.
Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5
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4. Piętnastominutowe
rozmyślanie nad tajemnicami
różańcowymi w pierwszą
sobotę miesiąca

Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej
przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać
nad dowolną tajemnicą, również nad
nowymi tajemnicami światła.
Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą
słuchać Matki Najświętszej ani być Jej
dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę.
Możemy w tym celu odmówić następującą modlitwę:
Matko Najświętsza, Niepokalana
Maryjo! Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz
Swe Niepokalane Serce dla każdego,
kto pragnie wlać we własne serce te
najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz
przede mną Swoje Serce. Ośmielam się
prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię
naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę
zawsze trwać w stanie łaski i miłować
Twój święty różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę
ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia
za grzeszników. Daj mi uczestniczyć
w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję
wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie,
bardziej podobne do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi Swoje
– jak uczyniłaś to z tyloma swoimi
dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!

Piętnastominutowe
rozmyślanie

(przykładowe tematy rozmyślania
nad pierwszą tajemnicą radosną).
Najpierw odmawia się modlitwę
wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami
i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie,
Maryjo, do rozważania ze mną tajem6

nic świętego różańca, co czynić chcę
na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.
1. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 – 38).
Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.
2. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym
w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według
następujących punktów:
a.	rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
b.	rozważ odpowiedź Najświętszej
Maryi Panny,
c.	rozważ wcielenie Syna Bożego.
3. Z kolei zjednocz się z Maryją
w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją
wolą, wyrażoną w przesłaniu anioła,
Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb
i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ
z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.
4. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.
Będę gorącym sercem miłował
Matkę Najświętszą i każdego dnia
oddawał Jej cześć.
Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką
Pan mi ukazuje co dnia.
Obudzę w sobie nabożeństwo
do mojego Anioła Stróża.
A jeśli ktoś nie może spełnić warunków w sobotę, czy może wypełnić je w niedzielę?
Siostra Łucja odpowiada: „Tak
samo zostanie przyjęte praktykowanie
tego nabożeństwa w niedzielę następującą po sobocie, jeśli moi kapłani
ze słusznej przyczyny zezwolą na to duszom”.
5. Korzyści: jakie łaski zostały
obiecane tym, którzy choć raz je odprawią?
„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać – mówi Matka
Najświętsza – obiecuję towarzyszyć
w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami
potrzebnymi do zbawienia”.

6. Intencja wynagradzająca:
Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia przypomina sam Jezus,
który mówił siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest
od tego, czy ludzie „mają zamiar
zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego siostra Łucja
rozpoczyna swe zapiski uwagą: „Nie
zapomnieć o intencji wynagradzania,
która jest bardzo ważnym elementem
pierwszych sobót” (za: Sekretariat fatimski).
Zasadniczą myślą orędzia fatimskiego jest potrójne wołanie: pokuty,
pokuty, pokuty. Pokuta zaś wiąże się
nierozerwalnie z nawróceniem serca
do Boga. W tym sensie objawienie fatimskie jest przypomnieniem ewangelicznego orędzia: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
Wizja piekła z pierwszej części
jest przypomnieniem ambiwalentnego wymiaru rzeczywistości eschatologicznej. O ile wiara w istnienie
nieba nie nastręcza dziś większych
problemów, o tyle wiara w istnienie
piekła prawie zanikła. Odrzucenie
piekła jednakże czyni niepoważną
naszą odpowiedzialność za czyny.
Przyjęcie istnienia piekła z kolei
sprawia, że nasza ludzka wolność
jest bardzo realna. Słowem, orędzie
fatimskie w tym względzie pragnie
uświadomić ludzkości, iż wieczność
zależy od naszego życia według
Ewangelii.
Ratunkiem przed wieczną porażką, jaką jest piekło, jest Maryja i kult
Jej Niepokalanego Serca. Zawierzenie Jej siebie i świata, a w sposób
szczególny – Rosji, jest wciąż aktualne. Każdy może liczyć na okazanie
mu Bożego miłosierdzia, jeśli podejmie trud nawrócenia i pokuty. W tej
myśli orędzie fatimskie jest wierne
Ewangelii. Jest jej naglącym przypomnieniem.
Niech 100–lecie objawień zmobilizuje nas do tego, byśmy przez nasze zaangażowanie, stworzyli prawdziwą Rodzinę Niepokalanego Serca,
wynagradzającą za grzechy w pierwsze soboty. Wówczas nadejdzie czas
tryumfu Niepokalanego Serca.
o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
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rzeżywany jubileusz 450.
urodzin świętej Marii Magdaleny de’Pazzi skłania do refleksji nad jej pismami. W niniejszym artykule chcemy zwrócić
uwagę na rolę, jaką w jej życiu
odegrała Eucharystia. Jak przeżywała przyjmowanie Komunii
świętej i co o niej pisze. Na początku kilka ogólnych danych
biograficznych z jej życia.
Nasza święta pochodziła ze jednej
z najznamienitszych rodzin florenckich de’Pazzi. Urodziła się we Florencji
2 kwietnia 1566 r. Jej ojciec to Camillo di Geri de’Pazzi, a matka – Maria
Magdalena Buondelmonti. Na Chrzcie
świętym, który przyjęła w Oratorium
świętego Jana Chrzciciela w dzień
po urodzeniu – 3 kwietnia o godz.
10.00, otrzymała imię Katarzyna,
po babce ze strony matki. Część rodziny nazywała ją Lukrecją (po babce ze strony ojca), za czym ona sama
nie bardzo przepadała. Miała bowiem
wielkie nabożeństwo do swojej świętej patronki Katarzyny z Sieny. Niemniej Lukrecja to jej imię z bierzmowania. Od lat dziecięcych Katarzyna
odznaczała się nad wyraz głęboką pobożnością i przejawiała wyraźne skłonności do życia kontemplacyjnego.
Także od lat dziecięcych miała wielkie
pragnienie zjednoczyć się z Jezusem
obecnym w Najświętszym Sakramencie. Żyła przekonaniem, że Jezus jest
obecny, zamieszkuje w duszy człowieka od poczęcia, kiedy znajduje się
jeszcze w łonie matki. Nie opuszczał
jej głód Komunii świętej. Kiedy była
jeszcze zbyt mała, by ją przyjmować,
widząc swoją matkę i swoją ciotkę
Magdalenę Małgorzatę przyjmujące
Komunię świętą, klęczała między nimi
odczuwając „zapach” tego Świętego pokarmu. Jej biografowie podają,
że w ciągu dnia trudno ją było odciągnąć od matki, ponieważ odczuwała
„zapach” Komunii świętej. Na pytanie
matki, dlaczego tak się zachowuje, odpowiadała jej, że pachniała Jezusem.
Pragnienie przyjęcia Komunii świętej
było w niej tak wielkie, że prosiła swoją

