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Znowu stajemy przed Uroczysto-
ścią Odpustową Matki Bożej Pia-

skowej. Już nikomu nie trzeba przy-
pominać, że  jest to  dzień urodzin 
naszej najlepszej Niebieskiej Mamy 
– Matki Bożej – Maryi. Nikogo zatem 
też nie trzeba na tę uroczystość spe-
cjalnie zapraszać, tym bardziej, że ten 
dzień chce z  nami świętować w  na-
szym Sanktuarium nasz Pasterz – ar-
cybiskup Marek Jędraszewski. Toteż 
nie wyobrażam sobie, że kogoś z nas 
zabrakłoby na tym wydarzeniu. Żeby 
jeszcze bardziej zachęcić niezdecy-
dowanych do  przybycia w  tym dniu 
do  Sanktuarium Maryjnego „Na  Pia-
sku” w  Krakowie, pozwólcie, że  ten 
artykuł poświęcę imieniu Maryi.

W kulturze Wschodu, w której po-
wstało Pismo Święte, imię ma bardzo 
ważne znaczenie. Ono określa istotę 
danej osoby oraz rolę i zadanie, jakie 
osoba, która otrzymuje dane imię, 
ma do spełnienia. Stąd gdy Mojżesz 
na górze Synaj w scenie z gorejącym 
krzewem pyta Boga, jakie jest Jego 
Imię, Bóg objawia mu swoją Istotę 
mówiąc: „Jahwe –  Ja jestem”. Bóg 
zawsze Jest, zawsze jest ze  swoim 
ludem, którego miłuje. Podobnie 
dzieje  się i  w  Nowym Testamencie. 
Gdy Szymon, pierwszy z  Aposto-
łów, od Jezusa otrzymuje nowe imię 
–  o  czym czytamy w  ewangeliach 
synoptycznych –  otrzymuje od  Nie-
go nowe zadanie do  spełnienia. Je-
zus mówi mu: Szymonie ty będziesz 
od tej pory miał na imię Piotr – czy-
li opoka –  skała, bo na  tej właśnie 
skale Ja chcę zbudować Mój Kościół. 
Wiemy doskonale, że chodzi tu o bu-
dowę Kościoła jako wspólnoty ludzi 
wierzących. Wiele razy na  kartach 
Starego i Nowego Testamentu mamy 
podobne opisy nadania przez Boga 

imienia, a  przez to  naznaczenia 
istoty i roli oraz zadania, jakie dana 
osoba będzie pełnić w Bożym planie 
zbawienia.

Przyjrzyjmy  się zatem imieniu 
Maryi –  co ono oznacza? Etymolo-
gia tego imienia nie jest do  końca 
jasna. Przypuszcza  się, że  imię Ma-
ryja –  hebrajskie Miriam –  pocho-
dzi z  jednego z  bliskowschodnich 
języków, a  najprawdopodobniej 
z  języka egipskiego. Pierwszy raz 
w Biblii pojawia się przecież wtedy, 
gdy Naród Wybrany przebywa w nie-
woli egipskiej, a imię to nosi siostra 
Mojżesza i  Aarona. W  języku egip-
skim słowo miriam oznacza „umiło-
wana przez Boga”. W  innych języ-
kach bliskowschodnich ten wyraz 
ma podobne znaczenia: „dar Boży, 
Boże błogosławieństwo, życzenie 
szczęścia”. Śmiało zatem możemy 
twierdzić, że Maryja jest dla każde-
go z nas takim życzeniem szczęścia, 
Bożym błogosławieństwem i Bożym 
darem. To przecież Ona jest umiło-
waną Służebnicą Pana. Ale  Ona też 
liczy na nas, że przybędziemy na Jej 
uroczystość. Nie zawiedźmy Jej, 
wszyscy bądźmy obecni 8  września 
na Uroczystości Jej Narodzenia w Jej 
domu w Krakowie „Na Piasku”.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor

„Imię Jej – Maryja”
Kochani Czciciele  

Matki Bożej Piaskowej!
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Miniony  wiek spustoszyły dwie straszliwe wojny 
światowe, groziła mu wojna nuklearna oraz wiele 

innych konfliktów, podczas gdy dzisiaj mamy do czynie-
nia niestety ze straszliwą wojną światową w kawałkach. 
Trudno dojść, czy dziś w świecie jest mniej czy więcej 
przemocy, niż wczoraj, ani też czy nowoczesne środki 
przekazu oraz mobilność charakteryzujące naszą epokę 
sprawiają, że jesteśmy bardziej świadomi przemocy, czy 
też bardziej do niej nawykli.

W każdym razie ta przemoc, dokonująca się «w ka-
wałkach», na różne sposoby i na różnych poziomach po-
woduje ogromne cierpienia, których jesteśmy świadomi: 
wojny w różnych krajach i na różnych kontynentach; ter-
roryzm, przestępczość i  nieprzewidywalne ataki zbroj-
ne; nadużycia, których ofiarami padają migranci oraz 
ofiary handlu ludźmi; dewastacja środowiska. W  jakim 
celu? Czy przemoc pozwala osiągnąć trwałe i wartościo-
we cele? Czy wszystkim, co zyskuje, nie jest może wy-
wołanie represji i spirali śmiertelnych konfliktów, które 
przynoszą korzyści jedynie nielicznym «watażkom»?

Przemoc nie jest lekarstwem dla  naszego rozbite-
go świata. Reagowanie przemocą na  przemoc prowa-
dzi w  najlepszym wypadku do  przymusowej migracji 
i ogromnego cierpienia, ponieważ znaczne zasoby prze-
znaczane są na  cele wojskowe zamiast zaspokajać co-
dzienne potrzeby ludzi młodych, rodzin w trudnej sytu-
acji, osób starszych, chorych, zdecydowanej większości 

mieszkańców świata. W  najgorszym przypadku może 
to  doprowadzić do  śmierci fizycznej i  duchowej wielu 
osób, jeśli nie wręcz wszystkich.

Dobra Nowina
Jezus również żył w  czasach przemocy. Nauczał, 

że  prawdziwym polem bitwy, na  którym mierzą  się 
ze sobą przemoc i pokój, jest ludzkie serce: «Z wnętrza 
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli» (Mk 7, 21). 
Ale  przesłanie Chrystusa, w  obliczu tej rzeczywistości, 
daje odpowiedź zdecydowanie pozytywną: niestrudzenie 
głosił On  bezwarunkową miłość Boga, który przyjmuje 
i  przebacza oraz nauczał swoich uczniów, by  miłowali 
nieprzyjaciół (por. Mt 5, 44) i nadstawiali drugi policzek 
(por. Mt 5, 39). Gdy Jezus uniemożliwił oskarżycielom cu-
dzołożnicy jej ukamienowanie (por. J 8, 1-11) oraz kiedy 
w  noc przed śmiercią nakazał Piotrowi schować miecz 
do pochwy (por. Mt 26, 52), wskazał drogę wyrzeczenia się 
przemocy i poszedł nią aż do końca, aż po krzyż, przez 
który zaprowadził pokój i zniszczył wrogość (por. Ef 2, 14-
16). Dlatego ten, kto przyjmuje Jezusową Dobrą Nowinę, 
potrafi rozpoznać przemoc, którą nosi w sobie i pozwa-
la, by  uleczyło go Boże miłosierdzie, przez co staje  się 
z kolei narzędziem pojednania, zgodnie z wezwaniem św. 
Franciszka z Asyżu: «Jak ustami głosicie pokój, tak a nawet 
jeszcze bardziej miejcie go w sercach waszych».

 Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2017 r.

Pokój – Dar Boży
Rozbity świat
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I. Piąte objawienie się Matki 
Bożej w Fatimie:  

13 września 1917 roku
Piąte objawienie przyciągnęło 

do  Cova da Iria ponad 30-tysięczny 
tłum wiernych, przez który z  tru-
dem przebijali się młodzi wizjonerzy 
na spotkanie z Niepokalaną Dziewi-
cą.

Jak relacjonowała s.  Łucja: „kie-
dy zbliżyła  się godzina, przeciska-
łam  się z  Hiacyntą i  Franciszkiem 
przez tłum ludzi, który nam ledwo 
pozwalał przejść. Ulice były pełne 
ludzi. Wszyscy chcieli nas widzieć 
i  rozmawiać z  nami. Tam  się jeden 
drugiego nie bał. Wiele osób, nawet 
zacne panie i  panowie przeciska-
li  się przez tłum, który nas otaczał. 
Padali na  kolana przed nami, pro-
sząc, byśmy Matce Bożej przedsta-
wili ich prośby. Inni, którzy nie mo-
gli się do nas dostać, wołali z daleka: 
- Na miłość Boską, proście Matkę Boską, 
żeby mi wyleczyła mego syna kalekę. 
Ktoś inny wołał:

– Niech wyleczy moje niewidome 
dziecko.

