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Drodzy Czytelnicy
miesięcznika „Na Piasku”
M

iesiące lipiec i sierpień to czas
wakacji i urlopów, czyli czas
wolny od naszych codziennych zajęć. Dlatego pragnę przypomnieć,
że w tym czasie nie możemy sobie
zrobić też wakacji czy urlopu od Pana
Boga. Przecież każdy z nas pragnie,
aby ten czas był czasem szczęśliwym,
a prawdziwe szczęście może nam dać
jedynie Bóg. Zatem pożyteczne są
nasze modlitwy o Boże błogosławieństwo dla nas i o opiekę Matki Najświętszej na czas wakacji i urlopów.
Maryja Dziewica z całego swego
serca pragnie się nami opiekować
przez całe nasze życie, nie wykluczając wakacyjnego i urlopowego
wypoczynku. Dlatego w połowie
obydwu tych miesięcy przeżywamy
wielkie uroczystości Maryjne: 16 lipca: Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej
i 15 sierpnia: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej
Zielnej. W tym roku przeżywamy
wielkie jubileusze Maryjne: 300-lecie
koronacji Obrazu Jasnogórskiego,
140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie i 100-lecie Objawień fatimskich.
Dlatego szczególnie w te wakacje nie zapomnijmy, biorąc udział
we wspomnianych przeze mnie uroczystościach, podziękować Maryi
za wszystkie łaski nam wyjednane
i wszystko, co Ona dla nas robi.

2

Najpiękniejszym
dziękczynieniem, jakie możemy złożyć Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce, jest
nasz udział w Eucharystii. Myślę też,
że jako nasz dowód wdzięczności,
niezmiernie uraduje Boga i Maryję
nasze staranie o codzienne naśladowanie w życiu Jezusa i cnót Maryi.
Starajmy się zatem – również w czasie wakacji – żyć tak, jak tego wzór
mamy w Jezusie i Jego Matce. Dlatego pragnę zakończyć fragmentem
z rytuału poświęcenia ziół i kwiatów
w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej: „A gdy będziemy
schodzić z tego świata, niechaj nas,
niosących pełne naręcza dobrych
uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta,
najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy
zasłużyli na przyjęcie do wiecznego
szczęścia”.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
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Odpoczynek – źródłem pokoju
Drodzy przyjaciele w Chrystusie!
O

dpoczynek Józefa ujawnił mu wolę Boga. W tej chwili spoczynku w Panu, kiedy powstrzymujemy się
od wielu naszych codziennych obowiązków i działań,
Bóg mówi także do nas. Przemawia do nas w wysłuchanym przed chwilą czytaniu, w naszej modlitwie i świadectwie oraz w ciszy naszych serc. Zastanówmy się, co
Pan do nas mówi, zwłaszcza w Ewangelii dzisiejszego
wieczoru. Istnieją trzy aspekty tego fragmentu, o których rozważenie chciałbym was prosić: spoczywanie
w Panu, powstawanie z Jezusem i Maryją oraz bycie głosem
prorockim.
Spoczynek w Panu. Odpoczynek jest tak bardzo konieczny dla zdrowia naszych umysłów i ciał, a często tak
trudny do osiągnięcia ze względu na wiele stawianych
nam wymagań. Ale odpoczynek jest też istotny dla naszego zdrowia duchowego, abyśmy mogli usłyszeć głos
Boga i zrozumieć czego od nas żąda. Józef został wybrany przez Boga, aby był przybranym ojcem Jezusa
i mężem Maryi. Jako chrześcijanie, także i my jesteśmy
powołani, podobnie jak Józef, by przygotować dom
dla Jezusa. Przygotowujecie dom dla Niego w waszych
sercach, waszych rodzinach, waszych parafiach i waszych wspólnotach.
Aby usłyszeć i przyjąć Boże wezwanie do budowania domu dla Jezusa, musicie być zdolni do spoczynku
w Panu. Musicie znaleźć każdego dnia czas na modlitwę.
Możecie mi jednak powiedzieć: Ojcze Święty, chcę się

modlić, ale mam tak wiele pracy! Muszę zadbać o moje
dzieci; mam obowiązki domowe; jestem zbyt zmęczony,
aby nawet dobrze się wyspać. To może być prawda, ale jeśli nie będziemy się modlić, to nie poznamy rzeczy najważniejszej ze wszystkich: jaką jest wola Boża wobec nas.
I pomimo całej naszej aktywności, całej różnorodności naszych działań, bez modlitwy osiągniemy bardzo niewiele.
Odpoczynek na modlitwie jest szczególnie ważny
dla rodzin. To w rodzinie po raz pierwszy uczymy się modlić. To w niej poznajemy Boga, by wyrosnąć na mężczyzn
i kobiety wiary, aby widzieć siebie jako członków większej
rodziny Bożej, Kościoła. W rodzinie uczymy się, jak kochać, przebaczać, być hojnym i otwartym, a nie zamkniętym i egoistycznym. Uczymy się wychodzić poza nasze
własne potrzeby, spotykać innych i dzielić z nimi nasze życie. Dlatego tak ważne jest modlić się jako rodzina! Dlatego też tak ważne są rodziny w Bożym planie dla Kościoła!
Następnie powstawanie z Jezusem i Maryją. Te cenne
chwile wypoczynku, spoczynku z Panem na modlitwie,
być może chcielibyśmy przedłużyć. Ale podobnie jak
święty Józef, kiedy już usłyszeliśmy głos Boga, musimy
powstać z naszego snu; musimy wstać i działać (por. Rz
13,11). Wiara nie usuwa nas ze świata, ale wszczepia
nas weń głębiej. Każdy z nas odgrywa bowiem szczególną rolę w przygotowaniu przyjścia królestwa Bożego
w nasz świat.
16 I 2015
3
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„Moje Niepokalane Serce zatryumfuje ”
Stulecie objawień fatimskich, cz.III
Trzecie objawienie:
13 lipca 1917 roku

W chwili trzeciego objawienia,
mała szara chmurka zawisła nad zielonym dębem, słońce pociemniało,
a orzeźwiająca bryza powiała w górach. Był sam środek lata. Manuel
Marto, ojciec Hiacynty i Franciszka,
jak sam to ujmuje, usłyszał pobrzękiwanie podobne do brzęczenia much
w pustym dzbanie. Wizjonerzy ujrzeli znajomy im już blask światła,
a w chwilę później spostrzegli ponad
krzewem Najświętszą Maryję Pannę.
Łucja zapytała:
– Czego Pani żąda ode mnie?
– Chcę, żebyście przyszli tutaj trzynastego dnia przyszłego miesiąca,
żebyście nadal codziennie odmawiali
różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i w intencji zakończenia wojny, bo
tylko Ona może te łaski dla ludzi uzyskać.
– Chciałabym prosić, aby Pani
nam powiedziała, kim jest i uczyniła
cud, żeby wszyscy uwierzyli, że naprawdę Pani się nam ukazuje.
– Przychodźcie tutaj w dalszym
ciągu co miesiąc. W październiku
powiem, kim jestem i czego chcę.
Uczynię też cud, aby wszyscy uwierzyli.
4

Następnie Łucja przekazała Matce
Bożej kilka próśb. Maryja powiedziała, że aby te łaski otrzymać, trzeba
odmawiać różaniec. Dodała:
– Ofiarujcie się za grzeszników
i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: „O Jezu, czynię
to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Przy tych słowach Piękna Pani
rozłożyła ręce jak w dwóch poprzednich objawieniach. Promień światła
zdawał się przenikać ziemię i dzieci
zobaczyły piekło. Później Łucja dokładnie opisała to, co dzieci wówczas
widziały. W tym samym objawieniu,
najbogatszym w treści i konsekwencje, Matka Boża mówiła o swoim Niepokalanym Sercu oraz dawała pewne
obietnice i ostrzeżenia.
Wizja piekła i Niepokalanego Serca Maryi stanowią dwie pierwsze
części tajemnicy fatimskiej. Obie te
części przez wiele lat nie były ujawnione.
Po zapoznaniu dzieci z tajemnicą
Matka Boża powiedziała:
– Kiedy odmawiacie różaniec,
po każdym dziesiątku mówcie:
„O mój Jezu, przebacz nam nasze
grzechy, zachowaj nas od ognia pie-

kielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie
tym, którzy najbardziej potrzebują
Twojego miłosierdzia”.
Łucja zapytała:
– Czy życzy sobie Pani ode mnie
czegoś więcej?
– Nie, dzisiaj nie.
Piękna Pani zaczęła unosić się
w górę w stronę wschodu i zniknęła
w nieskończonej odległości firmamentu.