Eucharystia w życiu świętej
Marii Magdaleny de’Pazzi
matkę oraz opiekuna duchowego, którym był Andrea de Rossi, jezuita, by jej
na to pozwolono. Ojciec Andrea widząc, że zarówno jej wiedza, jak i pragnienie Komunii świętej przewyższają
jej wiek, dał swoje pozwolenie i święta przystąpiła do Pierwszej Komunii
świętej w uroczystość Zwiastowania
Pańskiego 25 marca 1576 roku w wieku 10 lat, w kościele s. Giovannino.
Przyjęcie Komunii świętej wiązało się
z ogromnym wewnętrznym rozpłomienieniem i doświadczeniem Jezusa
eucharystycznego do tego stopnia, że,
jak zeznaje w procesie kanonizacyjnym siostra Vangelista del Giocondo,
w Wielki Czwartek 19 kwietnia tego
samego roku święta, jako dziesięcioletnia dziewczynka, złożyła Bogu ślub
czystości, jako odpowiedź na miłość
Boga, który z tej miłości zostawił samego siebie w Najświętszym Sakramencie. Co więcej, za zgodą opiekuna
duchowego, święta przyjmowała Komunię świętą w każdą niedzielę i święta, co w jej czasach było czymś wyjątkowym i spotykało się z różnymi
zarzutami, które odpierali jezuici Andrea de Rossi i Pietro Blanca.

Z biegiem czasu dorastało w niej
także powołanie do życia zakonnego.
Nie chciała zmienić zdania, chociaż rodzina nie była do końca zadowolona.
Na koniec pozostała kwestia, do którego zakonu wstąpić. Na swojej liście
miała trzy: dominikanki, klaryski i karmelitanki. Do karmelitanek przyjechała po raz pierwszy na piętnaście dni
14 sierpnia 1582 r., celem poznania
reguły i rozeznania, czy to jest to miejsce i styl życia, do którego jest powołana. Odpowiedź była twierdząca, natomiast na pewno nie bez znaczenia
był fakt, że karmelitanki korzystały
wówczas ze szczególnego przywileju
przyjmowania Komunii świętej codziennie. Tym samym w wieku 16 lat,
1 grudnia 1582 r., w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę Adwentu,
Katarzyna de’Pazzi wstąpiła do klasztoru karmelitanek pw. Matki Boskiej
Anielskiej we Florencji. 3 stycznia
1583 przyjęła zakonny habit, przyjmując imię Marii Magdaleny od Słowa
Wcielonego.
Przyjmowaniu Komunii świętej
nie zawsze towarzyszyły głębokie
wewnętrzne doznania. Między 1585
7
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a 1590 r. te wewnętrzne smaki duchowe zostały jej odebrane. Święta napisała 16 czerwca 1585 roku:
„dziękuję Ci, że po raz pierwszy
przyjęłam Cię bez smakowania i czucia Ciebie”. W tym czasie Święta
doznawała także pokus diabelskich
dotyczących Eucharystii. Pierwszej
– przeciw realnej obecności Boga
w Eucharystii. Kiedy pomyślnie przeszła ten etap pokus, następny był
skierowany na wewnętrzny stan potrzebny do przyjęcia Komunii świętej, co miało odciągnąć świętą od jej
częstego przyjmowania. Kiedy i tę
próbę przeszła, przyszedł trzeci etap
pokus: w momencie przyjmowania
Komunii ukazywała jej się postać
pełna gniewu, wymiotująca ogniem
i trzymająca w ręku miecz, którym
jej groziła. Te pokusy bardzo świętą
umocniły.
O Eucharystii pisała:
„Pan zatroszczył się o wszystko
dla swoich dzieci, nie tylko wyposażył
ich w broń ofensywną i defensywną,
ale w środki do pożywiania się, rozkoszowania i wznoszenia na wyżyny
Boskości. Miał i ma dla człowieka nieskończoną czułość miłości: z miłości
go stworzył i z miłości odkupił. Jakby
to Mu nie wystarczyło, «szalonemu z miłości», postanowił pozostać z człowiekiem pod pokornym kawałkiem chleba
i niewieloma kroplami wina, by stać się
pokarmem dla duszy.
Widziałam i rozważałam, jak ten
miłosierny Bóg okazał swoje miłosierdzie, aby nas stworzyć, a potem odkupić, ale w jeszcze większy sposób, kiedy
zostawił samego siebie w Najświętszym Sakramencie i również większy,
kiedy schodzi każdego dnia w rękach
swojego ministra, czyli kapłana, w takiej właśnie formie jako hostia, która,
kiedy jest już konsekrowana, nie jest
już hostią z mąki, ale prawdziwym
Bogiem ukrytym w tym chlebie, nawet
jeśli naszym oczom ukazuje się zwykła
hostia.
Pamiętajcie, że Bóg jest Miłością
i z miłości chce się komunikować przez
ten pokarm miłości: jedna Komunia święta jest w stanie uczynić duszę świętą”.
Siostrom, które z obawy o swój stan
duszy, nie przyjmowały Komunii świętej
mówiła: „ofiaruj jako zadośćuczynienie
8

wszystko to, co wykonujesz i wykonuj
to z intencją, by jak najbardziej przypodobać się Boskiemu Majestatowi, a potem idź do Komunii z czystym sercem
i pokorą, pamiętając o Jego męce.
Jako przygotowanie myśl aktywnie, że to, co przyjmujesz jest Bogiem,
który oddał siebie za nas z miłości
i stąd chce być przyjęty z miłością
i wdzięcznością”. W innym miejscu
mówiła: „pomyśl, że masz do wykonania najważniejszą czynność, jaką możesz wykonać na świecie, czyli przyjąć do siebie wielkiego Boga. Pomyśl,
że podczas gdy zasługujesz na to, aby
być wciągnięta do piekła, Jezus, przez
swoją dobroć, okazuje ci tak wielkie
miłosierdzie, że daje Ci siebie samego w Najświętszym Sakramencie: cóż
za czystość serca powinnaś mieć, aby
przyjąć takie źródło czystości”.
Wymagała, aby do Komunii przystępować nie tylko bez gniewu wobec bliźniego, ale nawet bez najmniejszego rozgoryczenia: „jeśli
masz cokolwiek przeciw współsiostrze, zanim pójdziesz do Komunii,
postaraj się poczuć w sobie słodycz
wobec wszystkich. A jeśli tego nie
czujesz, to proś Jezusa dotąd, aż poczujesz. Jak poczujesz, że jesteś gotowa oddać swoje życie i krew za tę
siostrę, jeśli taka będzie wola Boga,
wtedy podejdź ze spokojem do Komunii”.
Maria Magdalena łączyła Eucharystię z miłością wobec bliźniego: „Eucharystia to sakrament jedności nie tylko
duszy z Bogiem, ale także z własnymi
braćmi. Istotnie, posilone tym samym
Boskim pokarmem, przemienione całkowicie w Boga, dusze nie tworzą nic
innego, jak jedno w Bogu. Jak święte
partykuły, podobnie i mój bliźni kryje
w sobie Boga, którego mam adorować.
Nie zatrzymam się na zewnętrznych
przejawach, które mnie mogą zwieść,
ale zwrócę się bezpośrednio do Tego,
którego skrywa w sobie mój bliźni:
do Jezusa Chrystusa”.
Święta pozostawiła też swoje myśli
odnośnie do zachowania się po przyjęciu Komunii świętej: „minuty, które następują po jej przyjęciu, są najbardziej
cenne, z tych które mamy w naszym
życiu. To minuty, które z naszej strony są najwłaściwsze do tego, by prze-