A znowu inny:
– A moje jest głuche.
I znowu inny:
– Niech mi przyprowadzi z wojny 

do domu mego męża i mego syna.
– Niech mi nawróci grzesznika.

– Niech mnie uzdrowi z gruźlicy, 
itd.

Tam ukazała się cała nędza bied-
nej ludzkości, niektórzy krzyczeli 
z drzew, inni z muru, na którym sie-
dzieli, aby nas zobaczyć, gdy prze-
chodziliśmy. Jednym obiecując speł-
nienie ich życzeń, innym podając 
rękę, aby mogli się podnieść z ziemi, 
mogliśmy  się dalej posuwać dzięki 
kilku mężczyznom, którzy nam toro-
wali drogę przez tłum.

Kiedy teraz czytam w Nowym Te-
stamencie o tych cudownych scenach, 
które się zdarzały w Palestynie, kiedy 
Pan Jezus przechodził, przypominam 
sobie te, które jako dziecko mogłam 
przeżyć na ścieżkach i ulicach z Alju-
strel do Fatimy do Cova da Iria. Dzię-
kuję Bogu i  ofiaruję Mu wiarę na-
szego dobrego ludu portugalskiego. 
Myślę, że  jeżeli ci ludzie na  kolana 
padali przed trojgiem biednych dzie-
ci, jedynie dlatego, że z miłosierdzia 
Bożego doznały łaski rozmawiania 
z Matką Boską, to co by dopiero ro-
bili, gdyby widzieli przed sobą same-
go Jezusa Chrystusa? Więc dobrze, 
ale  to wszystko do  tego nie należy. 
Było to raczej poślizgnięcie się pióra 
w tym kierunku, do którego właści-
wie nie zmierzałam. Cierpliwości, 
znowu coś zbędnego! Nie usuwam 
jej jednak, aby nie niszczyć zeszytu.

Doszliśmy wreszcie do  Cova da 
Iria koło dębu skalnego i zaczęliśmy 
odmawiać różaniec z ludem. Wkrót-
ce potem ujrzeliśmy odblask światła 
i  następnie Naszą Panią nad dębem 
skalnym.

– Odmawiajcie w  dalszym ciągu 
różaniec, żeby uprosić koniec woj-
ny. W październiku przybędzie rów-
nież Nasz Pan, Matka Boża Bolesna 
i  z  Góry Karmel, św. Józef z  Dzie-
ciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić 
świat. Bóg jest zadowolony z  wa-
szych serc i  ofiar, ale  nie chce, że-
byście w łóżku miały sznur pokutny 
na  sobie. Noście go tylko w  ciągu 
dnia.

– Polecono mi, żebym Panią pro-
siła o  wiele rzeczy: o  uzdrowienie 
pewnego chorego i jednego głucho-
niemego.

– Tak, kilku uzdrowię, in-
nych nie. W  październiku uczy-
nię cud, aby wszyscy uwierzyli. 
I zaczynając  się wznosić, znikła jak 
zwykle”.

II. Potrzeba umartwienia  
i pokuty.

„Bóg jest zadowolony z waszych serc 
i  ofiar, ale  nie chce, żebyście w  łóżku 
miały sznur pokutny na  sobie. Noście 
go tylko w  ciągu dnia”. Słowa Mat-
ki Bożej wypowiedziane w  Fatimie, 

„Moje Niepokalane Serce zatryumfuje ”
Stulecie objawień fatimskich, cz.IV
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skłaniają nas do refleksji nad zasad-
nością praktykowania współcześnie 
umartwienia i pokuty w życiu ducho-
wym.

W  Księdze Joela, czytamy: „Na-
wróćcie się do mnie całym swym ser-
cem, przez post i płacz i lament. Roz-
dzierajcie jednak wasze serca, a nie 
szaty! Nawróćcie  się do  Pana, Boga 
waszego! On bowiem jest litościwy, 
miłosierny, nieskory do gniewu i bo-
gaty w łaskę, a lituje się nad niedolą” 
(Jl 2,12-16).

Powyższe słowa Kościół prokla-
muje podczas liturgii Środy Popiel-
cowej, która rozpoczyna święty czas 
Wielkiego Postu  – czas nawrócenia 
i  pokuty. Wymownym tego sym-
bolem jest popiół, którym kapłan 
posypuje głowy wiernych, równo-
cześnie wypowiadając słowa: „Pa-
miętaj człowiecze, że prochem jesteś 
i w proch się obrócisz” oraz: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Znamienne jest to, że  wszyst-
kie współczesne objawienia ma-
ryjne, zarówno aprobowane przez 
Kościół, jak i  te niezatwierdzone, 
mówią o  potrzebie pokuty. Także 
w ujawnionej przez Stolicę Apostol-
ską 26 czerwca 2000 r. tzw. Trzeciej 
Tajemnicy Fatimskiej, s.  Łucja zano-
towała, że wraz z innymi widzącymi 
zobaczyła „po  lewej stronie Naszej 
Pani nieco wyżej Anioła trzymają-
cego w  lewej ręce ognisty miecz; 
iskrząc  się wyrzucał języki ognia, 
które zdawało się, że podpalą świat; 
ale  gasły one w  zetknięciu z  bla-
skiem, jaki promieniował z  prawej 
ręki Naszej Pani w  jego kierunku; 
Anioł, wskazując prawą ręką ziemię, 
powiedział mocnym głosem: Pokuta, 
Pokuta, Pokuta!”.

Abstrahując od  zamieszania wo-
kół Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, 
trzeba przyjąć nade wszystko zasad-
niczą myśl orędzia. A jest nim potrój-
ne wołanie: pokuty, pokuty, pokuty. 
Pokuta zaś wiąże  się nierozerwal-
nie z  nawróceniem serca do  Boga. 
W  tym sensie objawienie fatimskie 
jest przypomnieniem ewangeliczne-
go orędzia: „Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię” (Mk 1,15).

Wezwanie do  pokuty, które pły-
nie do  nas z  Fatimy, nie jest wcale 

czymś nowym. Już pierwsze słowa 
publicznego nauczania Chrystu-
sa zawierają wyraźne wezwanie 
do nawrócenia i pokuty ze względu 
na  Królestwo Boże (por. Mt 4, 17; 
Mk 1, 15). Toteż chrześcijaństwo 
od  samego początku niezwykle ce-
niło ascezę, umartwienie i wszelkie 
formy pokuty, czemu dawali wyraz 
anachoreci, udający się na pustynię, 
wśród których najbardziej znani są 
patriarchowie życia zakonnego: św. 
Antoni Pustelnik (+ 356) i św. Pacho-
miusz (+ 347).

Istone jest, aby czuwać nad tym, 
żeby podjęta przez nas pokuta za-
wsze podyktowana była miłością. 
Jedynie miłość sprawia, że  pokuta 
i  wszelkie umartwienia mają war-
tość. Wybranie Jezusa w  sposób 
radykalny oznacza wyrzeczenie  się 
wszystkiego innego. Doktor Karme-
lu, św. Teresa od  Jezusa tak mówi 
o oderwaniu się od rzeczy tego świa-
ta: „[...] bo nie o  to  chodzi, by  od-
dalić  się ciałem, ale  o  to, by  dusza 
stanowczo i całkowicie zespoliła się 
z  Jezusem, naszym najsłodszym Pa-
nem, w którym znalazłszy wszystko, 
zapomni o  wszystkim” (Droga do-
skonałości 9, 5).

O  wartości ascezy i  pokuty 
dla  chrześcijańskiego życia ducho-
wego współcześnie przypomina 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 
który stwierdza, że  „droga do  do-
skonałości wiedzie przez Krzyż. Nie 
ma świętości bez wyrzeczenia i bez 
walki duchowej. Postęp duchowy 
zakłada ascezę i  umartwienie, któ-
re prowadzą stopniowo do  życia 
w pokoju i radości błogosławieństw” 
(KKK 2015).

Gdyby prześledzić wszystkie tek-
sty biblijne mówiące o  potrzebie 
pokuty, a  jest ich bardzo wiele tak 
w Starym, jak i w Nowym Testamen-
cie, to można byłoby się przekonać, 
że  chodzi nie tyle o  posty i  umar-
twienia czy przysłowiowe nakłada-
nie wora pokutnego oraz posypy-
wanie głowy popiołem, lecz przede 
wszystkim o  pokutę wewnętrzną, 
czyli gruntowną przemianę serca 
(por. KKK 1430). Zewnętrzne czyny 
pokutne tylko wówczas mają sens, 
gdy wyrażają prawdziwe nawróce-
nie, to  jest zerwanie z  grzechem 
i przylgnięcie do Miłosiernego Boga. 
Tę właściwą drogę nawrócenia i po-
kuty wspaniale ukazuje Jezus w przy-
powieści o synu marnotrawnym (por. 
Łk 15, 11-32), w której centralną po-
stacią jest „miłosierny ojciec”, przy-
garniający bez żadnych warunków 
czy pretensji nawróconego i pokutu-
jącego syna (por. KKK 1439).