Druga część
tajemnicy fatimskiej

Druga część tajemnicy fatimskiej
mówi o wizji piekła, do którego trafiają grzesznicy i o karze, czekającej
świat za dokonywane na nim codziennie zbrodnie.
Relacja s. Łucji: „Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi;
widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze, niczym przezroczyste, płonące węgle, czarne
lub brunatne, mające ludzką postać,
pływające w pożarze, unoszone
przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu,
padając na wszystkie strony jak iskry
w czasie wielkich pożarów, pozbawione ciężaru i równowagi, wśród
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bolesnego wycia i jęków rozpaczy,
tak że byliśmy przerażeni i drżeliśmy
ze strachu. Demony miały straszne
i obrzydliwe kształty wstrętnych,
nieznanych zwierząt, lecz i one były
przejrzyste i czarne. Ten widok trwał
tylko chwilę. Dzięki niech będą naszej dobrej Matce Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła obietnicą,
że nas zabierze do nieba (w pierwszym widzeniu). Bo gdyby tak nie
było, sądzę, że bylibyśmy umarli z lęku i przerażenia. Następnie
podnieśliśmy oczy ku naszej Pani,
która nam powiedziała z dobrocią
i ze smutkiem: „Widzieliście piekło,
dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce
ustanowić na świecie Nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca. Jeśli
zrobi się to, co ja wam mówię, wiele
dusz zostanie uratowanych, nastanie
pokój na świecie [...]”.
Według jej relacji, w drugiej tajemnicy fatimskiej Maryja przepowiedziała także wybuch i nieszczęścia II wojny
światowej, wystąpienie głodu na rozległych obszarach świata, rozpoczęcie na wielką skalę prześladowań Kościoła i znieważanie osoby papieża.
Prosiła o poświęcenie Rosji swemu
Niepokalanemu Sercu i o przyjmowanie Komunii Św. wynagradzającej
w pierwsze soboty każdego miesiąca
(zagadnienie zostało omówione w poprzednim numerze NP).
Maryja podkreśliła, że jeśli papież dokona tego poświęcenia, Rosja
nawróci się i świat będzie cieszył się
pokojem. Wszystkie te zdarzenia
miały poprzedzić nieznane światła
na niebie. W nocy z 24 na 25 stycznia 1938 r. w wielu krajach Europy,
części Kanady i Ameryki Północnej
widziano silną zorzę polarną. Według interpretatorów przepowiedni to zjawisko miało ostrzec świat
przed nową wojną.

1. Dramat potępienia

Dlaczego Matka Boża ukazała
małym dzieciom tak straszną wizję?
Dlaczego widziały dzieci piekło?
Dlaczego dało o nim świadectwo tak
wielu mistyków, jak choćby należąca
do naszej karmelitańskiej rodzinny
zakonnej św. Teresa od Jezusa. Dok-

tor Kościoła pisała: „ Jakże straszne
będzie położenie duszy, która tu
żyła w wygodach i przyjemnościach,
gdy zostanie wtrącona w otchłań
mąk wiekuistych! – Ciemności jej nie
rozświetli żaden promyk nadziei, bo
cierpienia jej będą bez końca. – Jakże zaślepieni są ludzie, że o tym nie
chcą pamiętać i dla przemijających
rozkoszy zaprzepaszczają całą swą
wieczność. – Nawołuje ich do opamiętania i błaga dla nich zmiłowania
dla zasług Jezusa Chrystusa, który
za nich umarł na krzyżu”(Wołania duszy do Boga).
Brak nawrócenia, o które prosiła
świat Matka Boża w Fatimie, powtarzając ewangeliczne nawoływanie
Jezusa, stawia człowieka w sytuacji
zagrożenia wiecznym potępieniem,
przed którym Bóg i Maryja pragną
nas obronić. Maryja chciała nas
ostrzec przed tymi, którzy mówią
nam dziś: „Piekła nie ma” lub, „Piekło nie jest wieczne”. W człowieku
istnieje odwieczna przekora, każąca mu żywić bezsensowną nadzieję
pierwszych rodziców, że przeciwstawienie się Bogu i przekroczenie
Jego nakazów, doprowadzi do bycia
równym Bogu (por. Rdz 3,5). Tymczasem droga taka prowadzi zawsze
do upadku, nigdy – do wyniesienia.
Istotą wiecznego potępienia jest
przede wszystkim odrzucenie Boga.
W średniowiecznym dziełku O naśladowaniu Chrystusa (2, 8, 2) czytamy,
że „być bez Jezusa, to straszne piekło, a być z Jezusem to słodki raj”.
Na potwierdzenie tego, co zostało
powiedziane, przywołajmy słowa św.
Jana Pawła II z katechezy środowej
z 28 VII 1999 r. Papież mówił: „Bóg
jest nieskończenie dobrym i miłosiernym Ojcem, jednakże człowiek,
który ma Mu udzielić odpowiedzi
w sposób wolny, może niestety dokonać wyboru ostatecznego odrzucenia Jego miłości i przebaczenia
i w ten sposób pozbawić się na zawsze radości komunii z Nim. Właśnie na tę tragiczną sytuację wskazuje doktryna chrześcijańska, kiedy
mówi o potępieniu lub piekle. Nie
jest to kara Bożą wymierzona «z zewnątrz, lecz konsekwencja decyzji
podjętych przez człowieka w tym
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życiu. Samą rzeczywistość nieszczęścia, jaką ta smutna sytuacja niesie
z sobą, możemy w pewnej mierze
wyobrazić sobie w świetle pewnych tragicznych doświadczeń, które – jak zwykliśmy mówić – czynią
z życia «piekło». Jednakże w sensie
teologicznym piekło jest czymś innym: jest ostateczną konsekwencją samego grzechu, zwracającą się
przeciw temu, kto go popełnił. Jest
to sytuacja, w jakiej nieodwołalnie
znajduje się człowiek, który odrzucił
miłosierdzie Ojca nawet w ostatniej
chwili swego życia”.
Dla opisania tej niewyobrażalnie
smutnej, tragicznej i rozpaczliwej sytuacji człowieka, który, wzgardziwszy
Bogiem – Miłością znalazł się w piekle, Pismo Święte posługuje się językiem symbolicznym. W Starym Testamencie jest zatem mowa o Szeolu,
czyli bliżej nieokreślonej otchłani,
którą wypełnia ciemność, dlatego panuje w niej przerażenie i nienawiść,
wyrażająca się w zgrzytaniu zębami.
Z kolei Nowy Testament przedstawia miejsce przeznaczone dla czyniących nieprawość jako rozpalony
piec, w którym także rozlega się
„płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 13,
42), lub jako piekło, gdzie płonie
„ogień nieugaszony” (Mt 9,43). Również Apokalipsa św. Jana Apostoła
posługuje się plastycznym obrazem „jeziora ognia”, do którego są
wrzucani ci, co nie dali się zapisać
do księgi życia i przez to narazili się
na „drugą śmierć” (Ap 20,13), czyli
śmierć duchową.
Wizje piekła jako morza ognia
często obecne są w doświadczeniu
mistycznym i w objawieniach maryjnych, jak to było właśnie w Fatimie, kiedy Łucja, Hiacynta i Franciszek mogli poznać realność piekła
i wiecznego potępienia.
Są to jedynie symboliczne obrazy,
których nie można brać dosłownie.
Wyrażają jednak istotę wiecznego
potępienia, czyli piekła. Na ich podstawie należy podkreślić, że piekło
nie jest jakimś określonym miejscem
w przestrzeni geograficznej, lecz nieodwracalnym stanem ducha lub sytuacją, w jakiej człowiek się znalazł
wskutek złego wyboru. Polega ona
5
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na doznawaniu ostatecznej kary, bez
jakiejkolwiek możliwości powrotu
czy złagodzenia cierpień (por. Łk 16,
19-31). Ten stan ducha osób potępionych wskazuje na całkowitą rozpacz,
czyli brak jakiejkolwiek nadziei,
a co za tym idzie – absolutną pustkę
i bezsens życia bez Boga.
We wspomnianej katechezie środowej św. Jan Paweł II zaznacza,
że „pośród wolnych stworzeń, mających możliwość wyboru między «tak»
i «nie», znalazły się już takie, które powiedziały «nie». Były to stworzenia duchowe, zbuntowane przeciw miłości
Boga i nazywane diabłami”. Oznacza
to, że na opisany stan wiecznego potępienia składać się będzie dodatkowo
obrzydliwe towarzystwo owych zbuntowanych i przewrotnych istot, które
znajdują ponurą satysfakcję w dręczeniu potępionych wyrzutami sumienia.
Choć prawda wiary o wiecznym
potępieniu w piekle jest objawiona
w Piśmie Świętym, to jednak wiele
osób odrzuca ją, traktując jako średniowieczny zabobon. Czasem nawet złośliwie mówi się, że nauczanie
o piekle oraz szatanie, to księżowski
straszak na wiernych, aby ich sobie
podporządkować. Wbrew temu Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca
uwagę, że „stwierdzenia Pisma Świętego i nauczanie Kościoła na temat
piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność
ze względu na swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia i do czujności” (KKK 1036).
Natomiast św. Jan Paweł II w cytowanej katechezie środowej mówił: „Myśl
o piekle (a tym bardziej niewłaściwie
interpretowane obrazy biblijne) nie powinna budzić irracjonalnego lęku, lecz
stanowić konieczną i zbawienną przestrogę dla wolności, osadzoną w kontekście orędzia, że Jezus zmartwychwstały pokonał szatana, udzielając nam
Ducha Bożego, w którym możemy wołać «Abba, Ojcze!» (Rz 8,15)”.

2. Ratunek

Matka Boża: „Widzieliście piekło,
dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce
6

ustanowić w świecie Nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli zostanie zrobione to, co wam
powiem, wiele dusz będzie zbawionych i nastanie pokój.
Wojna zmierza ku końcowi. Lecz jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga,
wybuchnie druga, jeszcze gorsza,
w czasie panowania Piusa XI. Gdy zobaczycie noc rozświetloną nieznanym
światłem, wiedzcie, że jest to wielki
znak, który da wam Bóg, iż nadchodzi
kara dla świata za jego zbrodnie w postaci wojny, głodu i prześladowania
Kościoła oraz Ojca Świętego.
Aby temu zapobiec, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię
św. wynagradzającą, w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się
i nastanie pokój. Jeżeli nie, [kraj ten]
rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą
umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody
będą unicestwione. Na koniec moje
Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i będzie dany światu
na pewien czas pokój”.

