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W pierwszą niedzielę grudnia 
2017 roku, która jest zarazem 

pierwszą niedzielą Adwentu i nowego 
Roku Liturgicznego, wejdzie w życie 
nowy program duszpasterski dla Ko-
ścioła katolickiego w Polsce pod ha-
słem „Duch, który umacnia miłość”. 
Po  czteroletnim cyklu poświęconym 
tematyce chrzcielnej, Konferencja 
Episkopatu Polski (KEP) zdecydowała, 
aby w następnych dwóch latach roz-
winąć tematykę kolejnego sakramen-
tu wtajemniczenia chrześcijańskiego, 
jakim jest bierzmowanie.

Jak wyjaśnił abp Wiktor Skworc, 
przewodniczący Komisji Duszpa-
sterstwa KEP, przygotowywany pro-
gram będzie zachętą do  refleksji 
nad  sakramentem bierzmowania 
i  jego owocami. „Duch Święty spra-
wił, że Kościół stał się misją. A świa-
domość, że  jesteśmy bierzmowani, 
powinna mieć przełożenie na  ży-
cie społeczne. Dary i  owoce Ducha 
Świętego powinny być w nas nawet 
w  trudnych kontekstach codzienne-
go życia, a dzięki łasce Ducha Świę-
tego powinniśmy zmieniać rzeczywi-
stość społeczną” – powiedział.

Ksiądz arcybiskup przypomniał, 
że  program kolejnego roku dusz-
pasterskiego, którego hasło brzmi: 
„Jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym”, jest odpowiedzią na gło-
sy osób świeckich reprezentujących 
różne wspólnoty i  stowarzyszenia, 
a  jego ogólny charakter jest inspi-
racją dla  programów diecezjalnych 
i parafialnych w całej Polsce. „To dro-
gowskaz dla Kościoła w Polsce, tak, 
abyśmy w miarę możliwości podążali 
wszyscy w jednym kierunku”.

Realizując ten program wszyscy 
wierni, zarówno przed, jak i po przy-
jęciu sakramentu bierzmowania, 
powinni zaangażować  się w  reflek-
sję na  tym sakramentem i  podjąć 
konkretne działania z  nim związa-
ne. Widzimy zatem tutaj olbrzymią 
szansę duszpasterską, polegającą 

na towarzyszeniu wiernym w odkry-
waniu darów Ducha Świętego, które 
wprawdzie zostały im udzielone, jed-
nak bardzo często pozostają niezau-
ważone lub niewykorzystane. Wierni 
powinni więc otrzymać możliwość 
włączenia  się w  formację duchową, 
która umożliwi im odkrycie działania 
Ducha Świętego w ich życiu.

Zasadniczym zadaniem pierwszego 
roku realizacji programu duszpaster-
skiego będzie odkrywanie osoby Du-
cha Świętego oraz Jego darów. Naszą 
uwagę powinniśmy skierować również 
na  skutki bierzmowania, z  uwzględ-
nieniem ich zastosowania w procesie 
dochodzenia do  szeroko rozumianej 
dojrzałości chrześcijańskiej, a  także 
na  potrzebę budowania i  wspierania 
środowiska wzrostu wiary. W  tym 
roku trzeba nam zwrócić szczególną 
uwagę na odnowienie w sobie Bożego 
synostwa, odkrywanie własnej tożsa-
mości chrześcijańskiej, zrozumienie 
wagi osobistego wyboru Chrystusa, 
ściślejsze zjednoczenie z  Nim oraz 
odkrywanie parafii jako wspólnoty 
rozwoju i  dojrzewania wiary. Niech 
zatem Duch Święty nie szczędzi nam 
darów, abyśmy z Jego pomocą dobrze 
wykorzystali ten czas, jaki daje nam 
Miłosierny Bóg w nowym Roku Litur-
gicznym, a Matka Najświętsza – Oblu-
bienica Ducha Świętego – wspiera nas 
swoim wstawiennictwem.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm. przeor

(Opracowano na podstawie: Zeszyt teolo-
giczno-pastoralny. Program duszpasterski 

Kościoła w Polsce na rok 2017/2018, Jeste-
śmy napełnieni Duchem Świętym, s. 13-19).