Jak zaświadcza Pismo Święte 
i cała Tradycja, wielkodusznie podej-
mowany trud wewnętrznej pokuty, 
wyraża  się w  bardzo zróżnicowa-
nych formach. Są to  głównie: post, 
modlitwa i  jałmużna. Jak podkreśla 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 
post wyraża nawrócenie w odniesie-
niu do samego siebie, modlitwa jest 
wyrazem nawrócenia do Boga, a wy-
razem pojednania z ludźmi jest ofia-
rowana jałmużna (por. KKK 1434). 
Ponadto wspomnieć trzeba piel-
grzymki pokutne, różne dobrowolne 
ograniczenia, zwane umartwienia-
mi, jak również dzieła charytatyw-
ne i  misyjne (por. KKK 1437-1438). 
Spośród wymienionych form poku-
ty na  uwagę zasługuje post, wokół 
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którego nierzadko pojawia się wiele 
negatywnych komentarzy, zwłaszcza 
w mediach laickich.

Najpierw więc należy odróżnić 
post w  sensie ścisłym, który polega 
na  ograniczeniu posiłku do  jedne-
go dziennie, od  wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych, obowiązują-
cej we wszystkie piątki całego roku, 
a zwłaszcza w Wielkim Poście. Wyją-
tek stanowi przypadająca w piątek ja-
kaś uroczystość liturgiczna. Piątkowy 
post podejmujemy ze względu na pa-
mięć odkupieńczej śmierci Chrystu-
sa na krzyżu, która wypadła właśnie 
w  ten dzień. Natomiast post ścisły, 
czyli radykalne ograniczenie pokar-
mu, obowiązuje w Środę Popielcową 
i w Wielki Piątek.

Nie można jednak sprawy postu 
ograniczać wyłącznie do  pokarmu. 
W  duchu pokuty wypadałoby ogra-
niczać także inne godziwe przyjem-
ności. Wszystko to ma służyć zapa-
nowaniu nad  pożądliwościami ciała 
i naturalną skłonnością do przyjem-
ności, która nierzadko staje się rów-
nią pochyłą do  grzechu. Wielowie-
kowe doświadczenie chrześcijańskie 
poleca zatem ascezę i  pokutę jako 
skuteczne środki samowychowania 

oraz ćwiczenia się w cnotach. W Za-
konach żyjących duchem Karmelu, 
podtrzymuje  się piękną, starożytną 
tradycję poszczenia także w  środy, 
na  wynagrodzenie za  zdradę Juda-
sza. Dodatkowo pości  się również 
w soboty w ciągu całego roku.

Pokuta bowiem nie tylko dokonu-
je moralnego oczyszczenia, ale pełni 
funkcję ekspiacji. Podejmuje się rów-
nież pielgrzymki pokutne i  różne 
dzieła miłosierdzia wobec bliźnich, 
spośród których najstarszą jest jał-
mużna, czyli materialne wsparcie 
będących w potrzebie. Św. Augustyn 
zaznacza, że  post będzie pozorny, 
jeśli nie łączy się z jałmużną na rzecz 
tych, którzy są głodni.

Niech za  podsumowanie pod-
jętej refleksji na  temat potrzeby 
umartwienia i pokuty, w kontekście 
orędzia fatimskiego, posłuży zachę-
ta płynąca ze  wskazań, wydanego 
w  Skandynawii, a  adresowanego 
głównie do  karmelitów i  mniszek 
karmelitańskich Podręcznika życia 
karmelitańskiego. W  punkcie noszą-
cym znamienny tytuł Wyrzeczenie się 
siebie, czytamy: „Przywiązuj więk-
szą wagę do umartwień, jakie życie 
samo niesie ze sobą, i do tych, któ-

re Bóg stawia na twojej drodze, niż 
do tych, które skłonny jesteś sam so-
bie wybierać. To, co Bóg postanawia 
z tobą uczynić, zwykle budzi o wiele 
głębszą niechęć od tego, co sam byś 
sobie wybrał. Przyjmij z  otwartym 
sercem wszystkie ofiary, jakie skła-
dają się na twoje życie w Karmelu.

Jeśli jednak prawdziwie kochasz 
Pana, na  pewno będziesz pragnął 
czynić więcej i  będziesz skłonny 
wybierać raczej to, co trudniejsze, 
niż to, co łatwiejsze. Nie zapomi-
naj jednak o  przestrodze św. Jana 
od Krzyża, by  czynić to ordenada y 
discretamente (por. Droga na  Górę 
Karmel I,13,7): «starannie»  – po  to, 
aby prowadziło cię do większej miło-
ści – i «roztropnie». Wybieranie tego, 
co trudniejsze, nigdy nie powinno 
stać  się regułą. Nie szukaj umar-
twień ani nadzwyczajnych pokut, bo 
możesz tym ściągnąć na  siebie py-
chę, uważając się za kogoś lepszego 
od innych. Wybieraj raczej umartwie-
nia skromne i  ukryte, które nie za-
spokajają często ukrytego i na wpół 
świadomego pragnienia – które nosi 
w  sobie bardzo wielu ludzi  – bycia 
kimś lepszym i wyjątkowym”.

o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
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Oficjalna nazwa Zakonu: Bracia 
Najświętszej Maryi z  Góry Karmel 
zdradza, że  karmelici od  samego 
początku szerzyli kult Maryi, wspól-
nie gromadząc  się na  liturgii Mszy 
św. i nabożeństwach maryjnych. Już 
w Księdze Królewskiej Prorok Eliasz 
zapowiedział obfity deszcz na suchą 
i wypaloną ziemię /por. 1 Krl 18, 44-
46/. Chmura, o której mówił prorok 
Eliasz, jest zapowiedzią Matki Naj-
świętszej, która oczyszcza naszą du-
szę i ciało z wszelkiej słabości i grze-

chu. Bogata tradycja i  charyzmat 
zakonny pomagały braciom szerzyć 
Ewangelię i cześć Matki Bożej na zie-
miach Polski od  momentu sprowa-
dzenia ich z Pragi do Krakowa przez 
królową Jadwigę.

W  karmelitańskim Sanktuarium 
Maryjnym „na  Piasku” w  Krako-
wie Maryja przedstawiona została 
na  tynku przez nieznanego mala-
rza, najprawdopodobniej zakonnika 
z końca XV wieku. Widzimy Maryję, 
która trzyma na lewej ręce Chrystu-

sa, pochylając ku Niemu. Twarz Ma-
donny o  rysach starej, zmęczonej 
kobiety, to wyraz pewnej dojrzałości 
duchowej. Głowę Matki okrywa mu-
ślinowy welon, z narzuconym ciem-
nobłękitnym mafioronem (płasz-
czem), spiętym pod  szyją klamrą. 
W  prawej dłoni Madonna trzyma 
jabłko –  symbol odkupienia. Twarz 
Matki Boskiej –  pełna majestatu, 
godności – ujmuje pięknem, a szcze-
gólnie spokojnym spojrzeniem oczu. 
Chrystus został wyobrażony jako 
małe dziecko, które patrzy na  Mat-
kę. Ona patrzy na  nas, jakby chcia-
ła pokazać osobie patrzącej i  mo-
dlącej się czułość Boga, jaka na Nią 
spłynęła z  nieba oraz wcielenie  się 
Syna człowieczego. Dziecko odziane 
jest w sukienkę ściągniętą paskiem. 
Prawą rączką obejmuje jabłko leżące 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzono już 
w  pierwszych  wiekach chrześcijaństwa w  Jerozolimie, potem 
w Konstantynopolu, a we Francji (Reims) od VII wieku (614–631). 
Papieżowi Sergiuszowi I przypisuje  się, że w  roku 688 zaliczył 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do  czterech naj-
ważniejszych uroczystości maryjnych w  roku liturgicznym.

Bracia Najświętszej  
Maryi Panny

Góra Karmel

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstantynopol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reims
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_liturgiczny
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na dłoni Maryi, lewą trzyma na ko-
lanach książkę –  symbol praw Sta-
rego Przymierza. Z jego twarzy bije 
dostojeństwo i  powaga. Po  bokach 
Madonny dostrzegamy dwóch anio-
łów grających na instrumentach mu-
zycznych –  to  symbol wyśpiewania 
dwóch przykazań miłości. Koronacji 
obrazu dokonał w roku 1883 biskup 
krakowski Albin Dunajewski, póź-
niejszy kardynał.