Czwarte objawienie
19 sierpnia 1917 roku

19 sierpnia 1917 roku miało
czwarte objawienie się Matki Bożej
w Fatimie. Siostra Łucja relacjonuje:
„13 sierpnia 1917 r., ponieważ
już opowiadałam, co tego dnia zaszło, nie będę się powtarzać (aresztowanie dzieci), ale przechodzę
do objawienia według mnie z dnia
15 pod wieczór (Łucja myli się, jeżeli uważa, że objawienie zdarzyło się
w tym samym dniu, kiedy wyszli
z więzienia z Vila Nova de Ourem.
Objawienie miało miejsce w następną niedzielę, tj. 19 sierpnia).
Ponieważ wówczas jeszcze nie
umiałam odróżnić poszczególnych
dni miesiąca, być może, że się mylę.
Ale zdaje mi się, że było to tego samego dnia, kiedy wróciliśmy z więzienia z Vila Nova de Ourem.
Kiedy z Franciszkiem i jego
bratem Janem prowadziłam owce

do miejsca, które się nazywa Valinhos, odczułam, że zbliża się i otacza
nas coś nadprzyrodzonego, przypuszczałam, że Matka Boska może
nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta może Jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, żeby po nią
poszedł. Ponieważ nie chciał iść,
dałam mu 20 groszy; zaraz pobiegł
po nią.
Tymczasem zobaczyłam z Franciszkiem blask światła, któreśmy
nazwali błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę
Boską nad dębem skalnym.
– Czego Pani sobie życzy ode
mnie?
– Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria 13 i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim
miesiącu uczynię cud, aby wszyscy
uwierzyli.
– Co mamy robić z pieniędzmi,
które ludzie zostawiają w Cova da
Iria?
– Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacyntą i dwie inne dziewczynki ubrane
na biało, drugi niech nosi Franciszek
i trzech chłopczyków. Pieniądze,
które ofiarują na te ołtarzyki, są
przeznaczone na święto Matki Boskiej Różańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która ma tutaj powstać.
– Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych.
– Tak, niektórych uleczę w ciągu
roku – i przybierając wyraz smutniejszy powiedziała: – Módlcie,
módlcie się wiele, czyńcie ofiary
za grzeszników, bo wiele dusz idzie
na wieczne potępienie, bo nie mają
nikogo, kto by się za nie ofiarował
i modlił.
I jak zwykle zaczęła unosić się
w stronę wschodu”.

„Chcę, abyście […] odmawiali
codziennie różaniec”

Obecnie 13 dnia każdego miesiąca o godz. 18.30 w Kaplicy Objawień
w Sanktuarium Fatimskim dzieci odmawiają różaniec – modlitwę, którą
na prośbę Matki Bożej, pastuszkowie odmawiali codziennie w intencji
nawrócenia grzeszników i pokoju
na świecie. Inicjatywie pod nazwą
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„Różaniec z pastuszkami” patronuje Ruch Orędzia Fatimskiego. Celem
przedsięwzięcia jest wypełnianie
prośby Matki Boskiej przez wszystkie
dzieci, a także dorosłych oraz coraz
szersze upowszechnianie orędzia fatimskiego.
Trzeba podkreślić, że różaniec
jest skuteczną modlitwą i wspaniałą
szkołą życia duchowego, tym cenniejszą, że „prowadzi ją Ta, która
uzyskuje dla nas w obfitości dary
Ducha Świętego” (RVM 14).
Chodzi tu szczególnie o rolę
ascezy w modlitwie, o której na ogół
mówi się mało. Jest jednak rzeczą
oczywistą, że, ze względu na psychofizyczną i cielesno-duchową jedność człowieka, nie można pomijać
ascezy w praktyce modlitwy. Bez
niej modlitwa utraci swój kontemplacyjny wymiar. Dotyczy to przede
wszystkim różańca.
Asceza stanowi pierwszy etap
„szkoły Maryi”, w której wierzący
pozwala się „wprowadzić w kontemplację piękna Oblicza Chrystusa
i w doświadczanie głębi Jego miłości” (RVM 1).

Różaniec ascezą
rozumu i woli

Różaniec jest więc szkołą ascezy
rozumu i woli. Człowiek ma wrodzone pragnienie poznawania otaczającego go świata, dlatego wciąż szuka
nowych treści. W różańcu pogoń
za nową treścią zostaje ograniczona i właściwie ukierunkowana. Być
może dlatego niesłusznie uważa się,
że intelektualiści i osoby zaawansowane w życiu duchowym nie sięgają po różaniec. Tymczasem, jak wynika z licznych świadectw, właśnie
ludzie nauki, swoiście zaprawieni
w precyzyjnym i zdyscyplinowanym
myśleniu, w modlitwie różańcowej
odnajdują szerokie horyzonty intelektualne.
Różaniec poniekąd zmusza do zastanowienia się nad prawdami wiary,
zawartymi w poszczególnych tajemnicach, i do pogłębienia ich w swoim
sercu. Nie pozwala przy tym na pokusę wybierania tego, co odpowiadałoby subiektywnym upodobaniom.
Ludzką myśl można przyrównać

do wody: gdy się szeroko rozleje,
szybko wysycha, natomiast spiętrzona, zawiera w sobie potężną i pożyteczną energię. Jeżeli więc człowiek
nie potrafi skupić swej uwagi na treści jednej tajemnicy różańcowej, lecz
ciągle goni za czymś bardziej atrakcyjnym, nigdy nie posiądzie prawdy
owocującej zadziwieniem, uwielbieniem Boga i kontemplacją.

Różaniec ascezą zmysłów

Gdy zaś chodzi o ascezę zmysłów,
to ich oczyszczenia, koniecznego
z punktu widzenia życia duchowego, modlitwa różańcowa dokonuje
przez rozważanie tajemnic zbawienia
w oparciu o dane biblijne. W odmawianiu różańca chodzi nie tylko o to,
by zrozumieć, ale by osobiście przeżyć i głęboko doświadczyć wszystkimi zmysłami misterium Chrystusa
w różnych momentach Jego ziemskiej
działalności, podobnie jak to przeżywała Maryja. Ona żyła z oczami
zwróconymi na Chrystusa, a także
„zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,
19; 2, 51). „Te wspomnienia stanowiły
niejako «różaniec», który Ona sama
nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia” (RVM 11).
Ponieważ „różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, jest
modlitwą wyraźnie kontemplacyjną” (RVM 12), dlatego nie można go
praktykować bez czynnego zaangażowania swoich zmysłów, a zwłaszcza pamięci i wyobraźni. Wszystko po to, aby z Maryją i jak Maryja
„utkwić wzrok w Chrystusowym Obliczu” (RVM 9).

Różaniec ascezą ciała

Różaniec uczy także ascezy ciała.
Modli się, jak dobrze wiemy, cały
człowiek, a nie tylko jego dusza.
Szczególnie widoczne jest to w modlitwie różańcowej. Rytmiczne powtarzanie formuł modlitewnych
z jednej strony pomaga w medytacyjnym skupieniu, gdyż działa
synchronizująco na rytm oddechu
i pracę serca, podobnie jak dzieje się
to w „modlitwie Jezusowej”, znanej
w Kościele Wschodnim (por. RVM 27;
KKK 2616).
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Z drugiej jednak strony skupienie
w modlitwie przy pewnej monotonii
słów, zwłaszcza na początku, wymaga trudu opanowania znużenia
i wspominanej pokusy szukania nowych treści.
Różaniec jest nie tylko modlitwą
ust, ale także rąk. Do odliczania poszczególnych „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” i „Chwała Ojcu” służą
paciorki, nazywane różańcem. Choć
używanie go nie należy do istoty tej
modlitwy, to jednak chroni przed
pokusą ograniczania ilości recytowanych formuł. Nie bez znaczenia
jest to, że różaniec jako narzędzie
modlitwy jest poświęcony. Jest więc
sakramentalium, za którym stoi
moc modlitwy całego Kościoła świętego.
Ponieważ „pozycja i postawa ciała nie pozostają bez wpływu na skupienie i stan ducha”, dlatego „w modlitwie cały człowiek musi nawiązać
łączność z Bogiem, a więc także i jego
ciało musi przyjąć taką postawę, która
bardzie: sprzyjała skupieniu” (OF 26).
Dotyczy to także różańca. Na ogół
odmawia się go klęcząc lub siedząc,
a czasami spacerując. W każdym
przypadku zasadne jest mówienie
o ascezie ciała tak w znaczeniu negatywnym, jak i pozytywnym.
Asceza ciała w znaczeniu negatywnym oznacza, że należy przyjąć
taką pozycję, by napięcie mięśni,
lub ból kolan nie przeszkadzały
w skupieniu myśli na medytowanych
treściach. Natomiast pozytywny sens
takiej ascezy polega na tym, że niezamierzona uciążliwość przyjętej pozycji ciała podczas różańca traktowana
może być jako dodatkowy element
pokutny, wzmacniający jej owocność.
Wydaje się zatem, że takie nastawienie bardziej sprzyjać będzie uzyskaniu skupienia, aniżeli częsta zmiana
pozycji ciała.
Jak więc widać, różaniec bardziej
niż inne modlitwy angażuje ciało modlącego się, stawiając określone wymagania pod jego adresem. Z tego
powodu można mówić, że jest
on szkołą chrześcijańskiej ascezy.
o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
7

Na Piasku nr 7–8 (480–481)

lipiec – sierpień 2017

Wyjdź z twojej ziemi do kraju, który ci ukażę
Na pielgrzymim szlaku
Od wielu wieków nieodłącznym elementem sierpniowego krajobrazu są pielgrzymi zmierzający po pątniczych ścieżkach z wszystkich zakątków kraju do Sanktuarium Matki Bożej w Jej częstochowskim wizerunku. I choć w Polsce to widok powszechny, u wielu osób
może rodzić się sceptycyzm wobec takiej formy publicznego wyznania wiary i ascezy,
przypominającej bardziej minione wieki, niż pobożność XXI wieku. Nic bardziej mylnego.