bywać z Bogiem, a od strony Boga,
jak komunikować nam swoją miłość.
Bardzo nie lubiła, kiedy siostry zaraz
po przyjęciu Komunii świętej wracały
do pracy. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w czasach, kiedy w klasztorze florenckim żyła nasza święta,
Komunia święta nie była przyjmowana
w trakcie Mszy świętej, ale poza nią.
Maria Magdalena uważała, że nie ma
lepszego sposobu na udoskonalenie
duszy, jak czas po Komunii poświęcony na radowanie się Boskim gościem,
refleksję, że jest to najcenniejszy czas,
jaki człowiek ma w tym życiu i najwłaściwszy, by przebywać z Bogiem
i dać mu możliwość oczyścić, oświecić
i umocnić duszę.
W dni, kiedy święta nie przyjmowała Komunii świętej postanowiła:
„1) powiększyć wiedzę o miłości
Boga, kim jest Bóg i kim jest człowiek, 2) zintensyfikować modlitwę,
3) robić rachunek sumienia staranniej i bardziej ochoczo oraz żałować
za grzechy i niedoskonałości, 4) częściej wznosić swój umysł do Boga,
5) być rozważniejszą w mówieniu,
6) być ostrożniejszą na pokusy,
7) wzbudzać bojaźń wobec Boga
we wszystkich aktach i działaniach,
8) być bardziej przyjazną w rozmowach i znosić przeciwności, 9) jako
wypełnienie i spełnienie wszystkich
innych rzeczy, być bardziej ochoczą do posłuszeństwa wobec przełożonych oraz tych, co są na równi
ze mną i niżej ode mnie”.
Święta zauważała także charakter
trynitarny Eucharystii: „siostry, gdybyśmy tylko zrozumiały fakt, że gdy eucharystyczne cząstki pozostają w nas,
jest w nich Jezus i działa nierozerwalnie razem z Ojcem i Duchem Świętym,
dlatego też cała Trójca jest obecna.
Cóż za wspaniałe i bliskie zjednoczenie dokonuje się między duszą i Tobą
uroczy Panie, kiedy przyjmuje Cię
w świętej Eucharystii. Dusza staje się
wtedy jednym z Tobą, pod warunkiem
tylko, że jest dobrze usposobiona
przez praktyki cnót, do naśladowania
tego, czego dokonałeś w takcie swojego życia, męki i śmierci”.
Maria Magdalena de’Pazzi to także mistyczka. Wiele z jej ekstaz jest
związanych z Komunią świętą i miały
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miejsce zaraz po jej przyjęciu, w trakcie rozmyślania. Te doświadczenia
dawały jej głębsze poznanie pewnych
aspektów Bożego objawienia i pogłębiały miłość względem Boga.
Maria Magdalena była świadoma,
że to, co przeżywa w trakcie ekstaz,
trudno oddać słowami: „jest jedną
rzeczą smakować, a inną jest mówić
o tym, co się smakuje. Wiem, że nie
mogę ci powiedzieć nic z tego, co doświadczyłam i nigdy bym nie znalazła
słów, w których mogłoby to być tobie
wyjaśnione”.
W innym miejscu pisała: „wtedy,
kiedy przyjęłam Komunię świętą pomyślałam o niedzielnej Ewangelii:
Jezus stał nad jeziorem Genezaret,
a tłum cisnął się na Niego, by słuchać Jego słowa. Wydawało mi się,
że jezioro było człowieczeństwem
Jezusa. Jezus, stojący na brzegu jeziora, pełnią Bóstwa, a będący tam
tłum, to wszystkie stworzenia, które
chcąc czy nie, są w jeziorze będącym
Jego człowieczeństwem, ponieważ są
stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Łódź świętego Piotra, do której
Jezus wszedł, to Kościół Święty, gdzie
Chrystus wchodzi przez Najświętszy
Sakrament. Druga łódź, do której Jezus nie wchodzi, to żydowska synagoga. Sieć, której Piotr używa do łowienia ryb to intelekt i pamięć.
A święty Piotr, który rzucał sieci,
wydawał mi się być wolą, bo gdyby
wola nie rzuciła sieci intelektu i pamięci do jeziora, czyli nie chciała,
by intelekt zrozumiał rzeczy Boże,
a pamięć pamiętała Jego dary, nie
dałby nigdy rady złowić ryb. Ryby
wydawały mi się wielkością i poznaniem Boga. Mówi potem Ewangelia, że apostołowie łowili całą noc,
ale ryb nie złowili. Podobnie dusza,
która łowi w nocy grzechu, nie może
poznać Boga i Jego wielkości. Potem
Piotr mył i naprawiał sieci, bo nie łowiąc ryb, wyłowił błoto i brud, które
wypełniły i rozrywały je. I wydawało
mi się, że dusza łowiąca w nocy grzechu, nie może wyłowić nic, oprócz
brudu, który brudzi, i ciernistych
krzewów, które by je porwały.
Stwierdzenie, że Piotr, prowadzony
przez wolę, mył i naprawiał sieci, oznacza to, że dusza, przygotowując się