To nie przypadek, że  w  ka-
lendarzu liturgicznym obchodzi-
my urodziny św. Jana Chrzciciela 
–  24  czerwca oraz Najświętszej 
Maryi Panny – 8 września. Kościół, 
robiąc wyjątek, przypomina, że Ma-
ryja jest Jutrzenką, urodziła  się 
dla  ziemi, dając nam dawcę Życia. 
W tym dniu czytany jest z Ewangelii 
Mateuszowej rodowód Jezusa Chry-
stusa (Mt 1,1-16.18-23). Z  uwagi 
na pierwszeństwo Chrystusa Ewan-
gelie nie koncentrują  się na  naro-
dzeniu Najświętszej Maryi Panny, 
ani też nie zajmują  się opowiada-
niem o Jej dzieciństwie. Brak wiado-
mości o  narodzeniu i  dzieciństwie 
Maryi uzupełniają apokryfy.

Księgę o  narodzeniu świętej Maryi 
sprowadzić można do czterech istot-
nych poruszonych tematów:

– bezpłodności,
– braku zrozumienia przez naj-

bliższych,
– wychwalania Boga,
– narodzin dziecka.
Z  apokryfów dowiadujemy  się, 

że Joachim usłyszał proroctwo o Ma-
ryi: „Duch Święty spocznie na  niej: 
błogosławiona będzie ponad wszyst-
kimi świętymi niewiastami, tak 
że nikt nie będzie mógł powiedzieć, 
iż była taka przed nią, a i po niej nie 

pojawi się na tym świecie żadna jej 
podobna”.

Zgodnie z  poleceniem anioła, 
oboje (z Anną – przyszłą matką Ma-
ryi) wyruszyli z  miejsc, w  których 
przebywali, udając  się do  Jerozoli-
my. A kiedy przyszli na wyznaczone 
w przepowiedni anioła miejsce, tam 
spotkali się ze sobą. Wtedy uradowa-
ni swoim widokiem i  uszczęśliwie-
ni obietnicą posiadania potomstwa 
oddali należną cześć Panu, Pocie-
szycielowi pokornych. Uwielbiwszy 
Pana wrócili do  domu i  z  radością 
oczekiwali spełnienia  się obietnicy 
Pańskiej.

Apokryficzna Ormiańska Ewan-
gelia Dzieciństwa  precyzuje dokład-
nie dzień i godzinę narodzin Maryi: 
„W  dwudziestym pierwszym dniu 
miesiąca Elul, to  jest 8  września 
– Anna wydała na świat swoje dziecię 
o  siódmej godzinie [czyli o  13.00]. 
Pierwszego dnia spytała położną: 
«Kogo ja wydałam na  świat?» Ona 
odpowiedziała: «Wydałaś na  świat 
dziewczynkę bardzo piękną, jaśnie-
jącą i promieniejącą, bez skazy i bez 
żadnej plamy» [...] Gdy dziecko mia-
ło 3 dni, [Anna] poleciła położnej, 
aby je obmyła i aby z uszanowaniem 
przyniosła je do jej pokoju. Gdy ko-
bieta podała jej dziecko, [...] [Anna] 
w porywie czułości nazwała ją imie-
niem Maryja. Z dnia na dzień [dziec-
ko] rosło i  rozwijało  się, a  [matka] 
z wielką radością kołysała je w swo-
ich ramionach”.

Pierwszym cudem, jaki przypisu-
je się Matce Bożej „na Piasku”, było 
w roku 1520 przywrócenie życia ma-
łemu dziecku, które miało utonąć 
w  przepływającej pobliskiej rzece. 
Zrozpaczeni rodzice przynieśli wy-

łowione z  wody dziecko i  położyli 
przed obrazem Matki Bożej, gdzie 
po  chwili, ku zaskoczeniu zgroma-
dzonych i  rodziców, odzyskało ży-
cie. Od tamtej pory obraz Madonny 
„na Piasku” zasłynął licznymi cudami. 
W  tym samym roku miały zjawiska, 
które z opisów historycznych wska-
zują na  poruszenie całej lokalnej 
społeczności, a związane były z uka-
zaniem jakiejś niespotykanej dotąd 
nadzwyczajnej jasności; włączyła się 
nawet rada miejska i postawiła straż 
dla  sprawdzenia prawdziwości tych 
pogłosek. Owe niewytłumaczalne 
zjawiska musiały wywołać wiel-
kie poruszenie, skoro zaintereso-
wała  się nimi sama królowa Bona, 
żona Zygmunta I, która od tej pory 
w czwartki i  soboty nawiedzała ko-
ściół karmelitański. Królowa Bona 
niewątpliwie była pierwszą osobą, 
która rozsławiła kult Matki Bożej 
Piaskowej. Jedno jest pewne, każdy 
kto przyjdzie przed wizerunek Ma-
ryi Najświętszej doświadczy wzrostu 
duchowego.

Dzwony wszystkich kościołów 
w  Święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny wzywają do świątyń nie 
po  to, abyśmy  się cieszyli i  dzięko-
wali Bogu, ale  raczej abyśmy z  każ-
dego święta, a zwłaszcza z każdego 
święta maryjnego, wychodzili z  lep-
szym zrozumieniem tajemnic wiary 
i  z  nowym zapałem promieniowali 
w swoim najbliższym środowisku. Bo 
w wierze nie chodzi o problemy, lecz 
o tajemnicę. I dlatego ksiądz Tomasz 
Halik powie, że nie wolno nam nigdy 
schodzić z  drogi szukania i  stawa-
nia pytań, jak przez całe życia robiła 
to Maryja, Matka Jezusa Chrystusa.

Janusz, karmelita

Góra Karmel
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Święty Anioł
Procesję osiemnastu świętych 

pokarmelitańskich stall w  Katedrze 
bydgoskiej otwiera święty Anioł. Nic 
dziwnego –  w  średniowiecznej kar-
melitańskiej tradycji duchowej i ha-
giograficznej był on uważany za jed-
nego z pierwszych i najważniejszych 
świętych karmelitów. Jego życie, 
poświadczone historycznie, obrosło 
wieloma legendami. Najpopularniej-
szy po XV wieku jego żywot, autor-
stwa niejakiego Henocha, patriarchy 
jerozolimskiego, stał  się podstawą 
powszechnego wyobrażenia o  jego 
życiu i  świętości. Już edytorzy źró-
deł hagiograficznych z  XVII  wieku 
– słynni bollandyści – wykazali wąt-
pliwą wartość tego tekstu. Jednak 
zasadnicze dane biografii św. Anioła 
są niepodważalne. Sam św. Anioł aż 
do  początków XX  wieku w  tradycji 
wszystkich nurtów karmelitańskich 
cieszył się popularnością i czcią.

Życie
Św. Anioł należał z  pewnością 

do  pierwszego pokolenia karmeli-
tów, którzy z Ziemi Świętej przybyli 
do  Europy na  początku XIII  wieku. 
Historycznie jest niepodważalne nie 
tylko jego pochodzenie z  terenów 
Ziemi Świętej, ale  także obecność 
w  Rzymie za  pontyfikatu papieża 
Honoriusza III, a  przede wszystkim 
działalność kaznodziejska na  Sycy-
lii i męczeńska śmierć w roku 1220 
w  mieście Licata. Tam też do  dziś 
spoczywają jego relikwie.

Dopiero jednak, kiedy te pew-
ne dane historyczne odczytamy 
w  kontekście całego tradycyjnego 
przekazu hagiograficznego, lepiej 
zrozumiemy jego znaczenie dla kar-
melitańskiej tradycji duchowej.

Anioł urodził  się w  1185 roku 
w  Ziemi Świętej; według legen-
dy – w rodzinie żydowskiej, która 
przyjęła chrześcijaństwo. Tradycja 
przechowuje imiona rodziców: Jesse 
i Maria wraz z  imieniem brata bliź-
niaka –  Jana. Dziewica Maryja sama 
w wizji zapowiedziała rodzicom na-
rodzenie braci, nakazując nadać im 
imiona: Anioła i  Jana. Kiedy dzieci 
miały cztery lata, rodzice uprzedze-
ni w  wizji o  swej śmierci, oddali je 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. I
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patriarsze jerozolimskiemu na  wy-
chowanie. Ten miał umieścić dzieci 
w  klasztorze św. Anny przy Bramie 
Złotej, który według tradycji był do-
mem rodzinnym Najświętszej Maryi 
Panny. Tam chłopcy nabyli znajomo-
ści języków: greckiego, syryjskiego 
i łacińskiego.