Z

azwyczaj pielgrzymka składa się
z mniejszych grup, liczących
średnio ponad 100 osób każda. Grupy mogą tworzyć członkowie parafii
lub konkretnych stanów- studenci, młodzież szkół średnich; coraz
większą popularnością cieszą się
te, w których pątnicy szukają Boga
w milczeniu. Zawsze jednak pielgrzymka to rodzaj rekolekcji w drodze. Dlatego w planie dnia znajduje się wspólna Msza święta, kilka
konferencji, modlitwa różańcowa
czy koronka. Codziennie można skorzystać też z Sakramentu Pojednania
bądź porozmawiać o swoich problemach duchowych. Pątnicy przechodzą dziennie około 20-40 km, które
podzielone są na kilka etapów; śpią
w szkołach, w namiotach lub u gościnnych mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wyjście na pielgrzymkę jest zgodą na uciążliwości
związane z noclegami i różnymi warunkami pogodowymi, ale przede
wszystkim doświadczeniem wolności, że na kilka dni można zostawić
swoją zapobiegliwość, a zdać się
na troskę innych. Jak zgodnie przyznają wszyscy pątnicy, najbardziej
wzruszającym momentem tej drogi
jest dojście na Jasną Górę i spojrzenie
w oczy Maryi w Kaplicy Cudownego
Obrazu. Wtedy okazuje się, że nieraz
bardzo dotkliwe kontuzje i trudy nabierają innego znaczenia, a doświadczenie ich stało się bardziej przekroczeniem niż udręczeniem siebie.

Pielgrzymka duchowa

Pielgrzymka to droga pokonywana także do wewnątrz; gdy pąt8

nik, wchodząc w codzienny rytm
modlitwy, pragnie dotrzeć do tych
pokładów siebie, które będą wolne
od codziennych zmartwień czy natłoku spraw, od nieuporządkowanych emocji i przywiązań. By móc
dotrzeć do miejsca, w którym znajdzie się przestrzeń na spotkanie
z Bogiem i najgłębsza prawda o nim
samym. Początkiem drogi jest zawierzenie Duchowi Świętemu, że będzie prowadził ją w sposób tylko
sobie wiadomy oraz ludziom – najczęściej nieznanym – którzy w tej
samej grupie będą dzielić trud
i niewygody. Dlatego pielgrzymka to szansa doświadczenia żywej
cząstki Kościoła. Poza ćwiczeniem
wypuszczania kontroli i naszej ludzkiej zapobiegliwości, ten czas może
stać się szansą na odkrycie na nowo
fundamentalnej cnoty wdzięczności.
Współczesny kryzys relacji i utrata
smaku życia u wielu osób wiążą się
z poczuciem samowystarczalności
i roszczeniowości. Na pielgrzymim
szlaku można doświadczyć, że choć
nic mi się nie należy, to jestem obdarowywany uśmiechem, troską o bezpieczeństwo, ciepłym posiłkiem czy
otwartym domem gościnnych ludzi.
Ta wdzięczność buduje relacje, które
trwają wiele lat po wspólnym pielgrzymim trudzie.
Dla tych, którzy ze względów fizycznych lub organizacyjnych nie
mogą wejść w trud drogi, pozostaje
możliwa pielgrzymka duchowa. Jest
to forma duchowego współuczestnictwa w zmaganiach i owocach tych
rekolekcji. Zazwyczaj diecezjalni
organizatorzy, na specjalnych stro-

nach internetowych poświęconych
trwającej pielgrzymce, umożliwiają odsłuchanie konferencji online
lub transmisję Mszy świętej. Można też wpisywać tam swoje intencje, które pątnicy zaniosą do Maryi.
Ze swojej strony warto podjąć jakieś
dodatkowe postanowienie na ten
czas, na przykład: codzienną Mszę
św., post, jałmużnę czy konkretną
modlitwę.

Czeka cię długa droga…

Moją „przygodę” z pielgrzymowaniem rozpoczęłam przypadkiem,
jako nastolatka, pod wpływem koleżanki i ciekawości przygody. Po tej
pierwszej pielgrzymce, dosyć ekstremalnej jak na ilość kilometrów i warunki noclegowe, ku własnemu zdumieniu zaczęłam tęsknić za kolejną.
Chodziłam więc jeszcze przez 20 lat.
Ta „droga” powoli zmieniała moje
motywacje i cele pielgrzymowania.
W pewnym momencie przestały
być najważniejsze bąble na nogach
i kondycja fizyczna, jak również chęć
uproszenia w ten sposób u Pana Boga
konkretnych spraw. W miejsce tego
pojawiła się zgoda na wyruszanie
w drogę, by z Nim iść, pozwalając,
by działał przez sakramenty, słowa,
ludzi i wydarzenia, jak tylko zechce.
I działał. Wtedy łatwiej zrozumieć,
dlaczego u początku drogi wiary
wraca echo słów Boga skierowanych
kiedyś do Abrahama: Wyjdź z twojej
ziemi (…) do kraju, który ci ukażę. Bo
pragnienie jest w nas silniejsze niż
lęk przed nieznanym.
Katarzyna Kroczek
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Sekrety refektarza
Refektarz klasztorny, fot. P. Droździk

Badania architektoniczne wykonane w 1995 roku potwierdziły, że najstarszą częścią klasztoru jest północne skrzydło w części parteru. Pomieszczenia, gdzie obecnie znajdują się
sale duszpasterskie oraz ich przedsionek, posiadają sklepienia kolebkowo-krzyżowe, podparte na kamiennych słupach. Również przedłużenie tych pomieszczeń na zachód (obecnie kuchnia i refektarz), pod którymi znajdują się gotyckie piwnice, należy do najstarszego, co najmniej XVI-wiecznego etapu budowy klasztoru. Był to osobny budynek, nieco
krótszy od kościoła, przykryty dwuspadowym dachem. Jego pierwotne wejście od strony
kościoła zostało w czasie przebudowy zamurowane i przesunięte na zachód, a w trzeciej
ćwierci XVII wieku osadzono w nim zachowany do dzisiaj portal.

W

drugiej połowie wieku XVII
do południowego muru został
dobudowany refektarz, zwany „starym”. Jego nieregularny kształt wskazuje, że stanowił łącznik istniejących
już wcześniej zabudowań klasztoru
i zakrystii. Refektarz ten przylegał
do przejścia pomiędzy krużgankami
a drugim wirydarzem. Łączył się również od strony północnej poprzez
wnękę z pomieszczeniem przeznaczonym na klasztorną kuchnię.
Wnętrze dawnego refektarza
ozdobione było przy ścianach drewnianą boazerią z czternastoma portretami świętych karmelitańskich,
na czele z prorokiem Eliaszem
i Elizeuszem. Naprzeciw drzwi, po-

między dwoma wielkimi oknami,
umieszczony jest krzyż. Nad nim wymalowano herb karmelitański, flankowany przez dwa anioły. Natomiast
na ścianach refektarza, pomiędzy
opadającymi łukami sklepienia, wymalowano osiem scen z życia Chrystusa i świętych Zakonu. Te osiemnastowieczne malowidła zostały
przemalowane w roku 1859. Po prawej stronie sali stała katedra, z której czytano wyjątki z Pisma Świętego
i Reguły zakonnej, zaś po trzech stronach ławki i stoły podłużne drewniane.
Ogrzewanie zapewniał piec kaflowy.
Sala z czasem zmieniała funkcje.
Jeszcze w 1869 była salą jadalną.
Od roku 1961, gdy nauczanie religii

zostało usunięte ze szkół, odbywały się tutaj i w dawnej kuchni klasztornej lekcje religii (do 1990 roku).
Po konserwacji wnętrza w 1995 roku
przeznaczono je na pomieszczenie
biblioteczne.
Przy wyjściu z krużganków w stronę westybulu klasztoru, po prawej
stronie znajdują się dawne pomieszczenia kuchni klasztornej, której
poziom wynosił się ponad posadzkę refektarza. Znajdowały się w niej
w 1874 roku: kuchnia wielka angielska
z blachą i szabaśnikiem oraz kociołkiem
miedzianym na wodę, na boku zaś piec
piekarski. Z kuchni przechodziło się
do spiżarni i składu sprzętów. Obecnie kuchnia i spiżarnia stanowią
9
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Obrazy w refektarzu karmelitañskim