przez pokutę i spowiedź, jest przez nie
uwalniana od grzechu. Będąc nad jeziorem Jezus powiedział Piotrowi, aby
zarzucił sieci na głębię, a czyniąc to złowił mnóstwo ryb. Podobnie duszy,
umytej przez spowiedź i odnowionej
przez pokutę, Jezus mówi przez wewnętrzne natchnienia, by rzuciła swoją sieć na głębię jak Piotr, czyli mówi
woli, aby rzuciła intelekt i pamięć, aby
rozumieć Boga i nie zapominać o Nim.
Posłuszna dusza, postępując w ten
sposób, znajduje piękne i wielkie ryby
poznania Boga i Jego wielkości, o których tak pięknie mówi zakochany apostoł święty Paweł pisząc: «o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga.
Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie
do wyśledzenia Jego drogi». Posiadając
poznanie Boga i samej siebie, dusza
idzie, by zjednoczyć się z Bogiem stając się jednością.
Potem widziałam, że woda jeziora
była spokojna, nie płynęła jak wody
rzek. To jest znakiem niezmienności
Boga, który pięknie o sobie mówi: ja
Pan, nie odmieniam się, ale jest Panem
jednej i tej samej woli i jednego pragnienia”.
Cała akcja rozgrywała się w wodach jeziora, reprezentujących człowieczeństwo Jezusa. Tym samym święta zachęcała do medytacji nad Jego
człowieczeństwem. Działalność Jezusa przynosi swoje efekty w Kościele, łodzi Piotrowej, w którym jego
członkowie, przez akt woli, używają
intelektu i pamięci, czyli zarzucają sieci, aby dowiedzieć się czegoś o Bogu,
poznać sprawy Boże. Aby je poznać,
sieci muszą być silne i czyste tak, aby
nic mogło ich porwać. Oczyszczenie
i umocnienie przychodzi przez Sakrament Pokuty i pojednania. Nie łowi się
więcej w nocy, ale w świetle Chrystusa.
„Po przyjęciu Komunii świętej
rozważałam, jak wielkie zjednoczenie dokonuje się między duszą a Bogiem przez ten święty pokarm, jakim
jest Najświętszy Sakrament. I zrozumiałam, że Bóg uświęca duszę
na trzy sposoby: jednoczy ze sobą,
sprawia że dusza ma tę samą co Bóg
wolę, czyli by wszystkie stworzenia się zbawiły i wychwalały Boga,
sprawia, że dusza jest czysta i sprawiedliwa”.

Na koniec jeszcze jeden cytat opisujący jej zjednoczenie z Bogiem:
„Po przyjęciu Komunii świętej rozważałam wielkie zjednoczenie duszy
z Bogiem, jakiego dokonuje Najświętszy Sakrament. I w jednym momencie zjednoczyłam się z Bogiem. Byłam w Nim przemieniona, oderwana
od wszelkich cielesnych uczuć, nie
czułam nic, tak jakbym była umarła.
I wierzę, że gdybym w tym momencie
była wrzucona do rozgrzanego pieca
i w nim przypalana, nic bym nie poczuła. Nie wiedziałam, czy jestem umarła,
czy żywa, czy w duszy, czy w ciele, czy
w niebie, czy na ziemi; widziałam tylko chwalebnego w sobie Boga, czystą
miłość, źródło poznania, nieskończonego, kochającego wszystkie stworzenia czystą nieskończoną miłością,
będącego jednym w Trójcy, jedyną
Trójca i jednym Bogiem nieskończonej miłości, największego dobra, nie
do wyśledzenia, nie do zbadania.
A widziałam w taki sposób, że, będąc
w Nim, nie odnajdywałam nic swojego, widziałam tylko mnie samą będącą w Nim, nie widząc siebie, ale Jego.
Trwało to około godziny, mogłam
funkcjonować dopiero wtedy, kiedy
już doszłam do siebie. To wszystko
jednak, czego doświadczyłam w tym
tzw. oderwaniu od rzeczywistości, nie
jest możliwe, bym mogła wyjaśnić ani
wypowiedzieć”.
Ernie Larkin komentując ten fragment pisze, że przyjęcie Najświętszego Sakramentu nie było jedynie okazją do zjednoczenia, ale dokonało się
przez Najświętszy Sakrament. Tym
samym Komunia święta była źródłem
i podstawą mistycznego zjednoczenia Marii Magdaleny z Bogiem.
W myśli naszej świętej możemy
odnaleźć ideę podobną do tej, którą
święty Jan od Krzyża nazywa zjednoczeniem przekształcającym. Podobnie jak u Jana, tak i u Marii Magdaleny, miłość Boga jest decydującym
dynamizmem, który sprawia, że Bóg
komunikuje się z człowiekiem i jednoczy go z sobą. A największym wyrazem tej miłości jest dla świętej Marii Magdaleny de’Pazzi Najświętszy
Sakrament.
o. Jakub Walczak O. Carm.
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akrament Eucharystii jest jedną z największych tajemnic
w Kościele, podobnie jak prawda o Trójcy Świętej oraz o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym.
To są kwestie, których nie jesteśmy w stanie pojąć rozumem.

Trudna tajemnica

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto
we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (J 6, 35)
Obietnica Chrystusa zdaje się być
prosta i jasna. Jedynym problemem pozostaje tylko nasza wiara, wciąż zbyt
słaba. Zrozumienie lub choćby tylko
przyjęcie tej prawdy było trudne także
dla tych, którzy słuchali Jezusa w Kafarnaum, co opisuje św. Jan w swej Ewangelii: Sprzeczali się więc między sobą Żydzi
mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje]
ciało do spożycia?». (J 6, 52) i dalej: A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej
może słuchać?». (J 6, 60). Niełatwo było
nawet samym Apostołom zrozumieć
w czasie Ostatniej Wieczerzy, że spożywają Ciało swojego Nauczyciela
i Mistrza. Od Niego usłyszeli bowiem,
że ten przaśny chleb z pszennej mąki
zaczynionej wodą, który jedli w czasie
Święta Paschy, stał się pokarmem, który ma dać im życie wieczne, wskrzeszenie z martwych i życie w nierozerwalnej jedności z Bogiem na wieki...
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. (J 6, 51) – mówi im Jezus
– Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne; trwa we Mnie,
a Ja w nim; Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (J 6, 54. 56).
Kościół proponuje nam dwa szczególne dni w roku liturgicznym, aby
w wyjątkowy sposób pochylić się
nad niezwykłą tajemnicą i nad wielkim darem, jakim jest Eucharystia. Są
to Wielki Czwartek oraz Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
potocznie zwana Bożym Ciałem.

Trochę historii

Uroczystość Bożego Ciała ma ścisły związek z Wielkim Czwartkiem,
kiedy to wspominamy Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami. To wtedy po raz pierw10

Przed tak wielkim Sakramentem...
szy przemienił On chleb we własne
Ciało, dając tym samym początek Eucharystii.
W XIII wieku, dzięki objawieniom
błogosławionej Julianny, augustianki
z klasztoru w Mont Cornillon (dzisiejsza Belgia), postanowiono ustanowić
osobne święto, które pozwoliłoby
na szczególne uczczenie Eucharystii.
Mniszka, wówczas przełożona klasztoru, otrzymała od Boga prośbę, aby
obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Taka koncepcja wzbudziła wiele wątpliwości
i sprzeciw niektórych przedstawicieli
Kościoła, gdyż nie widziano potrzeby
tworzenia nowego święta ku chwale
tajemnicy czczonej wszak w Wielki
Czwartek, a także podczas każdej
mszy świętej. Ustanowienie osobnej
uroczystości miało jednak pozwolić
na bardziej podniosłe obchody niż te,
do jakich zobowiązuje pasyjny charakter Wielkiego Tygodnia. Do ostatecznej decyzji władz kościelnych
przyczynił się również cud, który wydarzył się kilka lat po śmierci Julianny.
W miejscowości Bolsena, w odległości 100 km od Rzymu, w czasie mszy
świętej kilkanaście kropel konsekrowanego wina wylało się na korporał.
Kapłan zauważył, że przemieniły się
one w Krew, zostawiając wyraźny
ślad na tkaninie. Dwa lata później ten
naznaczony Krwią Chrystusa korporał
przeniesiono w uroczystej procesji
do kaplicy w Orvieto, gdzie rezydował wówczas papież Urban IV. To wydarzenie stało się okazją do napisania
przez Tomasza z Akwinu hymnu Sław,
języku, tajemnicę, którego końcowe
zwrotki śpiewamy dziś podczas adoracji (Przed tak wielkim Sakramentem).