„Jesteśmy napełnieni  
Duchem Świętym”

Kochani Czytelnicy miesięcznika „Na Piasku”!
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Przybywając do  Elżbiety, Maryja wypowiada słowa, 
które stworzyły modlitwę „Zdrowaś Maryjo”: „Błogosła-
wiona jesteś między niewiastami i  błogosławiony jest 
owoc Twojego łona” (Łk 1,42). Rzeczywiście najwięk-
szym darem, jaki Maryja przynosi Elżbiecie i  światu 
jest Jezus, który już w niej żyje; i żyje nie tylko w wie-
rze i  oczekiwaniu, tak jak w  wielu kobietach Starego 
Testamentu, ale  z  Dziewicy Jezus przyjął ludzkie ciało 
dla swojej misji zbawienia.

W domu Elżbiety i jej męża Zachariasza, gdzie kiedyś 
panował smutek z powodu braku dzieci, teraz jest ra-
dość przychodzącego dziecka: dziecka, które stanie się 
wielkim Janem Chrzcicielem, zapowiadającym Mesjasza. 
A kiedy przybywa Maryja, serca są przepełnione i wybu-
chają radością, bo niewidzialna ale rzeczywista obecność 
Jezusa wypełnia wszystko sensem: życie, rodzina, zba-
wienie ludu – wszystko!

Ta pełna radość wyraża się głosem Maryi w pięknej 
modlitwie, którą przekazała nam Ewangelia św. Łukasza, 
a która od pierwszego słowa w języku łacińskim nazy-
wa się Magnificat. Jest to kantyk uwielbienia Boga, któ-
ry dokonuje wielkich rzeczy za  pośrednictwem ludzi 
pokornych, nieznanych światu, tak jak sama Maryja, 
jak jej oblubieniec Józef, i  jak również miejsce, w któ-
rym mieszkają – Nazaret. Wielkie rzeczy, które Bóg uczy-
nił z osobami pokornymi, wielkie rzeczy, które Bóg czyni 
w świecie z pokornymi, bo pokora jest jak próżnia, która 
zostawia miejsce dla Boga.

Człowiek pokorny wiele może, ponieważ jest pokor-
ny, a nie dlatego, że jest mocny. To właśnie jest wielko-
ścią człowieka pokornego i pokory. Chciałbym was zapy-
tać – a także postawić pytanie samemu sobie – ale nie 
odpowiadajmy na to pytanie głośno, niech każdy odpo-
wie w swoim sercu: „ Jak to jest z moją pokorą?”.

Magnificat opiewa Boga miłosiernego i wiernego, który 
wypełnia swój plan zbawienia poprzez maluczkich i ubo-
gich, tych, którzy w Niego wierzą, którzy ufają Jego Słowu, 
jak Maryja. Oto okrzyk Elżbiety: „Błogosławiona jesteś, 
któraś uwierzyła” (Łk 1,45). W tym domu przyjście Jezu-
sa poprzez Maryję nie tylko stworzyło atmosferę radości 
i wspólnoty braterskiej, ale  także atmosferę wiary, która 
prowadzi do nadziei, do modlitwy, do wielbienia Boga.

Chcielibyśmy, aby to  wszystko miało miejsce także 
dzisiaj w  naszych domach. Świętując Wniebowzięcie 
Matki Bożej chcielibyśmy, aby przyniosła po raz kolejny 
do  naszych rodzin, do  naszych wspólnot ten ogromny 
dar, tę wyjątkową łaskę, o którą zawsze musimy prosić 
przede wszystkim i ponad wszelkie inne łaski, na któ-
rych nam także zależy: łaskę, którą jest Jezus!

Przynosząc Jezusa, Maryja przynosi nam też nową 
radość, pełną znaczenia; przynosi nam nową zdolność 
do  przeżywania z  wiarą chwil najbardziej bolesnych 
i  trudnych; przynosi nam zdolność do  miłosierdzia, 
abyśmy sobie wybaczali, zrozumieli siebie nawzajem, 
wspierali jedni drugich.