Mając zaledwie 18 lat, po  przy-
stąpieniu do  życia pustelniczego 
wśród braci z  Góry Karmel, Anioł 
wraz z  bratem Janem miał złożyć 
śluby na ręce generała św. Brokarda. 
Ich życie zakonne od  początku ob-
fitowało w  różne cuda, ale  przede 
wszystkim w  przykład życia modli-
twy i  cnót zakonnych. Po  przyjęciu 
święceń kapłańskich i  kilku latach 
życia zakonnego na  pustyni, Anioł 
został wysłany z misją przepowiada-
nia do Aleksandrii w Egipcie. Przed 
wyruszeniem w  drogę Anioł miał 
wizję Chrystusa, który nakazał mu 
wyruszyć z  misją ewangelizacyjną 
na  Sycylię i  jednocześnie zapowie-
dział mu męczeńską śmierć. Anioł 
posłuszny i przełożonym i poleceniu 
Zbawiciela, przez Egipt –  gdzie pa-
triarcha Aleksandrii dał mu relikwie 
świętych i ikonę Matki Bożej, nama-
lowaną przez św. Łukasza, do  za-
brania do Europy – dotarł najpierw 
do Civitavecchia, a potem do Rzymu. 
Tam spełnił nie tylko misję otrzyma-
ną od  generała zakonu  – zatwier-
dzenia reguły przez papieża Hono-
riusza III, ale i miał zasłynąć z kazań 
w  Bazylice laterańskiej. Doceniony 
w  swym charyzmacie kaznodziei 
został wysłany na  Sycylię przeciw 
katarom i  z  nadzieją nawrócenia 
także Żydów. Przepowiadając w  sy-
cylijskim mieście Licata, spotkał  się 
z  gniewem heretyckiego rycerza 
Berengariusza, któremu publicznie 
wypominał kazirodztwo z  siostrą 
Małgorzatą. Ten w szale zaatakował 
św. Anioła podczas przepowiadania 
przy kościele św. Filipa i Jakuba i za-
dał mu pięć ran. Ranny Anioł zmarł 
cztery dni później –  5  maja 1220 
roku – publicznie wybaczając Beren-
gariuszowi.

Sława cudów dokonywanych 
przez Anioła już w  Ziemi Świętej, 
przed przybyciem do  Europy, póź-
niej w  Rzymie i  Sycylii, także sku-

teczność jego przepowiadania, 
wzbudziła cześć dla niego. Męczeń-
stwo zaowocowało jego kultem 
od razu po śmierci, a św. Anioł „od-
wdzięczył” się licznymi cudami przy 
swoim grobie.

Wizerunek
Wizerunek św. Anioła znajdu-

je  się w bydgoskich pokarmelickich 
stallach północnych jako pierwszy 
od  lewej strony. Święty Anioł ma 
wszystkie swoje atrybuty najczęściej 
występujące w  ikonografii: palma 
z  trzema koronami, szpada wbita 
w  serce i  miecz rozcinający głowę, 
habit karmelitański, księga w  ręku. 
Miecz i  szpada mówią oczywiście 
o  jego męczeństwie, podobnie jak 
palma. Księga mówi o  charyzmacie 
kaznodziejskim.

Najciekawszy jest pierwszy atry-
but: palma z  trzema koronami. Jest 
to  oczywiście palma męczeństwa, 
a trzy korony są tradycyjnie w kolo-
rach zielonym, niebieskim i czerwo-
nym. Czerwony oznacza oczywiście 
męczeństwo, niebieski mówi o kon-
templacji, a zielony jest „doktorski”; 
to symbol nauki Bożej głoszonej lu-
dowi.

Z  podobnymi atrybutami mamy 
do  czynienia w  najbardziej znanym 
przedstawieniu św. Anioła, autor-
stwa Filippo Lippi z 1430 roku – tzw. 
Madonna di Trivulzio, przechowywana 
w  Mediolanie. Po  XVI  wieku wize-
runki św. Anioła należą najbardziej 
popularnych, a w kościele Santa Ma-
ria in Traspontina w Rzymie – siedzi-
bie zakonu – znajduje się cykl 16 ob-
razów przedstawiających jego życie.

Legendy i ciekawostki
Piękną jest legenda o kazaniu św. 

Anioła w Bazylice św. Jana na Latera-
nie w Rzymie, którego mieli słuchać, 
nie znając kaznodziei, św. Domi-
nik i św. Franciszek. Tak pisał jeden 
z  karmelitańskich polskich kazno-
dziejów o tym wydarzeniu:

„Każe w  Rzymie w  kościele La-
terańskim Anioł święty pewnego 
czasu, między poważnym audyto-
rem zeszli  się na  kazanie Dominik 
święty i  Seraficzny Franciszek, któ-
rzy po  skończonej Anioła mowie, 

nie znając ani imienia wiedziawszy, 
od Ducha Świętego nauczeni rzekli: 
Angelus verè Angelis nominis sui, splen-
dorem praefert, verè Angelicus nomina-
ri, Angelicus honorari debet  – W  tym 
Aniele oczywisty Anielskiego imienia 
splendor, jak Niebieskiego Anioła, 
Anielskiego człowieka czcić y wene-
rować należy” (Szymon od św. Antoniego, 
Dyaryusz roku kaznodzieyskiego, Gdańsk 1750, 
s. 107).

Podczas rozmowy po  kazaniu, 
św. Franciszek miał przepowiedzieć 
Aniołowi męczeńską śmierć, a Anioł 
Franciszkowi – stygmaty.

Inną ciekawostką jest legenda, 
że w miejscu jego męczeństwa i po-
chówku wytrysnęła woda i olej. Dało 
to zwyczaj błogosławienia oleju św. 
Anioła albo wody św. Anioła, który 
był praktykowany w klasztorach kar-
melitańskich także w  Polsce przed-
rozbiorowej.

Kult i przesłanie
W  tradycyjnym kalendarzu kar-

melitańskim św. Anioła wspomina-
no dwa razy – 5 maja i 24 sierpnia. 
Pierwsza data wyznaczała święto 
własne z oktawą, druga – pamiątkę 
przeniesienia relikwii. Po  dwudzie-
stowiecznych reformach liturgicz-
nych, św. Anioł nadal jest obecny 
w kalendarzu karmelitańskim 5 maja 
w randze wspomnienia.

Modlitwy własne na  liturgicz-
ny obchód św. Anioła nawiązują 
do obrony wiary i proszą, by święty 
Anioł zaprowadził wiernych do nie-
ba umocnionych w  wierze i  miło-
ści oraz noszących w  ciele „krzyż 
umartwienia”. Przesłanie życia św. 
Anioła jest właśnie takie: miłość 
do  Boga daje w  modlitwie praw-
dziwe poznanie Go i  czyni dobro 
wszystkim wokół, ale  szczegól-
nie przez nawracanie z  grzechów 
do  życia czystego i  w  prawdziwej 
wierze. Dziś, kiedy Nowa Ewange-
lizacja staje  się wielkim zadaniem, 
św. Anioł jest wciąż żywym przy-
kładem i  prawdziwym patronem 
apostolskiej gorliwości w  naszych 
środowiskach życia.

Św. Aniele – módl się za nami!

Ks. Marcin Puziak
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Dlaczego musimy pracować?
Gdy Bóg stworzył świat, uczynił 

człowieka na swój obraz i polecił mu 
zwierzchnictwo nad wszelkimi isto-
tami żywymi (por. Rdz 1, 26). Na po-
czątku Biblii czytamy: Pan Bóg wziął 
człowieka i  umieścił go w  ogrodzie 
Eden, aby uprawiał go i doglądał. (Rdz 
2, 15). Rolą i zadaniem ludzi na ziemi 
jest zatem gospodarowanie światem 
oraz wszelkimi dobrami otrzymany-
mi od Stwórcy. Z tego wynika, że za-
dana nam jest praca – po to, by móc 
egzystować, ale i po to, by w dobry 
sposób wykorzystać to, co zostało 
dane na  użytek człowieka. Dlate-
go też zajęciami ludzi na  początku 
dziejów były uprawa ziemi, hodowla 
zwierząt, polowania, przyrządzanie 
posiłków, wytwarzanie narzędzi, 
ubrań, czyli to, co pozwalało bez-
piecznie żyć. W związku z rozwojem 
cywilizacji zakres wykonywanych 
prac coraz bardziej  się rozszerzał. 
Dziś nasze zajęcia i profesje są nie-

zwykle różnorodne, ale mimo to na-
dal służą temu, by móc egzystować 
i aby – mniej lub bardziej dosłownie 
–  zagospodarowywać ziemię. Taki 
sam jest cel wykonywania obowiąz-
ków domowych przez kobietę, która 
jest matką, jak i przez ojca pracują-
cego poza domem na utrzymanie ro-
dziny. Oboje robią to, aby mieć środ-
ki i  warunki do  dobrego życia. Nie 
da  się więc uniknąć pracy, a  wręcz 
nie należy do  tego dążyć. Jeśli od-
powiednio ją traktujemy, powinna 
przyczyniać się do naszego rozwoju 
i do porządku społecznego.