Ostatecznie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została oficjalnie wprowadzona bullą ogłoszoną
w 1317 roku przez papieża Jana XXII.
Boże Ciało obchodzone jest
w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej, czyli sześćdziesiąt dni
po Wielkanocy.

Świadectwo wiary

Dziś procesja w dniu Uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest dla nas okazją, aby dać świadectwo swojej wiary. Wyjście poza
świątynię i podążanie na kapłanem
niosącym monstrancję, śpiew pieśni
eucharystycznych i klękanie w czasie
błogosławieństwa przy każdym z czterech ołtarzy to wyraz naszej odwagi,
ale i jedności Kościoła. Jako wspólnota
chrześcijan idziemy głosić Chrystusa na ulicach naszego miasta. Warto
wziąć udział w tej pięknej i wymownej
uroczystości. Aby jednak nie pozostał
to tylko pusty gest, pamiętajmy o naszej osobistej relacji z Chrystusem,
wyrażającej się w częstym przyjmowaniu Komunii Świętej. To jest bowiem istotą sakramentu Eucharystii,
który pozostawił nam Chrystus. Nie
ma w Kościele pełniejszej obecności
niż ta, kiedy przyjmujemy Ciało naszego Pana. Ważne jest, by dostrzegać
obecność Boga w drugim człowieku,
w gestach ludzkiej miłości, w słowach
bliskich nam osób, w przyrodzie,
w dziełach powstałych na cześć Stwórcy – w świątyniach, w muzyce, w pięknych tekstach. Nic ani nikt nie zastąpi
jednak tej najpełniejszej obecności,
jaką jest zjednoczenie się Boga z człowiekiem w Komunii Świętej.
Agata Wodka
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Bóg Ojciec tuli swe dzieci do policzka
G

dyby ktoś spytał mnie kilka lat
temu, z czym kojarzy mi się „ojcostwo”, najpierw zapewne wymieniłbym szereg ról, jakie ojciec spełnia
w rodzinie. To ojciec jest tym, który
wykonuje najcięższe prace w domu,
jego obowiązkiem jest zapewnić
utrzymanie całej rodzinie i obronić
ją przed każdym niedostatkiem i niebezpieczeństwem. Zatem to on jest,
w największej mierze, odpowiedzialny za każdego z członków rodziny.
Poza tym Tata jest towarzyszem najbardziej ekscytujących zabaw, takich
jak strzelanie z łuku, gokarty, długie
i dalekie wycieczki, składanie obwodów elektrycznych z baterii i żarówek,
a nawet budowanie różnych rzeczy
z użyciem niebezpiecznych narzędzi.
Tata wszystko przecież umie! Przy Tacie nic złego mi się stać nie może!
Choć przez większą część mojego życia nie myślałem w taki sposób
o Bogu Ojcu, to dzięki Jego łasce,
od kilku lat coraz głębiej doświadczam
i rozumiem, jakie jest Jego ojcostwo.
Choć wcześniej skłonny byłem myśleć o Bogu raczej jako o surowym,
absolutnym władcy (taki brodaty Tata
ze zmarszczonymi brwiami i skórzanym pasem w ręku), teraz wiem,
że wszystko, co można powiedzieć
o Bogu jako o Ojcu, zawiera się w słowach: „Bóg jest Miłością”. Podczas
wprowadzenia do rekolekcji ignacjańskich, w czasie których w cudowny
sposób Bóg przemienił moje myślenie
o Nim samym, jeden z zakonników wymieniał jak straszliwie zafałszowane
może być nasze myślenie o Bogu Ojcu:
Bóg – policjant; Bóg – despota; Bóg –
słabeusz; Bóg – liberał... Jak dziwne
jest to, że każdy z nas ma w swojej
głowie i w sercu obraz idealnego Taty,
a jednocześnie nie przychodzi nam
do głowy, że taki Tata naprawdę istnieje... i że to jest MÓJ TATA.
Wracając do wcześniejszego opisu
idealnego Taty, Ojciec to po pierwsze
ten, który troszczy się o swoje dzieci. Jezus, który jako jedyny zna Ojca,
nie chce, żebyśmy wyobrażali sobie
o Nim jakieś okropne rzeczy, więc

mówi nam, jaki On naprawdę jest
(Mt 11, 27): „Wie Ojciec Wasz, czego
wam trzeba, wpierw, zanim Go poprosicie” (Mt 6, 8) „Proście, a będzie
wam dane. (…) Jeżeli którego z was,
ojców, syn poprosi o chleb, czy poda
mu kamień? (…) Jeśli więc wy, choć
źli jesteście, umiecie dawać dobre
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej
Ojciec z nieba da Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą” (Łk 11, 9-13).
To wcale nie znaczy, że Ojciec da
nam wszystko, o co tylko poprosimy.
Dobry ojciec, daje tylko dobre dary. Nie
daje czegoś, co okaże się szkodliwe czy
niebezpieczne. Żaden dobry ojciec nie
da małemu dziecku do zabawy ostrego noża. Dziecko, gdy mu się zabierze
taki nóż, jest przekonane, że „tata jest
okropny”, rozpacza i mówi, że „tata
mnie nie kocha”, bo nie wie i nie rozumie tyle, co jego ojciec. Tak samo
jest z nami i z Bogiem, tylko że my
– będąc dorośli i mając nieraz własne
dzieci – nie jesteśmy skłonni przyznać,
że nasze myślenie o otaczającej nas
rzeczywistości jest „dziecinne”. Mamy
swój rozum i doświadczenie – uważamy, że nikt lepiej od nas nie rozezna
tej sprawy. W każdej sprawie trzeba
pamiętać, że jest przecież Ojciec, który
naprawdę wie lepiej. To wymaga krytycznego spojrzenia na nasze własne
uczucia i myśli oraz prawdziwej, dojrzałej wiary. Tylko dzięki takiej wierze możemy świadomie zrezygnować
z naszego rozeznania (które przecież
zawsze uznajemy za słuszne – w końcu tak rozeznaliśmy!) i wybrać to, co
może nieraz sprzeciwia się naszemu
rozsądkowi, a co objawia nam Bóg
przez Pismo Święte, nauczanie Kościoła czy w czasie modlitwy.
Bywa, oczywiście, że nasza malutka Klara jest tak uparta we wchodzeniu na przewijak leżący na łóżeczku,
że nieraz nie jesteśmy w stanie jej
upilnować. Odkąd raz spadła, nie musi
wierzyć nam na słowo, że to nie jest
dobry pomysł – sama doszła (mam nadzieję) do takiego wniosku. Osobiste
doświadczenie ma nieskończenie większą wartość od każdej wiedzy zdobytej