osobne sale. Po wojnie jedna z nich
została przeznaczona na salkę katechetyczną, a w drugiej, do 1980 roku,
znajdowała się klasztorna stolarnia.
Po przeprowadzonym w ostatnich
latach remoncie, sale zostały przeznaczone na sale duszpasterskie,
w których spotykają się różne grupy
działające przy klasztorze.
Obecny refektarz, do którego
przylega północna część krużganków, pełni swą funkcję od końca wieku XIX. Dawniej wchodziło się do tej
części klasztoru od dziedzińca zewnętrznego, przez drewniany budynek dostawiony do północnego muru
klasztoru, w okolicy zejścia do piwnic. Do 1882 roku podzielona była ta
część klasztoru na pięć pomieszczeń
i przeznaczona wpierw na szkołę,
potem lazaret, więzienie wojskowe,
a później na magazyn wojskowy.
Piwnice pod nią były wynajmowane. Prawdopodobnie w roku 1883,
na fali przygotowań do uroczystości
koronacyjnych Cudownego Obrazu, wyremontowano salę i zniesiono przedzielenia. Rachunki klasztorne wykazują pod rokiem 1883,
iż zapłacono stolarzowi i malarzowi
refektarza – Niemczanowskiemu.
Obecnie jest to przestronne pomieszczenie, którego sklepienia oparte
są na dwóch środkowych filarach.
W 1938 roku refektarz został ozdobiony obrazami Jerzego Makarewicza
(1907–1944), inspirowanymi tematyką posiłku w Biblii. Nad drzwiami
wejściowymi ukazany jest prorok
Eliasz, któremu anioł przynosi chleb,
następnie przedstawione są: posiłek
w domu Świętej Rodziny, przy którym
usługują aniołowie, cudowne rozmnożenie chleba i ryb, wesele w Kanie Galilejskiej, Ostatnia Wieczerza
(mal. Tadeusz Łakomski, 1911–1988)
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i wieczerza w Emaus (mal. J. Keller,
1906–1975). Wchodzące w skład
wyposażenia refektarza: stoły z kamiennymi blatami, ławki i rzeźba św.
Józefa – patrona prowincji, pochodzą
z lat trzydziestych XX wieku.
Na środku refektarza stoi katedra, z której odczytuje się codziennie fragmenty Pisma Świętego oraz
Reguły Karmelitańskiej, a w dniach
większego skupienia modlitewnego
całemu posiłkowi towarzyszy lektura pobożnych pism karmelitańskich.
Z tego miejsca również wspomina się z księgi zmarłych karmelitów,
których rocznica śmierci przypada
w danym dniu. Po posiłku i zakończeniu modlitw refektarz rozbrzmiewa najwznioślejszą karmelitańską
pieśnią – Flos Carmeli.
Flos Carmeli, Vitis florigera
Splendor coeli, Virgo puerpera
singularis.
Mater mitis, sed viri nescia
Carmelitis esto propitia
Stella maris
Zachowane od roku 1625 wydatki klasztorne ukazują cotygodniowe zakupy. Jest to bezcenne źródło
do poznania jadłospisu zakonników
od pierwszej ćwierci XVII wieku
po wiek XX. Na co dzień jedzono
pieczenie cielęce i wieprzowe, kury,
baraninę, wieprzowinę, cielęcinę,
nogi wołowe, ryby białe, jajka, kasze
gryczane, jęczmienne i tatarczane,
ser, powidła, grzyby, rzepę i kapustę.
Wina pito niewiele w XVII wieku. Sytuacja zmieniła się, gdy w XVIII wieku zakupiono winnicę. Wódka w rachunkach klasztornych występuje
rzadko i przeważnie przeznaczona jest dla gości, natomiast na co
dzień pito lekkie piwo, które warzył

Wydatki klasztorne z 1625 r.

w klasztornym browarze zatrudniony piwowar. W wielkim poście jedzono przede wszystkim ryby, jedynie
dla chorych przeznaczano cielęcinę
i gołąbki.
Bardziej wystawne jedzenie, co zawsze było zaznaczone w rachunkach,
przeznaczano dla gości. Na przykład
w czerwcu 1692, przed świętem Piotra i Pawła, zakupiono: trzy cielęta,
flaki, pieczenie wieprzowe, ozór, kurczęta, cztery gęsi, przepiórki, dwa zające, indyka, gołąbki, cztery kapłony,
pieczenie cielęce, wieprzowinę, białe
ryby, pstrągi, karasie, węgorze, liny,
sześć kop jaj, suma i raki, szparagi,
karczochy. Na liście znalazły się także:
pierniczki migdałowe, biszkopt, tort
i ciasta francuskie. W innym miejscu
natrafić można na informację o zakupie pomarańczy z okazji przyjazdu
królewicza.
Jadłospis karmelitański można odtworzyć jedynie na podstawie zakupów, w jakie się zaopatrywano. Tak
więc te produkty, które były wytwarzane przez własne gospodarstwo,
nie zostały w nich uwzględnione. Nie
wiadomo także, jakie dania były z nich
przygotowywane. Te informacje sprawiają, że należy jedynie snuć przypuszczenia o zróżnicowanym pożywieniu
zakonnym związanym z rytmem roku
liturgicznego, przerywanym wykwintnymi przyjęciami, przeznaczonymi
jednak tylko dla wybranych.
Szymon Sułecki
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Bursa Związku Młodzieży Rękodzielniczej
i Przemysłowej w trakcie budowy (1926).
Ze zbiorów Narodowego Archiwum
Cyfrowego – sygn. 1-N-2790-4

Bursa ks. Kuznowicza
M

onumentalny gmach na rogu ulic
Krupniczej i Skarbowej zajmuje
obecnie Teatr Groteska, o czym wie
niemal każdy mieszkaniec Krakowa.
Przejdźmy więc na przeciwną stronę
ul. Krupniczej i spójrzmy na górną
część fasady. Pod kopułą wieńczącą narożnik budynku dostrzegamy
zatarty nieco napis Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Związek ten powołano w 1906 r.,
staraniem jezuity ks. Mieczysława Kuznowicza, którego niekwestionowane zasługi uhonorowano nazywając
pobliski plac jego imieniem. Celem
organizacji było, jak pisał ks. Kuznowicz, rozpostrzeć opiekę nad młodzieżą rękodzielniczą, robotniczą i wiejską
w niedzielę i święta. Zamiast szynków,
bilardów i kart wśród dymu, wyziewów
alkoholu i włóczeniu się po ulicach...
trzeba dostarczyć tejże młodzieży zabaw i przyjemności uczciwych szlachetnych i zdrowych. Początkowo siedzibą
związku były budynki przy ul. św.
Tomasza 33, gdzie stworzono dom
dla ubogich czeladników oraz niewielka kamieniczka przy ul. Krupniczej 29, w której również mieściła się
bursa. Z czasem liczba podopiecz-

nych znacząco wzrosła, a Związek
stał się prężnie działającą organizacją. W 1912 r. rozpoczęto starania
mające na celu wzniesienie nowego,
okazałego budynku na miarę europejską. Rozpoczęto więc wielką akcję
zbierania funduszy. Specjalne zbiórki i kwesty organizowano w całym
kraju, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Wreszcie w 1922 r. rozpoczęto
trwającą ponad 8 lat budowę monumentalnego gmachu, według planów
wybitnego architekta Wacława Krzyżanowskiego. W czteropiętrowym
budynku, rozciągającym się między
ulicami Czystą i Krupniczą, wydzielono część mieszkalną dla niemal 500
podopiecznych, a także salę teatralną, muzyczną, aulę, a nawet niewielką kaplicę. Umieszczono tu również
bibliotekę i czytelnię.
29 stycznia 1934 r. „Ilustrowany
Kurier Codzienny” zamieścił entuzjastyczny felieton, w którym Zygmunt
Nowakowski relacjonował swą wizytę w bursie ks. Kuznowicza. Pisał
on między innymi:
(…) to jest jedyna rzecz w Polsce!
Drugiej takiej bursy nie ma u nas nigdzie… To warto widzieć! To jest pałac
młodych rzemieślników! I niech nikt nie

pyskuje, nie urąga na „luksus“, twierdząc, że natryski, że umywalnie, że sala
teatralna dla stolarzy, ślusarzy itd.
to zbytek i zgorszenie. Że się tym chłopcom poprzewraca w głowie. Nieprawda!
Trzeba iść tam i zobaczyć, jak dzieci
rosną na ludzi. Jak o nich dba! To jest
piękna rzecz! Przepiękna! Chodziłem
po tych salach dumny, że to właśnie
jest w Krakowie. I że robi się to właśnie
dla rzemieślników!
W entuzjastycznych słowach wypowiadał się również o ks. Kuznowiczu.
Filantropia ks. Kuznowicza nie nudzi
głupią żebraniną, ale... imponuje. Cele
jego zamiast budzić litość, budzą... podziw, szacunek. To człowiek, który coś
zrobił. Nie sam, naturalnie, bo byli także inni ofiarodawcy, choćby prof. Krzyżanowski, który gratis zaprojektował
i zbudował cały gmach, ale on rzucił
fundament, pamiętał każdym szczególe,
umiał trafić do ludzi i wreszcie, kiedy
gmach już stanął, objął go cały, nakrył
– jak kopułą – myślą, swoją: mądrą,
jasną i wściekle... upartą. A na gmachu
samym nie skończył, tworząc jeszcze
park sportowy i letnią kolonię nad morzem, w Jastarni. Co więcej, zdolniejszych chłopaków wysyła się za granicę.
11
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Bursa Związku Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej w trakcie budowy.
Widoczny piętrowy budynek stojący wówczas (1926) na rogu ul. Skarbowej i Krupniczej.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego – sygn. 1-N-2791-1

Bursa Związku Młodzieży Rękodzielniczej
i Przemysłowej – rok 1938.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum
Cyfrowego – sygn. 1-N-2799

Taki jest ten ks. Kuznowicz! O, to...
Jezuita! I taki mądry, że nie męczy
chłopców nadmiarem dewocji. To przebiegłość wyjątkowa doprawdy i spryt
niesłychany.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej, w budynku urządzono szpital
dla polskich jeńców wojennych. Później mieściły się tu rozmaite urzędy
Generalnego Gubernatorstwa. Warto
12

pamiętać, że właśnie tu, w 5 lipca
1945 r., władze Polskiego Państwa
Podziemnego podjęły decyzje o rozwiązaniu Rady Jedności Narodowej,
co upamiętnia okolicznościowa tablica odsłonięta w 60. rocznicę tamtych
wydarzeń. Reaktywowana po wojnie
bursa przetrwała do 1950 r., kiedy
decyzją władz komunistycznych została zlikwidowana. Zdelegalizowa-

no wówczas także założony przez
ks. Kuznowicza (zm. w 1945 r.) Związek. Warto wspomnieć, że od 1957
do 1967 r. właśnie w tym budynku
działał słynny Teatr Rapsodyczny,
założony w 1941 r. przez Mieczysława Kotlarczyka, w którym debiutował jako aktor Karol Wojtyła.
Po likwidacji Teatru Rapsodycznego,
budynek zajął Teatr Groteska, który
znajduje się w tym miejscu do chwili obecnej. W 1992 r. w części gmachu jezuici reaktywowali swą bursę,
która dziś oferuje ok. 100 miejsc
dla uczniów szkół średnich oraz studentów.
Leszek Zaraska
Stowarzyszenie Miłośników Kleparza
i Garbar „Krakowska Florencja”
www.krakowskaflorencja.pl
e-mail: stowarzyszenie@krakowskaflorencja.pl
Tekst stanowi rozszerzoną wersję opisu
zamieszczonego w książce „Garbary – przewodnik” wydanej w 2013 r.
przez wydawnictwo Vis-a-Vis Etiuda
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Komentarze biblijne
2 lipca
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha
ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż
Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego
krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.
Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci
swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was
przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,
przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje
proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma.
Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego,
nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek
świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych,
dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam,
nie utraci swojej nagrody».
Bóg jest źródłem życia każdego człowieka. Całe dobro, które otrzymujemy, dostaliśmy właśnie od Niego.
Nasz życie opiera się na pewnej hierarchii wartości,
gdzie fundamentalnym elementem powinien zawsze
być Bóg. Przekładanie Boga na dalsze pozycje sprawia,
że w nasze życie często wkrada się chaos, który zbliża
nas do grzechu i oddala od Stwórcy. Bóg na pierwszym
miejscu w naszym życiu jest gwarancją, że idziemy dobrą drogą ku życiu wiecznemu.