Święty Paweł, pisząc list do Tesa-
loniczan, w  dość mocnych słowach 
zwracał uwagę członkom wspólnoty 
chrześcijan: Kto nie chce pracować, 
niech też nie je! (2 Tes 3, 10). Mowa tu 
oczywiście o  tych, którzy są zdolni 
podjąć pracę. Zwróćmy jednak uwa-
gę, że  nawet dzieci powinny mieć 
obowiązki na  miarę swoich możli-
wości tak, aby uczyć  się odpowie-

dzialności. Ich zasadniczą pracą jest 
nauka w szkole, ale warto, by miały 
też pewne wyznaczone, choćby nie-
wielkie zajęcia służące dobru rodzi-
ny i domu, w którym mieszkają.

Wartość pracy
Nie każdy może pozwolić sobie 

na  taką pracę, jaką chciałby mieć. 
Często zarobki nie spełniają na-
szych oczekiwań, nieraz nasze za-
jęcia nie mają też wiele wspólnego 
z  zainteresowaniami czy życiową 
pasją. Dla  wielu osób jest to  tylko 
i  wyłącznie konieczność. Oczywiście 
dużo łatwiej pracuje  się w  miłej at-
mosferze, z uczciwym szefem, który 
nas docenia i właściwie wynagradza, 
wśród życzliwych pracowników czy 
klientów i z dostępem do właściwego 
zaplecza socjalnego. Rzeczywistość 
nieraz pozostawia jednak dużo do ży-
czenia. Bez względu na to, jak traktu-
jemy naszą pracę, dlaczego jest ona 
taka, a nie inna, bez względu na to, ile 

Na początku września obserwujemy, jak elegancko ubrani uczniowie –  starsi i młodsi, 
zmierzają do szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku. Zwykle wtedy nachodzi nas refleksja 
o tym, że wkrótce nadejdzie jesień, coraz szybciej będzie zapadać wieczór, a letniego słońca 
nie starczy już na całodzienne opalanie lub pluskanie się w wodzie. Przede wszystkim jed-
nak nie starczy na to czasu, bo skończył się nasz urlop. Rzecz jasna, są tacy, którzy dopie-
ro teraz wybiorą się na zasłużony odpoczynek. Nie da się jednak ukryć, że większość osób 
uzależnia swój urlop od wakacji szkolnych, które mają dzieci lub od wysokich temperatur, 
jakich można się spodziewać w lipcu i sierpniu. Może warto, przy okazji powrotu do co-
dziennych zajęć, zastanowić się, czym jest dla nas praca i jaką rolę pełni w naszym życiu?

Praca w życiu człowieka
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zarabiamy, powinniśmy pracować do-
brze i sumiennie. W żadnym wypad-
ku nie mam tu na myśli tego, by była 
to forma przypodobania się komukol-
wiek lub  by  dać  się wykorzystywać. 
Po  prostu jako chrześcijanie powin-
niśmy wypełniać powierzone nam 
obowiązki tak, aby nasza praca mogła 
podobać  się Bogu. Wspomniany już 
święty Paweł, tym razem do Kolosan 
zwracał  się słowami: Cokolwiek czyni-
cie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie 
dla ludzi. (Kol 3, 23). Skoro zatem pra-
ca zajmuje sporą część naszego życia, 
może warto potraktować ją jako miej-
sce i czas, aby realizować nadrzędny 
cel i powołanie każdego z nas, czyli 
służyć Bogu i  chwalić Go (por. św. 
Ignacy z  Loyoli, Ćwiczenia Duchowe 
23). Pamiętajmy o  tym zwłaszcza 
wtedy, gdy nie widzimy sensu naszej 
pracy, gdy męczy nas ona, denerwuje, 
gdy mamy zły dzień lub gdy zwyczaj-
nie nam się nie chce.

Konieczna równowaga
Wiele osób pracuje dużo więcej 

niż wynosi standardowy czas pracy, 
czyli osiem godzin od poniedziałku 
do  piątku. Istnieją różne przyczy-
ny takiej sytuacji. Dla niektórych są 
to zobowiązania finansowe: wydatki 
na  utrzymanie rodziny, spłata kre-
dytu, koszty leczenia i  wiele, wie-
le innych. Niektórzy znowu widzą 
w pracy możliwość realizacji swoich 
życiowych ambicji. Dla  innych jest 
to  forma ucieczki z  domu, od  ro-
dzinnych obowiązków, może od sa-
motności lub  od  osobistych pro-
blemów. Jeśli tak właśnie dzieje  się 
w  naszym życiu, warto uświadomić 
sobie pewną odwieczną prawdę: 
człowiek to  istota składająca  się 
z  ciała, z  duszy i  psychiki, a  każdy 
z tych elementów ma taką samą war-
tość. Musimy zatem poszczególnym 
sferom poświęcić odpowiednią ilość 
czasu. Dawniej w zakonach benedyk-
tyńskich mnisi przez osiem godzin 
pracowali, tyle samo czasu  się mo-
dlili i pozostałe, także osiem godzin 
przeznaczali na  sen. Tak wygląda 
idealny podział doby. Mając na uwa-
dze, że realia, w jakich żyje przecięt-
ny współczesny człowiek, znacznie 
różnią  się od  życia mnicha sprzed 

kilku wieków, należy zmodyfikować 
ten plan. Trzeba jednak pamiętać 
o głównej idei, która musi mu przy-
świecać: równowaga i harmonia.

Dobry plan dnia
Przede wszystkim należy w planie 

swojego dnia znaleźć czas dla Boga. 
Choćbyśmy uważali  się za  najbar-
dziej zabieganych ludzi, powinniśmy 
wyznaczyć sobie konkretne minuty 
na modlitwę i  to nie tylko w samo-
chodzie lub w drodze na przystanek, 
ale  takie, które oddamy tylko Bogu 
i  będziemy mogli z  Nim spokojnie 
porozmawiać. Niech będzie to  czy-
tanie i  rozważanie Pisma Świętego, 
może uda nam  się pójść na  mszę 
świętą w  ciągu tygodnia, wstąpić 
na  adorację Najświętszego Sakra-
mentu. Jeśli wydaje się to niemożli-
we, to znaczy, że coś innego zajmuje 
nam w  ciągu dnia zbyt wiele czasu 
i trzeba to zmienić.

Następna kwestia to  nasza pra-
ca, nauka czy inne obowiązki. Z do-
świadczenia każdy z nas wie, ile kon-
kretnie zajmują nam czasu w  ciągu 
dnia. Warto trzymać  się pewnych 
granic, na przykład: nawet jeśli trze-
ba zostać po  godzinach lub  zrobić 
coś dodatkowo, mamy pewien sa-
modzielnie określony limit. Oprócz 
pracy zawodowej posiadamy też 
obowiązki domowe. Dobrze jest 
ustalić, jakie są zadania poszczegól-
nych członków rodziny, aby nikt nie 
był obciążony ponad miarę. W  in-
nym wypadku, jeśli będziemy nie-
konsekwentni, wcześniej czy później 
odbije  się to  na  nas, choćby w  ten 
sposób, że  zaczniemy zaniedbywać 
swoje zdrowie, spotkania z bliskimi 
lub Boga.

Kolejny element naszego życia 
to  relacje z  rodziną, z  przyjaciół-
mi, ze  znajomymi. Najlepiej byłoby 
wygospodarować czas poświęcony 
tylko dla  bliskich: na  wspólną roz-
mowę, spotkanie, spacer. Wśród 
wielu obowiązków może to  jednak 
być trudne. Można w takiej sytuacji 
wspólnie z  mężem czy z  żoną wy-
pić popołudniową kawę, rezygnując 
z  przeglądania maili lub  czytania 
gazety w  tym czasie. Można razem 
z dziećmi przygotować kolację albo 

kanapki do szkoły na następny dzień. 
Można choć na  chwilę spotkać  się 
z  przyjacielem, załatwiając jakieś 
sprawy w  mieście. To  wszystko są 
okazje do wspólnego spędzania cza-
su. Istnieje wiele możliwości, trzeba 
tylko chcieć i wpisać to w swój plan.

Kolejnym elementem życia jest 
odpoczynek. Należy przez to  rozu-
mieć przede wszystkim sen, ale tak-
że inne formy regeneracji sił. War-
to w  ramach tego punktu zadbać 
o  ruch, wedle własnych możliwości 
i preferencji: spacer, jazdę na rowe-
rze, bieganie, pływanie. Odpoczyn-
kiem są także inne zajęcia, które 
dają nam radość, satysfakcję, rozwi-
jają nasze pasje: robótki ręczne, czy-
tanie, malowanie, wycieczki górskie, 
programowanie, śpiew, gotowanie 
– lista nie ma końca.