z zewnątrz. Podobnie bywa i w tym, co
złego spotyka nas w życiu – z tą różnicą, że w przypadku Boga nie wynika
to z nieuwagi czy braku możliwości otoczenia dziecka stuprocentową ochroną,
lecz z doskonałej wiedzy, że owoce takiego „guza” będą ostatecznie dużo
lepsze, niż gdyby go nie było. Niekiedy
„guzem” tym jest wydarzenie naprawdę tragiczne – wtedy tylko wielka i głęboka wiara oraz żywa relacja z Bogiem
pozwalają ufać, że Ojciec naprawdę
wie, co jest dla nas najlepsze, tzn. co
doprowadzi nas do wiecznego i szczęśliwego życia w niebie.
Ostatnią myślą, którą chciałem się
podzielić, jest to, czego sam doświadczyłem dopiero po narodzinach naszej córeczki. Kiedyś, gdy widziałem
ją taką bezbronną i bezradną, w mojej
głowie powstało jakieś niepokojące
wyobrażenie, w którym Klara była samotna i cierpiała i w żaden sposób nie
mogła się uratować. Niemal jednocześnie z tym wyobrażeniem w moim sercu coś jakby wybuchło – jakieś ogniste
uczucie miłości, troski i gotowości,
żeby wojować z całym światem i oddać wszystko, co mam i swoje własne
życie po to, aby uratować moje dzieciątko. To uczucie, pozwoliło mi lepiej
zrozumieć, co chciał nam powiedzieć
Bóg przez proroka Ozeasza: „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem,
i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili
ode Mnie (…). A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem;
oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się
o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich
jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. (…) Jakże cię mogę porzucić,
Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? (…)
Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima
już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem
jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie
jestem Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby
zatracać”.
Paweł Szeptyński
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Klęcząc
przed Niepokalaną
R

óżne grupy zawodowe, takie jak nauczyciele, prawnicy, lekarze, inżynierowie czy rzemieślnicy zrzeszają się w organizacjach pozarządowych, wiedząc, że łatwiej
jest działać wspólnymi siłami. Ten entuzjazm zawodowy
uskrzydla, ale musimy zdawać sobie sprawę, że nadejdzie
czas na analizę swojego życia, swojej działalności. Kiedy
siły ustaną, będzie więcej czasu chociażby na realizowanie
swoich pasji lub poświęcenie się wychowywaniu wnuków.
Jednak życie wielu nie zapewnia poczucia bezpieczeństwa; czują się samotni. Być może w Kościele – instytucji,
a przede wszystkim wspólnocie ludzi wierzących – poczują
i znajdą swoje miejsce, aby wypełnić tę pustkę. Po okresie
zaangażowania zawodowego ludzie starsi mają więcej czasu na metafizykę. Lubią przyjść do kościoła i uklęknąć przed
Niepokalaną, pomodlić się i tak po prostu… wypłakać.
W naszej bazylice karmelitańskiej po lewej stronie,
między Kaplicą św. Judy Tadeusza a Kaplicą proroka Eliasza, stoi figura Niepokalanej. Maryja bez rozgłosu wsłuchuje się w zanoszone prośby. Jej rozłożone ręce świadczą o otwartości i jakieś niespotykanej wrażliwości. Jej
spojrzenie jest dyskretne, ma się niemal wrażenie, jakby
tylko grzechy mogły stanowić barierę pomiędzy słowami
osoby modlącej się a Niepokalaną. Mimo wszystko Maryja
jest archimedesowym punktem oparcia, który Ona sama
pozwala odnaleźć, aby rzeczy w nas i wokół nas ruszyły
w końcu ku dobremu. Zdaje się, że figura Matki Bożej Niepokalanej „znalazła” swoje miejsce w karmelitańskiej bazylice. Znacznie ważniejsze, żeby znalazła je też w naszym
sercu, jak mawiał nasz ojciec Jakobin Czyżewski. Maryja
nie narzuca się. Na Jej czole umieszczona jest korona, proporcjonalna do wielkości figury – to znak ukoronowania
Najświętszej Panienki, Jej wywyższenia: „Wy zaś jesteście
wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym,
abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał
z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1P 2,9).
Krakowianie upodobali sobie Jej wizerunek w karmelitańskiej świątyni „na Piasku”. Jest w nim coś, co sprawia ulgę;
daje się dostrzec jakąś niewypowiedzianą mądrość w Jej
spojrzeniu, która pozwala ufać Matce Niebieskiej. Bibliści
nazywają Maryję „chodzącym tabernakulum”, a kardynał
Wyszyński nieustannie powtarzał, że Maryja jest biblioteką Słowa Bożego. Inaczej mówiąc, wierni chrześcijanie wyczuwają intuicyjnie, że Matka Najświętsza przekazuje tylko Prawdę. Próbkę tego doświadczamy w czasie spotkania
z Archaniołem Gabrielem: Fiat mihi secundum verbum tuum
– „Niech mi się stanie według Słowa Twego” (Łk 1,38).
Maryja ukazuje siebie taką, jaka jest. Nie wywyższa się,
ale też nie udaje kogoś, kim nie jest. Jeśli jest królową,
to ze względu na swoją pokorę i uniżenie. Jak mówi św.
12