9 lipca
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».
Najpewniejszą drogą do Boga jest Jezus Chrystus.
To w Nim jest zawarta cała prawda o Bogu, którą Jezus
może nam przekazać. Nie możemy poznać Boga, nie
przyjmując Jezusa do swojego życia. Chrystus jest pełnią
miłości, którą świat otrzymał od Ojca. Odrzucenie Jezusa
jest równoznaczne z odwróceniem się od Boga i pójście
drogą, która nas tylko oddali od Niego.

16 lipca
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.
Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł
do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele
w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł
siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały
ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie
niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie
była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między
ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie
padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny,
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha!» Przystąpili do Niego
uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich
w przypowieściach?» On im odpowiedział: «Wam dano
poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie
dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze
mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to,
co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach,
że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie
rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia
Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć
będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego
ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami
nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem
nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze,
że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu
proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy
patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie,
a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści
o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie,
a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane
jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno
posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza
tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je
przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały.
Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu
słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie
oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne
13
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i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje
bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza
tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje
plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny
trzydziestokrotny».
Chrześcijanie powinni być jak żyzna ziemia. Musimy
uczyć się słuchać głosu Jezusa i przyjmować prawdę,
którą nam przekazuje. Przyjęcie, akceptacja i wdrożenie tego w nasze życie wyda plon, który już tylko zależy
od nas. O ziarno prawdy, które otrzymujemy od Chrystusa należy dbać, troszczyć się, czuwać i pielęgnować aby
dawać naszym działaniem świadectwo tym, którzy są jak
droga, grunt skalisty i ciernie, aby oni również uczyli się
wydawać plon.

kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się
wszystko zakwasiło». To wszystko mówił Jezus
tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic
im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka:
«Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy
ukryte od założenia świata». Wtedy odprawił tłumy
i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie,
mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On
odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest
Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem
są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł;
żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak
będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle
aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie
zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się
nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi
jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto
ma uszy, niechaj słucha!»
Człowiek w swoim życiu jest narażony każdego dnia
na grzech. Diabeł chce, by człowiek był jak najdalej
od Boga, by wpadł w sidła zła, z których ludziom trudno się uwolnić w dzisiejszym świecie. Chrześcijanie powinni być jak pszenica z przypowieści, żyć zgodnie z nauką Jezusa, nawet jeśli ich wzrost będzie zaburzony przez
chwasty. Nagrodą dla nas będzie spichlerz w niebie.

23 lipca
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo
niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał
dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między
pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło
kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza
przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś
dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się
na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny
człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz
więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł:
„Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem
z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa;
a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw
chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę
zaś zwieźcie do mego spichlerza”». Przedłożył im
inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne
jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał
na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich
nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych
jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne
przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo
niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna
14

30 lipca
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego
w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie.
Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał,
i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie
do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł
jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko,
co miał, i kupił ją». «Dalej, podobne jest królestwo
niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej
ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli
ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe
odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie,
wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich
w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie,
który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny
jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa
rzeczy nowe i stare».
Każdy chrześcijanin kiedyś otrzymał najbardziej drogocenny dar, jaki mógł otrzymać na ziemi. Zostaliśmy
ochrzczeni, a chrzest włączył nas w grono wybranych,
ale również odpowiedzialnych za ten dar. Wiara jest jak
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perła, o którą trzeba dbać nie tylko słowem, ale i czynem. Należy ją pielęgnować, troszczyć się o nią i przede
wszystkim pokazywać światu, bo świat potrzebuje dziś
pereł, które będzie mógł podziwiać i czerpać wzór.

6 sierpnia
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego,
Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam
przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto
im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali
z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze,
że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany
osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz
i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął
ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc:
«Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn
Człowieczy zmartwychwstanie».
Jezus jest Synem Bożym, którego Bóg zesłał dla nas
tylko dla tego, bo nas kocha. Czyn Boga był największym
i najpełniejszym wyrazem Jego miłości do człowieka.
Wszelka nauka Jezusa pochodzi bezpośrednio od Stwórcy, zatem to jedyny Gwarant prowadzący do Nieba i życia
wiecznego.
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13 sierpnia
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił
uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go
na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił,
wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór
zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już
o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami,
bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej
przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie,
zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się,
myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus
zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie
bójcie się!» Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty
jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł:
«Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie,
podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru
uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj
mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go,
mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy
byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie
jesteś Synem Bożym».
Często nasze życie jest szarpane przez różnego rodzaju wątpliwości. Każdy z nas je ma i jest to zupełnie
normalne. Wiara góry przenosi, a z Bogiem nie ma sytuacji nie do przejścia. Ważne jest jednak oddanie Mu
całego swojego życia w Jego „ręce”. On wie najlepiej co
dla nas jest najlepsze i na pewno nie spotykają nas rzeczy, których z Jezusem nie jesteśmy przetrwać.

15 sierpnia
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry
do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała
ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi
do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał
w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy
Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się
duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał
na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd
błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte
jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia
na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc
swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami
serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył
pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych
15
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z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą,
Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał
naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu
na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech
miesięcy; potem wróciła do domu.
Maryja została wyznaczona do najważniejszego
planu Boga względem człowieka. Została Matką Syna
Bożego, który przyszedł na świat, by zbawić każdego
człowieka. Misja Maryi była niezwykle trudna, ponieważ
doświadczała w swoim życiu zdarzeń, których logicznie nie da się wytłumaczyć. Jednak sukces misji był pewien, gdyż Bóg wiedział, kogo wybiera i odpowiednio Ją
do tego przygotował.

Jezus często w swojej nauce posługuje się metaforami. Tak właśnie na przykładzie kobiety kananejskiej
obala idee, że Bóg działa tylko w narodzie żydowskim.
Bóg jest Ojcem dla wszystkich ludzi, którzy się do Niego zwrócą, posłał Jezusa na ziemię z miłości do każdego
człowieka, aby każdy z nas, poprzez Chrystusa, mógł się
z Nim spotkać. Stwórca nigdy nikogo nie odrzuca i nie
skreśla, czeka cierpliwie nawet na największych grzeszników.

20 sierpnia
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta
kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała:
«Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja
córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz
On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli
Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy
za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany
tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona
przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż
mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb
dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak,
Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają
ze stołu ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział:
«O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

27 sierpnia
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej,
pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza
albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy
za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł:
«Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który
jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr,
czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom,
aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Piotr został wybrany przez Jezusa, by ten budował
Kościół na fundamencie przekazanym przez Niego. Piotr
otrzymał zadanie, które po dzień dzisiejszy jest przekazywane na kolejnych papieży. Piotr od samego początku
był świadomy swojej roli, wiedział, że Jezus wybrał go,
wiedząc, że sprosta wyznaczonemu zadaniu.
Kamil Rączkowski
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Witajcie Drogie
Dzieci!
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Habit karmelitański

KAPTUR

Rozpoczynamy czas, na który z pewnością wielu
z Was czekało z utęsknieniem – WAKACJE! Mamy teraz
dużo wolnego czasu, nie musimy wstawać rano, żeby nie
spóźnić się na lekcje, nie trzeba odrabiać zadań domowych – jednym słowem mamy: wolne. Pamiętajcie jednak,
że czas wolny trzeba także dobrze wykorzystać. Jest wiele ciekawych rzeczy, które na pewno pomagają dobrze
przeżyć wakacje. Są to jakieś wyjazdy, podróże, są obiekty sportowe, jest to dom babci gdzieś na wsi, a może
po prostu zwyczajnie więcej czasu można będzie spędzić
z rodzeństwem, z rodzicami. Pamiętajcie też, że na wakacjach czeka na Was także Pan Bóg. Takim szczególnym
wakacyjnym dniem dla naszej Bazyliki będzie 16 lipca.
Wtedy obchodzimy Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel. Pewnie doskonale wiecie, że nie chodzi tu o górę
karmelków czy też innych słodyczy, ale o wspaniałą górę
w Palestynie. Na zdjęciu możecie zobaczyć jak ona wygląda. Właśnie od tej góry nazwę biorą zakonnicy, którzy
mieszkają w tutejszym klasztorze – Karmelici. Czasami
pytacie co to są za "sukienki", które nosimy. Taka "sukienka" to habit – każdy zakon ma inny. Dzięki rysunkowi
obok dowiecie się z czego składa się habit Karmelity. Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy udanych wakacji.