Po powrocie ze swojej pierwszej 
misji Apostołowie przyszli do Jezusa 
i  opowiedzieli Mu o  wszystkim, co 
robili, a On rzekł do nich: “Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce pustynne i wy-
pocznijcie nieco!”. (Mk 6, 31). Nie wol-
no nam zapominać o czasie dla sie-
bie, jest tak samo ważny, jak każdy 
inny element naszego życia.

Źródło sukcesu
Podsumowując: relacja z Bogiem, 

praca, spotkania z bliskimi, odpoczy-
nek –  na  to  wszystko musimy zna-
leźć odpowiednią ilość czasu. W in-
nym wypadku, w którymś momencie 
nasz organizm, będący cudownie 
wymyślonym przez Stwórcę mecha-
nizmem, przestanie właściwie dzia-
łać. Tak więc źródłem sukcesu nie 
jest dobra praca, awans czy wysokie 
zarobki, ale umiejętność zagospoda-
rowania danego nam czasu. Raczej 
nikt z  nas nie uniknie pracowania, 
ale  nie musi to  być przykry obo-
wiązek, który pozbawia nas radości 
i możliwości odpoczynku.

Doba, wbrew pozorom, ma nie 
tylko, ale aż dwadzieścia cztery go-
dziny. Jeśli dobrze zaplanujemy ten 
czas, będziemy konsekwentni i  na-
uczymy  się żyć tu i  teraz, stanie-
my się szczęśliwi, a przecież do tego 
właśnie powołał nas już tu na ziemi, 
a nie dopiero w wieczności, sam Bóg.

Agata Wodka
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Po dwóch miesiącach – mam nadzieję – udanego odpo-
czynku, wracamy do szkoły lub przedszkola. W naszej 

Bazylice wracają z kolei Msze Święte z udziałem dzieci 
w każdą niedzielę o godz. 11.00. Wraca także „Piaskow-
nica” z zadaniami, za których rozwiązanie będą nagro-
dy! Już niedługo będziemy także świętować Uroczystość 
Narodzenia.

Chwila, chwila... ale  przecież Uroczystość Bożego 
Narodzenia jest w  grudniu, a  nie we  wrześniu... Więc 
kogo to będą urodziny? Być może niektórzy z Was już 
wiedzą – 8 września obchodzimy urodziny Matki Bożej. 
Urodziny zawsze świętujemy radośnie i to święto także 
jest świętem bardzo radosnym. Pamiętajcie o tym, żeby 
dać Matce Bożej jakiś prezent na  Jej urodziny. Może 
przyjdziecie do kościoła na Mszę albo chociaż na krótką 
modlitwę, może zrobicie jakiś dobry uczynek?

W naszej Bazylice cieszymy się tego dnia w sposób 
szczególny z tego, że Maryja chciała również, żeby tutaj 
był Jej dom. Dlatego też namalowano Jej obraz. Mówimy, 
że jest to Matka Boża Piaskowa – Pani Krakowa. Dlacze-
go Piaskowa? Bo kiedyś tak nazywano to miejsce i nawet 
teraz mówimy o Bazylice Karmelitów „Na Piasku”, a dla-
czego Pani Krakowa? Bo wierzymy, że  z  tego miejsca 
opiekuje się całym naszym miastem.

Życzymy więc Wam kochane Dzieci radosnego prze-
żywania urodzin Matki Bożej i dobrego roku szkolnego 
lub przedszkolnego! Rozwiązania zadań z „Piaskownicy” 
przynoście przed lub po Mszy Świętej dziecięcej do za-
krystii. Losowanie nagród 24 września! 

o. Adam

Witajcie Drogie 
Dzieci!
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Monika i Paweł Szeptyńscy
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Paweł Szeptyński
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W zbiorach karmelitańskich niewiele 
jest rodzimej grafiki, która dedy-

kowana byłaby Matce Bożej Piaskowej. 
Wiele ma charakter ludowy, prymitywny. 
Znanych jest jedynie kilka rycin, które po-
siadają większe walory artystyczne. Wśród 
nich jest sztych nadwornego malarza kró-
lewskiego Bazylego ze  Lwowa, którego 
odbiciem jest fresk nad furtą klasztorną. 
Tam ukazana jest para monarsza – to fun-
datorzy klasztoru karmelitów. Inna rycina 
zamieszczona jest w  książce Szymona 
Czachurskiego z 1696 roku i ukazuje za-
budowania klasztoru z ogrodem.

Jednym jednak z piękniejszych przed-
stawień jest miedzioryt karty tytułowej 
książki Ogród fiołkowy, wydany po  łacinie 
w  1669 roku. Opisane są w  niej dzieje 

fundacji klasztoru i początków kultu Mat-
ki Bożej Piaskowej, cuda dokonane przy 
tym obrazie, a także wydarzenia z czasów 
potopu szwedzkiego. Autorem jej był 
Mikołaj Grodziński – sekretarz królewski 
(zm. 1634 r.) Druk rękopisu był odwlekany 
przez 35 lat. Przy ostatecznym wydaniu 
anonimowy autor uzupełnił dzieło o wy-
darzenia i  cuda mające miejsce do  paź-
dziernika 1669 roku. Księga została dedy-
kowana i wręczona koronowanemu nieco 
wcześniej królowi Michałowi Wiśniowiec-
kiemu w dniu 4 listopada 1669 roku. Dzień 
wcześniej uczestniczył on na Piasku w uro-
czystościach kanonizacyjnych św. Marii 
Magdaleny de Pazzi (zob. fresk w kaplicy).

Przed karta tytułową tego dzieła 
umieszczony był całostronny miedzio-

ryt. Dzisiaj, na kilkanaście egzemplarzy 
w bibliotece klasztornej, jedynie w jed-
nym zachowała  się ta rycina. Autorem 
jej był znany drukarz, rytownik, pisarz 
i  heraldyk Jan Aleksander Gorczyn 
(1618-1694). Posiada ona mocno roz-
budowaną kompozycję, opierającą  się 
na  postaciach alegorycznych, świętych 
i heraldyce. Centralną cześć zajmuje po-
stać klęczącego króla Michała trzymają-
cego w rękach koronę. Powyżej ukazany 
jest obraz Matki Bożej Piaskowej. Król 
zdaje się ofiarowywać swą koronę, jed-
nak napis na górze Caelitus datum (Z nie-
ba dane) sugeruje, że właśnie za przy-
czyną modlitw dokonała  się niedawna 
koronacja. Król klęczy w  kapie koro-
nacyjnej, którą unosi młody dworza-
nin. Ukazana jest przez to  sakralizacja 
władzy, a gest ten przypomina kapłana 
w czasie liturgii.

Matka Boża Piaskowa ukazana jest 
na  tym miedziorycie jako patronka Pol-
ski, najjaśniejsza gwiazda Rzeczypospoli-
tej, a bijące od niej promienie rozświetla-
ją kraj i padają na tarcze z herbami Polski 
i Litwy. Glob, na tle którego przedstawio-
na jest Maryja, zawiera mapę ziem: Mało-
polskę, Ziemię Sieradzką, Wielkopolskę, 
Kaszuby, Prusy, Litwę i Ruś. Flankują ten 
glob personifikacje Wiary i Potęgi. Wia-
ra ma na sobie tiarę podkreślającą kato-
lickość, a Potęga dzierży trzy kopie (jak 
w herbie Jelita), które puszczają pąki (być 
może to nadzieja na stały pokój).

Ponadto na rycinie splecione są w ba-
rokowym stylu odniesienia do  herbu 
królewskiego –  zdwojony krzyż oparty 
na  półksiężycu i  gwiazda tworzą herb 
książąt Wiśniowieckich –  Korybut. Ta 
sama gwiazda (Matka Boża) wraz z proro-
kami Eliaszem i Elizeuszem tworzy herb 
karmelitów. Na  rycinie można dostrzec 
również aniołów, którzy w narożach trzy-
mają tarcze z herbami Orła i Pogoni. Ra-
zem z herbem Korybut tworzą one złożo-
ny królewski herb Rzeczypospolitej.

Dolną strefę ryciny zapełnia łaciński 
tytuł księgi: Najświętsza Panna Krakowska 
Karmelitańska na Piasku albo Ogród Fiołko-
wy, który w  ozdobnym kartuszu niosą 
dwaj aniołowie. Ta przebogata znacze-
niowo rycina, którą można obejrzeć 
w  muzeum klasztornym, ukazuje hołd, 
jaki Pani Piaskowa odbierała przez wie-
ki, a  także nadzieję pokładaną w królu 
– obrońcy wiary i potęgi Rzeczypospoli-
tej, w tym i karmelitów.