Augustyn: „Ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała
uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa”.
Klęcząc przed Niepokalaną doświadczyć możemy poznania Boga na zasadzie przejścia ex affectu in intellectum.
Chodzi o to, że Maryja jest naprawdę „gwarantem”; jeśli ma nas dokądś zaprowadzić, zaprowadzi nas zawsze
do samej Prawdy, do Boga. Musimy wiedzieć, że w każdym
z nas jest pewnego rodzaju naturalna inklinacja ku Bogu.
Jest zrozumiałe, że każdy człowiek musi być niespokojny
tak długo, dopóki nie dotknie i nie znajdzie Boga. Wierzymy, że Maryja w tym właśnie pomaga. Doświadczył tego
starzec Symeon, który spotkał Świętą Rodzinę.
Co robi? Wypowiada słowa: „Teraz o Władco, pozwól
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec
wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego Izraela” (Łk 2,29-32).
Klęcząc przed Niepokalaną możemy doświadczać
umocnienia przez nowe, głębsze poznanie spraw Bożych.
Klęcząc przed Niepokalaną doświadczamy bliskości z Bogiem, pozwalającej doświadczyć określonych stanów podmiotowych, których nie da się wyrazić słowami. Choć nie
wszystko można wyrazić słowami, to pewne jest, że karmelici zwali Maryję Niepokalaną, tota pulchra (Wszystka
piękna) i Virgo virginum (Panna nad pannami), ze względu
na Jej otwartość na zjednoczenie z Bogiem. Dla karmelitów
nabożeństwo do Najczystszej Dziewicy uwypukla aspekt
kontemplacyjny. Choć nie jesteśmy w stanie naśladować
Matki Tego, który „uśmiercił śmierć śmiercią”, to bracia
karmelici naśladują Ją w zjednoczeniu z Bogiem poprzez
modlitwę i wierne słuchanie Słowa Pańskiego.
Br. Janusz Sumera O. Carm.
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Witajcie Drogie Dzieci!
Zaczynamy ostatni już przed wakacjami miesiąc szkolny. Na dworze coraz bardziej pogoda zachęca do zabaw
na powietrzu, sportu. Jak byłem dzieckiem, zawsze czekałem na to – prawie już letnie – ciepło. Znakiem zbliżających sie wakacji była też zawsze Uroczystość Bożego
Ciała. W tym roku przypada ona 15 czerwca. Wyjdziemy wtedy na ulice naszej parafii i zrobimy sobie spacer
z... Panem Jezusem. Tak naprawdę spacer to za mało
powiedziane. To będzie procesja – uroczysty pochód
ze sztandarami, dzwonkami i kwiatami sypanymi przed
Panem Jezusem, podczas którego będziemy przy czte-

rech ołtarzach słuchać Ewangelii o rozmnożeniu chleba.
Ale zanim wyjdziemy na ulice z modlitwą i śpiewem,
zapraszamy Was i Wasze rodziny na piknik! A konkretnie festyn w ogrodach karmelitańskich. Nie zabraknie
atrakcji – legendy związane z naszym kościołem, zabawy
z harcerzami, koncerty, pokaz karetki pogotowia i straży
pożarnej, a także smaczne co nieco :) To wszystko już
w niedzielę – 11 czerwca. Rozpoczynamy Mszą Świętą
o godzinie 1100!!! Aha! Bym zapomniał... Losowanie nagród za rozwiązanie zadań czerwcowej „Piaskownicy”
– 18 czerwca. Powodzenia!

13
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W czasie procesji Bożego Ciała wykorzystujemy różne przedmioty
dla uczczenia obecności Pana Jezusa wśród nas.
Poniżej opisanych jest kilka z nich. Pokoloruj ilustracje najładniej, jak potrafisz.




 Monstrancja (z łac. monstrare − pokazywać) − naczynie liturgiczne służące do umieszczania w nim konsekrowanej hostii, celem
wystawiania na ołtarz podczas nabożeństw,
adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji.
 Sztandar (chorągiew) – płat materiału
o określonych barwach i godłach, przytwierdzony do drzewca. W kościele używamy najczęściej sztandarów z Panem Jezusem, Matką
Bożą lub Świętymi.
 Feretron – przenośny, obustronnie namalowany obraz religijny w ozdobnych ramach,
obustronna płaskorzeźba lub figura świętej
postaci na podstawie.


14
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Komentarze biblijne
4 czerwca
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie,
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane».
Bóg posłał na świat swojego Syna, abyśmy mogli mieć
udział w życiu wiecznym w niebie. Jezus, będąc wśród
nas, pokazał nam drogę, która jest najwłaściwsza, aby
osiągnąć zbawienie. Droga ta mogłaby być za trudna
do pokonania przez samego człowieka. Dlatego Jezus
pozostawia nam Ducha Świętego, z Którego pomocą możemy osiągnąć upragniony cel każdego chrześcijanina.

11 czerwca
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;
a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył
w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

wydane za życie świata». Sprzeczali się więc między
sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje
ciało do jedzenia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli
Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie
mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak
i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest
chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten,
który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki».
Eucharystia jest niezwykłym wydarzeniem, w którym
za każdym razem Jezus umiera za nasze grzechy. To podczas niej możemy przyjąć w sposób materialny Ciało
i Krew Jezusa pod postacią chleba i wina. Trudno w sposób czysto ludzki wytłumaczyć cały ten proces przemiany. Nie ma żadnej naukowej metody na wytłumaczenie
tego, co dzieje się podczas Eucharystii. Pamiętajmy jednak, że Eucharystia to nie pokaz, w którym za wszelką
cenę musimy doszukiwać się logicznego wytłumaczenia,
ale to dar Boga dla człowieka. Działanie Boga wykracza
ponad każdy poziom ludzkiego myślenia, dlatego najważniejsze jest, aby nasza wiara nigdy nas nie opuszczała podczas Eucharystii, w których uczestniczmy.

18 czerwca

15 czerwca

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli
znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy
przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił
im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali
i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto
imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon,
zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz
i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon
Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych
to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie
idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta
samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły
z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie
umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe
duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało,

Apostołowie to pierwsi uczniowie Chrystusa, którzy zobaczyli w nim Boga i zostali posłani przez Niego do ludzi, aby tam mogli przekazywać Jego naukę.

Miłość Boga do człowieka jest wieczna i ponadczasowa, ponieważ On sam w sobie jest Źródłem Miłości.
Bóg był w stanie posłać swojego Syna, aby uwolnić
człowieka z więzów grzechu i śmierci. Działanie Stwórcy jest niezwykłe, gdyż poprzez Jezusa daje się poznać
człowiekowi w sposób „namacalny”. Jezus Chrystus nie
jest postacią fikcyjną i bajkową. Jest postacią historyczną, chodzącą po ziemi, ale przede wszystkim jest Synem
Bożym, Który przyniósł nam zbawienie. Wiara w Jezusa
jest drogą do Boga, natomiast odrzucenie Jego Osoby
jest odrzuceniem Boga.
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Ci ludzie, poznając Jezusa, byli w stanie porzucić swoje
dotychczasowe życie i po prostu pójść za Nim, według
wskazówek, które usłyszeli. Każdy z nas został również
powołany do dzielenia się Dobrą Nowiną, którą otrzymaliśmy. Czasem trudno jest dzielić się swoją wiarą
w sposób werbalny, dlatego nie zapominajmy, że nasze
życie powinno być świadectwem dla drugiego człowieka, bo to najszybciej weryfikuje naszą przynależność
do uczniów Chrystusa.