PAS

SZKAPLERZ

TUNIKA

(habit: tunika, pas, szkaplerz, kaptur)
17
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CZAS ZACZĄĆ NASZĄ WAKACYJNĄ WYPRAWĘ,
KARMELKU. MOŻEMY WYJŚĆ NA SZCZYT GÓRY
JEDNYM Z DWÓCH SZLAKÓW - ZIELONYM
ALBO ŻÓŁTYM.

ZIELONY SZLAK JEST ŁAGODNIEJSZY, ALE DŁUŻSZY, ŻÓŁTY
NATOMIAST JEST KRÓTSZY, ALE BARDZIEJ STROMY.
JA CHCIAŁBYM PÓJŚĆ ZIELONYM, PRZEZ DOLINĘ, A TY?

JA WOLĘ KRÓTSZY.

DOBRZE, ZOBACZYMY
SIĘ ZATEM NA SZCZYCIE.
2 GODZINY PÓŹNIEJ

KARMELEK PEWNIE JEST JUŻ NA
MIEJSCU. A JA CAŁY CZAS IDĘ PRZEZ
CIEMNY LAS I NIE WIDZĘ PIĘKNYCH
GÓRSKICH WIDOKÓW.

TYMCZASEM...

ALEŻ TA DROGA MĘCZĄCA.
CIĄGLE TYLKO W GÓRĘ
I W GÓRĘ... JUŻ NIE MAM
SIŁ, ŻEBY IŚĆ DALEJ...

18

CHOCIAŻ... LAS TEŻ JEST PIĘKNY.
A NA KOŃCU OBAJ ZOBACZYMY
TĘ SAMĄ PANORAMĘ.

A TO CO? MYŚLĘ, ŻE TO JAKIŚ
STARY SKRÓT. PROWADZI CHYBA
W DOBRĄ STRONĘ.
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WIECZOREM
TO JEDNAK NIE BYŁ SKRÓT. TU NIE MA JUŻ ŻADNEJ
ŚCIEŻKI. ZARAZ ZAPADNIE NOC, A JA NIE WIEM,
GDZIE JESTEM, I NIE WIEM, JAK WRÓCIĆ
NA SZLAK!

TYMCZASEM NA SZCZYCIE...
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OCH, NIE! TO WILKI!
RATUNKU! RATUNKU!

MÓJ PRZYJACIEL, OSIOŁEK,
WYRUSZYŁ RANO ŻÓŁTYM
SZLAKIEM I DO TEJ PORY
NIE PRZYSZEDŁ.

KRAMELEK JUŻ DAWNO
POWINIEN TU BYĆ. MUSIAŁO
MU SIĘ PRZYTRAFIĆ COŚ
ZŁEGO. PÓJDĘ PO POMOC
DO SCHRONISKA.

JUŻ RUSZAMY NA POMOC.

CZY MOGĘ IŚĆ Z WAMI?

TO WILKI!
RATUNKU!

JEST TAM!

NIE, TYLKO RATOWNICY
MOGĄ ZEJŚĆ ZE SZLAKU. POZA TYM
JEST JUŻ CIEMNO. ALE JESTEŚ
ZAKONNIKIEM, WIĘC NA PEWNO
POMOŻE NAM TWOJA MODLITWA.
JESTEŚ, OSIOŁKU! DOBRZE, ŻE WILKI
PRZESTRASZYŁY SIĘ ŚWIATŁA. NIE
ZAWSZE SĄ TAKIE TCHÓRZLIWE.
CHODŹMY DO SCHRONISKA.

PÓŹNIEJ
KARMELKU,JAK
DOBRZE, ŻE JESTEŚ!

TAK WŁAŚNIE JEST Z KAŻDYM GRZECHEM.
CZASEM WYDAJE NAM SIĘ, ŻE WIEMY LEPIEJ
I ROBIMY RZECZY, KTÓRE BÓG NAM
ZABRONIŁ. PRZYKAZANIA SĄ TAKIM
SZLAKIEM WYTYCZONYM PRZEZ BOGA.
JEŚLI BĘDZIEMY SIĘ GO TRZYMAĆ,
NIE SKRZYWDZIMY
ANI SAMYCH SIEBIE
ANI NIKOGO INNEGO.

ELIASZU! JUŻ NIGDY
NIE ZEJDĘ ZE SZLAKU!
19
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W

marcu zrodziła się idea Karmeliady. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, nasz
proboszcz Ojciec Marcin Siemek poprosił – „Tylko módlcie się do Świętego Eliasza
o pogodę”. Na dwa tygodnie przed Karmeliadą popatrzyłem na prognozę pogody. Niedziela 11 czerwca zachmurzenie i opady. Tydzień przed imprezą – taka sama prognoza.
„Będzie lało” – pomyślałem i podzieliłem się tą refleksją z proboszczem. Ten uśmiechnął się tylko i niewzruszenie zapewnił – „Święty Eliasz ‘załatwi’ pogodę”. Ok, przyznaję,
brakło mi wiary w Świętego, raczej wierzyłem meteorologom. Niedziela rano, piękna pogoda, idealna temperatura do zabawy. Święty Eliaszu wybacz człowiekowi małej wiary...
Początek Karmeliady stanowiła
Msza św. o godzinie 11. Około godz.
12 przeszliśmy do pięknego karmelitańskiego ogrodu. Ci którzy byli
tutaj po raz pierwszy nie mogli się
nadziwić – „taki piękny, duży ogród
w sercu Krakowa!”. Dzięki zaangażowaniu młodzieży, Rady Parafialnej
i wspierających parafian, wszystko
było już przygotowane. Wielka scena, namioty i stoiska ze smakołykami, miejsce do zabaw i gier, stoisko
z loterią fantową.
Na początek zabawa edukacyjna
dla najmłodszych połączona z tworzeniem rysowanych dzieł przez
dzieci, które później (dzieła nie dzieci) zostały wystawione na licytację.
Rodzice, którzy wylicytowali obrazki swoich pociech być może zrobili świetny interes. Zapewne wielu
z naszych młodych parafian zostanie
sławnymi ludźmi, kto wie, ile wtedy
będą warte ich pierwsze prace!
20

Na scenie pojawia się piękna postać w renesansowej sukni – to już
nauka tańców dworskich. Każdy
może się przyłączyć. Po chwili kilkanaście osób z wielką powagą pląsa w rytm rzadko słuchanej obecnie
muzyki.
W dalszej części ogrodu grupka harcerzy zorganizowała zawody
sprawnościowe dla dzieci, a obok
młodzież zabawia uczestników grami logicznymi. Do tej zabawy szybko
dołączają dorośli z równą pasją jak
ich dzieci, rozwiązując zagadki.
Tymczasem poszła już fama,
że jest kilkadziesiąt kilogramów karmelitańskiego bigosu! Kolejka jest
sprawnie obsługiwana przez przemiłe panie, więc po chwili specjału
naszych gospodarzy już nie ma. Stoję w grupie nieco rozczarowanych
żarłoków. Eh..., każdy by zjadł tego
słynnego już w Krakowie dania...
Po chwili ratujemy się wspaniale

upieczonymi kiełbaskami z podanym na ciepło oscypkiem z żurawiną. Mniam! Palce lizać! Panowie
obsługujący grill świetnie się spisali.
Na deser było kilkanaście ciast upieczonych przez najzdolniejsze cukierniczki naszej parafii. Pycha!
Biegnę pod scenę bo zaczyna się
już koncert naszej scholi. Zaczynają
od piosenki ułożonej specjalnie na tę
okazję. Zabawne, rymowane słowa
strzelają ironią w karmelitańską Brać
z klasą i humorem. Sam po chwili pokrzykuję góralskie „Hej!”. Brawo nasza schola! Tekst możemy przeczytać
poniżej.
Następnie na scenę wchodzą
najodważniejsi z odważnych czyli
rodziny, które zgłosiły się do „Turnieju Rodzin”. Wielkie emocje towarzyszą „rzutom do celu” i „łowieniu rybek”. Chwila stresu, bo
małżeństwa są weryfikowane przez
„quiz małżeński”. Czy mąż bardziej
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lubi rosół czy pomidorową, a jaka
jest dokładna data naszego ślubu?
Na pytania o naszą parafię wszyscy odpowiadają celująco. Przecież
każdy wie, że Proboszcz nosi brodę, a Przeor ma na imię Zbigniew.
Wszystkie dzieci trafnie – pomimo
zasłoniętych oczu – odgadują zadane im przedmioty. Jeszcze wielkie
emocje i śmiechy z przeciąganiem
liny. Zabawa kończy się uściskiem
dłoni Proboszcza Ojca Marcina oraz
wręczeniem nagród ufundowanych
przez Drogerię Pigment.
W zabawie wzięły udział wspaniałe rodziny (według kolejności
zapisu): Kaliszowie, Majerkowie,
Karkulowie, Kamińscy, Bargiełowie,
Starachowscy, Borkowie, Lisowscy,
Bogdali, Florkowie. Gratulacje! Potraficie się świetnie bawić!
Nad naszą zabawą czuwała ekipa
medyczna. Można było nauczyć się
sztuki udzielania pierwszej pomocy,
a także obejrzeć prawdziwą karetkę
pogotowia. Show dali również strażacy, którzy zaprezentowali swoją
skuteczność w gaszeniu zaimprowizowanego pożaru oraz pokazali, jak
21