Szymon Sułecki

Barokowy ogród fiołkowy
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3 września

(Mt 16, 21-27)
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi 
udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych 
i  arcykapłanów oraz uczonych w  Piśmie; że  będzie 
zabity i  trzeciego dnia zmartwychwstanie. A  Piotr 
wziął Go na  bok i  począł robić Mu wyrzuty: «Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». 
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, 
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, 
lecz po ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: 
«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a  kto 
straci swe życie z  mego powodu, znajdzie je. Cóż 
bowiem za  korzyść odniesie człowiek, choćby cały 
świat zyskał, a  na  swej duszy szkodę poniósł? Albo 
co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem 
Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem 
z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego 
postępowania».

Droga, którą nam wyznaczył Chrystus, to  często 
ścieżka trudna, wymagająca wiele wyrzeczeń, ale prowa-
dząca wprost do Boga. Wiara to nie tylko dar, ale rów-
nież niezwykłe wyzwanie dla  każdego chrześcijanina. 
Nasze życie powinno być zgodne z ogólnospołecznymi 
zasadami, ale zakorzenione i podparte na fundamencie 
nauki, którą nam zostawił Jezus Chrystus.

8 września

(Mt 1, 1-16. 18-23)
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub 
ojcem Judy i  jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa 
i  Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem 
Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; 
Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; 
Salmon ojcem Booza, a  matką była Rachab. Booz 
był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem 
Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem 
Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon 
był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz 
ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; 
Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam 
ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz 
ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos 
ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci 
w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu 
babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel 

ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud 
ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem 
Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; 
Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan 
ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której 
narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem 
Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z  Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, 
znalazła  się brzemienną za  sprawą Ducha Świętego. 
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym 
i  nie chciał narazić Jej na  zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu  się we  śnie i  rzekł: «Józefie, 
synu Dawida, nie bój  się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się 
w  Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie 
i  porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», 
to znaczy: «Bóg z nami».

Bóg wybrał Maryję na Matkę Jezusa. Jej rola ma nie-
zwykłe znaczenie w  Bożym planie Zbawienia. To  Ona 
stała się „mostem” między Jezusem Chrystusem a czło-
wiekiem. Ona stała  się wzorem dla  wszystkich chrze-
ścijan: swoją postawą oraz zawierzeniem swojego ży-
cia Bogu. Życie zgodnie z Bożym planem może od nas 
wymagać akceptacji rzeczy i wydarzeń, które wydają się 
nam nie do przejścia i są w sposób czysto ludzki niezro-
zumiałe.

10 września

(Mt 18, 15-20)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go 
w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 
Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo 
dwóch, żeby na  słowie dwóch albo trzech świadków 
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś 
Kościołowi. A  jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech 
ci będzie jak poganin i  celnik. Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie 
rozwiązane w  niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić 
będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który 
jest w  niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich».

Życie człowieka jest czasem przygotowawczym 
na spotkanie z Bogiem. Wszystkie dobre uczynki w na-
szej ziemskiej rzeczywistości przybliżają nas do życia 
wiecznego z Nim. Stwórca jest w każdym człowieku, dla-
tego nie powinniśmy o tym zapominać w codziennym 

Komentarze biblijne
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życiu. Każdy nasz dzień jest szansą od Boga, aby udo-
wadniać, że  chcemy  się z Nim cieszyć w życiu wiecz-
nym.

14 września

(J 3, 13-17)
Jezus powiedział do  Nikodema: «Nikt nie wstąpił 
do  nieba, oprócz Tego, który z  nieba zstąpił, Syna 
Człowieczego. A  jak Mojżesz wywyższył węża 
na  pustyni, tak potrzeba, by  wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w  Niego wierzy, miał 
życie wieczne. Tak bowiem 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».

Bóg zesłał swojego Syna na ziemię, ponieważ kocha 
wszystkich ludzi. Jedyną przesłanką była czysta i  bez-
interesowna miłość do  człowieka. Bóg chce zbawienia 
wszystkich, dlatego posłał Jezusa Chrystusa, by Ten po-
kazał nam drogę do Ojca i nauczył żyć zgodnie z  Jego 
wolą. A  jak my wykorzystamy testament pozostawiony 
przez Jezusa zależy już tylko od każdego z nas indywi-
dualnie.

17 września

(Mt 18, 21-35)
Piotr podszedł do  Jezusa i  zapytał: «Panie, ile razy 
mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem 
mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie 
mówię ci, że  aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 
siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie 
do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. 
Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, 
który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ 
nie miał z  czego ich oddać, pan kazał sprzedać go 
razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług 
w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp 
i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci 
oddam”. Pan ulitował  się nad  owym sługą, uwolnił 
go i  dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, 
spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto 
denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, 
coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: 
„Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie 
chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie 
odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co  się działo, 
bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu 
wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy 
go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały 
ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i  ty nie 

powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak 
ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, 
pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie 
odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój 
niebieski, jeżeli każdy z  was nie przebaczy z  serca 
swemu bratu».

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg nigdy się 
nie odwraca od człowieka i czeka na nas z Ojcowską mi-
łością. Stwórca jest w  stanie nam wybaczyć najgorsze 
grzechy, dlatego podobnie i my musimy uczyć się prze-
baczać drugiemu człowiekowi nawet siedemdziesiąt sie-
dem razy, o czym mówi Jezus w przypowieści.

24 września

(Mt 20, 1-16a)
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą 
przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest 
do  gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, 
aby nająć robotników do  swej winnicy. Umówił  się 
z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. 
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, 
stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie 
i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. 
Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 
szóstej i  dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł 
około godziny jedenastej, spotkał innych stojących 
i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” 
Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: 
„Idźcie i  wy do  winnicy”. A  gdy nadszedł wieczór, 
rzekł właściciel winnicy do  swego rządcy: „Zwołaj 
robotników i  wypłać im należność, począwszy 
od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około 
jedenastej godziny i  otrzymali po  denarze. Gdy więc 
przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę 
pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy 
ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: 
„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara 
umówiłeś  się ze mną? Weź, co twoje, i  odejdź. Chcę 
też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi 
nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym 
okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą 
pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Nigdy nie jest za późno, aby wrócić do Boga. W na-
szym życiu często  się potykamy i  oddalamy od  Niego. 
Czym dłuższe „rozstanie”, tym trudniej powraca  się 
na drogę prowadzącą do Ojca. Należy jednak pamiętać, 
że Bóg czeka, bo nas kocha i niezależnie na jakim eta-
pie swojego życia jesteśmy, On zawsze wyciągnie do nas 
swoją Ojcowską dłoń.

Kamil Rączkowski
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Odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej

16 lipca odbył się w naszej Bazylice odpust dla uczczenia 
Matki Bożej Szkaplerznej. O godz. 19.00 została odpra-
wiona Msza św. pod przewodnictwem o. Piotra Gryźca 
OFMConv., a po niej procesja eucharystyczna po kruż-
gankach klasztornych.

Z życia parafii i klasztoru
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KALENDARIUM
1 września 

•  Pierwszy piątek miesiąca.

2 września 
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.

4 września 
•  Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.

8 września 
•  Uroczystość Odpustowa – Narodzenia NMP, Matki 

Bożej Piaskowej, Pani Krakowa. Uroczysta suma od-
pustowa pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego o godz. 18.00.

9 września 
•  Pierwsze powakacyjne potkanie Scholi „Exodus” 

o godz. 16.00.

11 września 
•  Msza św. o jedność w narodzie za wstawiennictwem 

św. Królowej Jadwigi o godz. 16.30.

13 września 
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” w sali 

na krużgankach klasztoru o godz. 17.15.
•  Wieczór Uwielbienia o godz. 19.00.

24 września 
•  Nieszpory szkaplerzne o godz. 18.30.

27 września 
•  Spotkanie kandydatów wszystkich roczników do 

sakramentu bierzmowania o godz. 18.00.

29 września 
•  Spotkanie wolontariuszy KDM o godz. 19.00.

30 września 
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie 

o godz. 10.00.

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

w każdą niedzielę 
przed Mszą św. o godz. 11.00.

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

dni powszednie: 
6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 
8.00, 9.00, 

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

poniedziałki i piątki: 9.30-11.00
wtorki: 18.00-20.00

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta od poniedziałku do piątku:

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: Obraz Matki Bożej Piaskowej, fot. M. Bujak

30 sierpnia – 7 września
Nowenna przed Uroczystością 

Odpustową Matki  Bożej  
Piaskowej,  Pani Krakowa  

o godz.  18.30.