23 czerwca
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś
te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje
upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt
też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna,
tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem
słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».
W Jezusie każdy człowiek jest w stanie odnaleźć
Boga, jeśli Mu uwierzy i podąży za Jego wskazówkami.
Bezpośrednią i najwłaściwszą drogą do Boga jest Jezus
Chrystus, Który otwiera drogę do Ojca komu zechce.
Wiara niesie odpowiedzialność, ale tylko poprzez ten
dar możemy osiągnąć zbawienie i cieszyć się życiem
wiecznym z Bogiem Ojcem.
18

25 czerwca
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się
ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być
wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano
dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie
w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie
na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,
który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie
sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli
Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię.
U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy
na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi
niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna
do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze
przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem,
który jest w niebie».
Wiara to nie tylko dar, ale również misja i pewnego
rodzaju wyzwanie, które otrzymaliśmy od Boga. Bywa,
że w dzisiejszym świecie, który dąży do przyjemnego
i łatwego życia, brakuje czasu, a nawet miejsca dla Boga.
To smutne zjawisko często zaburza hierarchię wartości
w życiu ludzi, co prowadzi do odsunięcia Boga na „drugi
plan”. Bóg jest źródłem każdego życia i to On powinien
być w centrum naszego życia. Da nam to gwarancję porządku w codziennej egzystencji i pomoże żyć świadomie, jak uczeń Chrystusa. Bóg nigdy się nas nie wyparł,
dlatego Ty też zawsze o Nim pamiętaj.
Kamil Rączkowski
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Pierwsza Komunia Święta
7 V 2017

14 V 2017

W niedzielę 7 maja 2017 r. uczniowie klas drugich
ze Szkół Podstawowych: Muzycznej I stopnia oraz
Academos przystąpili w naszej bazylice do I Komunii świętej. Uroczystości odbyły się o godz. 10.00
dla Szkoły Muzycznej i 12.00 dla Szkoły Academos.

W trzecią niedzielę maja br. odbyły się kolejne uroczystości pierwszokomunijne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej
im. P. Michałowskiego. Uroczystości odbyły się podczas Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. I. J. Paderewskiego, klasa 3a

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. I. J. Paderewskiego, klasa 3b
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Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. I. J. Paderewskiego, klasa 3c

Prywatna Szkoła Podstawowa
ACADEMOS, klasa 3a

Prywatna Szkoła Podstawowa
ACADEMOS, klasa 3b
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Prywatna Szkoła Podstawowa
ACADEMOS, klasa 3c

Szkoła Podstawowa
im. P. Michałowskiego, klasa 3a

Szkoła Podstawowa
im. P. Michałowskiego, klasa 3b
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Szkoła Podstawowa nr 7
im. Wojska Polskiego, klasa 3a

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Wojska Polskiego, klasa 3b

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Wojska Polskiego, klasa 3c
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Z życia parafii i klasztoru
21-22 IV 2017
W piątek rozpoczął się zjazd formacyjny dla najmłodszych członków naszego Zakonu. Przez dwa dni młodzi zakonnicy uczestniczyli w wykładach i spotkaniach, które miały pomóc w osobistej i permanentnej formacji każdemu
z nich. Podejmowali także dyskusję nad przyszłością i naglącymi wyzwaniami dla naszych wspólnot.
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23 IV 2017
W drugą niedzielę Wielkanocy, kiedy obchodziliśmy
Święto Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00 zostało odprawione w naszej bazylice nabożeństwo przed obrazem Jezusa Miłosiernego.

24 IV 2017
W Uroczystość św. Wojciecha, 24 kwietnia 2017 r. w koncelebrze kilkunastu kapłanów, pod przewodnictwem J.E.
Ks. Bpa Jana Szkodonia, odbyła się w naszej bazylice uroczystość pogrzebowa śp. Barbary Meger – mamy naszego o. Prowincjała, która odeszła do domu Ojca w miniony czwartek. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

24
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2 V 2017
Nasza Schola „Exodus” zaproszona przez zaprzyjaźnioną Scholę „Dzieci Magdaleny” z parafii p.w. św. Marii Magdaleny i św. Andrzeja Apostoła w Zalesiu odwiedziła tamtejsze okolice 2 maja br. Tamtejsza Schola gościła w naszej
parafii 12 marca tego roku. Podczas wyjazdu obie Schole uświetniły śpiewem Mszę Świętą. Następnie udały się
do szkoły, gdzie czekał na nie tradycyjny poczęstunek. Nie zabrakło również gier i zabaw, które zintegrowały obie
grupy i zbudowały pozytywną atmosferę.
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3-4 V 2017
W dniach 3 i 4 maja odbyły się w naszej bazylice rekolekcje, które poprowadził biblista i charyzmatyk o. Jose
Antonio Maniparambil. W czasie wspólnych konferencji
o. Jose przybliżał temat Wiary Maryi ukazanej na kartach
Pisma św. odnosząc je również do problemów z wiarą,
z którymi spotyka się człowiek we współczesnym świecie. Rekolekcje zakończyły się 4 maja uroczystą Eucharystią i wspólnym uwielbieniem Jezusa Eucharystycznego,
w czasie którego posługiwał zespół muzyczny ze wspólnoty Nowe Jeruzalem.

6 V 2017
W sobotę – 6 maja br. odbyła się całodniowa pielgrzymka Rady Parafialnej i ich rodzin. Uczestnicy odwiedzili
kolejno Sanktuaria Maryjne w Częstochowie, Gidlach
i Leśniowie. Po drodze również odwiedzili Sanktuarium
św. Anny Samotrzeciej w miejscowości św. Anna.
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Zapraszamy
na festyn
parafialny
11 czerwca
od godziny 1200
Nabożeństwa czerwcowe o godz. 1830
KALENDARIUM
2 czerwca
Pierwszy piątek miesiąca.
• 
3 czerwca
• 
Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 1630.
11 czerwca
• KARMELIADA – festyn parafialny od godz. 1200.
12 czerwca
• 
Msza św. o jedność w narodzie i nabożeństwo do św.
Królowej Jadwigi o godz. 1630.
14 czerwca
• 
Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 1715.
• 
Wieczór Uwielbienia. Rozpoczęcie o godz. 1900.
15 czerwca
• 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Procesja ulicami parafii po Mszy św. o godz. 1630.
22 czerwca
• 
Zakończenie Roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 7 o godz. 800.
• 
Zakończenie Roku szkolnego dla Szkoły im. P. Michałowskiego o godz. 1100.

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

23 czerwca
• 
Zakończenie Roku szkolnego dla II i XX LO
o godz. 800.
• 
Zakończenie Roku szkolnego dla Szkół: PACK,
Społecznej im. Krasickiego, Muzycznej II stopnia
o godz. 900.
• 
Zakończenie Roku szkolnego dla Szkoły Muzycznej
I stopnia o godz. 1030.
23 czerwca
• 
Spotkanie Wolontariuszy KDM w Eliaszówce
o godz. 1900.
24 czerwca
• 
Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie
o godz. 1000.
25 czerwca
• 
Nieszpory Szkaplerzne o godz. 1800.

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: Zesłanie Ducha Świętego, miniatura z Graduału karmelitańskiego o. Stanisława z 1644 r., k. 214, fot. Szymon Sułecki