Na Piasku nr 7–8 (480–481)

lipiec – sierpień 2017

ratują ofiary wypadku drogowego
zatrzaśnięte we wraku samochodu.
Każde dziecko mogło także dotknąć
i obejrzeć prawdziwy wóz strażacki.
Wiele osób wsparło nasz cel
charytatywny kupując losy na loterii. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się
również tym, którzy kilka tygodni
przed Karmeliadą przynosili w darze
fanty, przeznaczone na loterię oraz
na licytację. Licytacja była świetnie
prowadzona i pokazała, jak wielkie serca mają ludzie biorący udział
w zabawie. Większość licytowanych
przedmiotów uzyskała przecież cenę
znacznie przekraczającą ich prawdziwą wartość. Niektórzy zwycięzcy
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aukcji dobrowolnie wpłacali wyższą
kwotę niż wylicytowali.
Następnie obejrzeliśmy piękny,
„ciepły” koncert Agaty Rymarowicz,
na którym wiele osób świetnie się
bawiło. Mogliśmy także posłuchać
Kwartetu smyczkowego oraz Chóru
kameralnego „Chopiniada” z Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
im. Fryderyka Chopina w Krakowie.
Na zakończenie Karmeliady zagrała
nietuzinkowa grupa New Live M.
Drodzy! Razem udało nam się
uzbierać 7514 zł, które przeznaczone
będą na zakup posiłków szkolnych
dla dzieci potrzebujących takiego
wsparcia w naszej parafii oraz na wyjazd młodzieży naszej parafii na kolej-

ne Dni Młodzieży do Panamy w styczniu 2019 roku. Dołożyli się do tego
wszyscy, ci którzy licytowali, ci którzy
kupowali ciasta, kiełbaski, napoje, ci
którzy wzięli udział w loterii fantowej, ci którzy wrzucili coś do puszki.
Równie ważne jest jednak to,
że mogliśmy się spotkać, poznać
i wspólnie dobrze bawić. Może
w przyszłym roku uda się zorganizować kolejną Karmeliadę...?
Brawo dla Proboszcza za sprawną organizację. Serdeczne podziękowania dla klasztoru za wsparcie
i dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy.
Mirek Bogdali
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Piosenka
na Karmeliadę
Wymyślmy Piosenkę
Niech ja każdy zbada,
Hej bo przewodzą Bracia,
A nie Karmeliada.
Pierwszy Ojciec Proboszcz,
Jest zadowolony,
Hej Ojciec Marcin co jest
Znów nieogolony.
Ksiądz Przeor przemawia,
do ludzi w Kościele,
Hej, żeby tu w świątyni
było ludzi wiele
Ksiądz Adam jest miły,
bardzo go lubimy
Hej przy nim nie ma strachu
bo ma dużo siły
Wszyscy tu kochają
Ojca Prowincjała,
Hej bo On z okna patrzy
Jak to wszystko działa
I lubimy także,
Ojca asystenta,
Hej choć go głowa boli
No i bosa pięta
A szkoła muzyczna
Ma Ojca Karola,
Hej że nie umie śpiewać
Wiedzą dookoła
No a schola czeka
w sobotę, niedzielę
Hej żeby spotkać znowu
Siostrę Izabelę
Wszyscy tu wołajmy,
Wszyscy do pospołu
Hej jak to dobrze gościć
W ogrodach klasztoru
23
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Z życia parafii i klasztoru

21.05.2017
W niedzielę 21 maja br. po Mszy św. o godz. 1630 obył się
kolejny już w tym roku jubileuszowy koncert naszego parafialnego Choru „Harfa” pod batutą Edwarda Machety.
Chór wykonał kilkanaście maryjnych utworów przeplatanych poezją maryjną. Koncert był równocześnie uwielbieniem Maryi w setną rocznicę Jej objawień w Fatimie.

24.05.2017
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…

25.05.2017
25 maja br. zakończyliśmy Rok poświęcony św. Marii
Magdalenie de’ Pazzi, która była wielką karmelitańską
mistyczką, żyjącą we Florencji na przełomie XVI i XVII w.
Uroczyste zakończenie Roku odbyło się podczas Mszy św.
o godz. 1900 pod przewodnictwem o. Prowincjała – Bogdana Megera O. Carm. W uroczystym zakończeniu brał
udział także Prowincjał Karmelitów Bosych – o. Tadeusz
Florek OCD. Po Mszy św. odbył się okolicznościowy koncert zespołu Twoje Niebo.
24
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27.05.2017
W sobotnie przedpołudnie o godz. 1100 J.E. ks. bp. Tadeusz Pieronek udzielił sakramentu święceń w stopniu
prezbiteratu naszemu współbratu – Jarosławowi Pyzia.
W uroczystości uczestniczyli: rodzice, rodzina i przyjaciele o. Jarosława, nasi współbracia z klasztorów w Polsce i z zagranicy, a także proboszcz rodzinnej parafii naszego neoprezbitera. Życzymy o. Jarosławowi wszelkich
łask Bożych w przeżywaniu daru kapłaństwa.

28.05.2017
W niedzielę 28 maja br. o godz. 1300 nasz neoprezbiter
– o. Jarosław Pyzia O. Carm. odprawił w naszej bazylice
swoją pierwszą, prymicyjną Mszę św. Na zakończenie
zgodnie z przywilejem udzielił specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego. Nasz neoprezbiter błogosławieństwa udzielił swoim rodzicom, rodzinie, współbraciom i wszystkim wiernym zebranym na uroczystości.
Po błogosławieństwie przyjmujący wszyscy otrzymali
od neoprezbitera pamiątkowe obrazki.
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31.05.2017
Po trzydniowym przygotowaniu, w ostatnim dniu maja,
obchodziliśmy Uroczystość Patronalną naszej bazyliki
– Nawiedzenie NMP. Był to jednocześnie odpust parafialny. Na uroczystą sumę o godz. 1800 zebrali się czciciele Matki Bożej oraz kapłani naszego dekanatu. Naszej wspólnocie eucharystycznej przewodniczył o. Pio
Gąszczyk OFM, który także wygłosił homilię. Po Mszy
św. odbyła się procesja eucharystyczna po krużgankach
klasztornych. W uroczysty sposób zakończyliśmy także
tegoroczne nabożeństwa majowe.

11.06.2017
W naszych karmelitańskich ogrodach odbyła się pierwsza Karmeliada – festyn dla naszych parafian i sympatyków naszego kościoła i klasztoru. Było to wielkie święto dla całych rodzin i wszystkich, którzy w tym dniu odwiedzili nas
w naszych ogrodach. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno ten najmłodszy, jaki ten najstarszy. Festyn rozpoczął się Mszą św. o godz. 1100, a po niej nastąpiło otwarcie karmelitańskich ogrodów. Podczas Karmeliady odbył się
konkurs dla rodzin, wiele gier i zabaw dla najmłodszych, a ten, kto był już zmęczony mógł na chwilę przysiąść na ławce
i zjeść kiełbaskę z grilla czy spróbować karmelitańskiego bigosu. To wszystko działo się podczas występów różnych
zespołów, m.in. New Live M czy Chóru ze Szkoły Muzycznej. Nie zabrakło także różnych atrakcji, z których niewątpliwie największą była Straż Pożarna i jej pokaz. Wszystkie fundusze zebrane podczas Karmeliady przeznaczone będą
na dożywianie dzieci oraz wsparcie młodzieży na wyjazd do Panamy na ŚDM 2019. Wszystkim darczyńcom: Piekarni Pochopień, Cukierni Galganek, Firmie Taurus, Firmie Automatspec, Firmie @Dariusz Strączek, Drogerii Pigment
składamy serdeczne podziękowania za wsparcie materialne na organizację Karmeliady. Państwowej Straży Pożarnej
z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Krakowie, Ratownikom Krakowskiej Grupy Ratowniczej „Naucz się ratować” dziękujemy za ubogacenie festynu swoją obecnością. Zespołom: New Live M, Agata Rymarowicz & Zespół oraz
Chórowi ze Szkoły Muzycznej dziękujemy za charytatywne koncerty podczas festynu. Dziękujemy również wszystkim,
którzy ofiarowali fanty na loterię fantową oraz licytację, a także Paniom, które upiekły ciasta. To dzięki tym ludziom
dobrego serca, mogliśmy świetnie się bawić, jak również korzystać z posiłków. (więcej na ten temat czytajcie na str. 20-23)
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15.06.2017
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
potocznie nazywaną Bożym Ciałem, każdy chrześcijanin
mógł wyrazić swoją wdzięczność Panu Bogu za dar Eucharystii, w której Jezus pozostał z nami aż do skończenia świata. W naszej świątyni uczyniliśmy to, jak co roku,
poprzez uroczystą Eucharystię o godz. 1630, a po niej
procesją eucharystyczną ulicami naszej parafii. Całej uroczystości przewodniczył i wygłosił Słowo Boże o. Łukasz
Stec OFMCap. – Rektor WSD OO. Kapucynów.
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W okresie wakacji
kancelaria czynna:
Poniedziałek, piątek: 10–11
Wtorek: 18–19
Środa, czwartek: 16–17
KALENDARIUM
1 lipca
• 
Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 1630.
7 lipca
• 
Pierwszy piątek miesiąca.
7–15 lipca
• 
Nowenna przed Uroczystością Patronalną naszego
Zakonu – Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Bożej
Szkaplerznej.

4 lipca
• 
Pierwszy piątek miesiąca.
5 lipca
• 
Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 1630.
15 lipca
• 
Wniebowzięcie NMP – uroczystość obowiązkowa.

16 lipca
• U
 roczystość Odpustowa – Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej.

NIEDZIELA godz. 19.00

Porządek nabożeństw
w Bazylice Karmelitów

MSZA ŚW. DLA DZIECI

Msze święte

NIEDZIELA godz. 11.00

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

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: Feretron Matki Bożej Szkaplerznej, XVII w., Fot. T. Śliwiński