15.12.2016

Maryja – Matka  
Adwentowej radości 
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3 grudnia

(Mk 13, 33-37)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Uważajcie, 
czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo 
rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się 
w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom 
staranie o  wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, 
a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z  wieczora 
czy o  północy, czy o  pianiu kogutów, czy rankiem. 
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. 
Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

Czuwać to znaczy być gotowym. Każdy człowiek w pew-
nym momencie swojego życia zatrzyma się i zakończy swoją 
ziemską wędrówkę. Ten moment będzie końcem, a zarazem 
początkiem tego, na co tak bardzo czekamy jako chrześcija-
nie. Jednak, aby to przejście do wieczności mogło być „płyn-
ne”, musimy być świadomi, że należy być gotowym na spo-
tkanie z Bogiem na każdym etapie naszego ziemskiego życia.

8 grudnia

(Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, 
z  rodu Dawida; a Dziewicy było na  imię Maryja. Anioł 
wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie 
bój  się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u  Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, 
a  Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca”. Na  to  Maryja rzekła do  anioła: 
„Jakże  się to  stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej 
odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na  Ciebie i  moc 
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które  się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest 
już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła 
Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi  się stanie 
według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Pełne zaufanie Bogu i  oddanie Mu swojego życia 
to klucz do chrześcijaństwa. Wiara wymaga od nas cał-
kowitego zawierzenia Stwórcy. Ona przekracza ziemskie 

rozumowanie rzeczywistości. Niezwykle ważną rolę od-
grywa tu zaufanie Bogu. Maryja jest wzorem dla nas wie-
rzących, gdy pokazuje swoją postawą gotowość do wy-
pełnienia ponadczasowej misji, mającej wpływ na  całą 
historię zbawienia.

10 grudnia

(Mk 1, 1-8)
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam 
wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie dla  Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel 
na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie 
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w  rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan 
nosił odzienie z  sierści wielbłądziej i  pas skórzany 
około bioder, a  żywił  się szarańczą i miodem leśnym. 
I tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby schyliwszy  się, rozwiązać rzemyk 
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić 
was będzie Duchem Świętym».

Bóg zsyła na świat swojego Syna w konkretnym celu. 
Jezus staje wśród ludzi, bo Bóg kocha człowieka i pra-
gnie naszego zbawienia. Kieruje Nim czysta i bezintere-
sowna miłość, której sam jest Źródłem. Plan zbawienia 
przygotowany przez Stwórcę jest doskonały i  przemy-
ślany na każdym etapie. Jan Chrzciciel już wcześniej za-
powiada przyjście Chrystusa, aby ludzi byli świadomi, 
że nadchodzi Ten, z którym przyjdzie zbawienie dla ca-
łej ludzkości.

17 grudnia

(J 1, 6-8. 19-28)
Pojawił  się człowiek posłany przez Boga –  Jan mu 
było na  imię. Przyszedł on  na  świadectwo, aby 
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on  światłością, lecz został posłany, 
aby zaświadczyć o  światłości. Takie jest świadectwo 
Jana. Gdy Żydzi wysłali do  niego z  Jerozolimy 
kapłanów i  lewitów z  zapytaniem: «Kto ty jesteś? », 
on  wyznał, a  nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie 
jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy 
jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś 
prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim 
jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy 
nas wysłali? Co mówisz sam o  sobie?» Powiedział: 
«Jam głos wołającego na  pustyni: Prostujcie drogę 
Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A  wysłannicy byli 
spośród faryzeuszów. I  zaczęli go pytać, mówiąc 
do  niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś 

Komentarze biblijne
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ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan 
im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was 
stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, 
a  któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka 
u  Jego sandała». Działo  się to w Betanii, po drugiej 
stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Jan Chrzciciel odegrał niezwykłą rolę w historii zba-
wienia. Dawał świadectwo innym ludziom, aby Ci uwie-
rzyli w nadejście Mesjasza. Jan chrzcił wodą, czym zapo-
wiadał przyjście Chrystusa. On miał nadejść z  chrztem 
w Duchu Świętym, który uświęca i umacnia.

Kamil Rączkowski

Na ogół nie budzi niczyich wątpli-
wości twierdzenie, że  chrześci-

jaństwo to  religia nadziei. Problem 
zaczyna  się wtedy, gdy przychodzi 
ludziom sprecyzować, co jest tej 
nadziei przedmiotem, na  co właści-
wie czekają. Dla  niejednego bywa 
niemałym odkryciem, że prawdziwy 
chrześcijanin oczekuje na powtórne 
przyjście Chrystusa i życie wieczne. 
My nie wierzymy w raj na ziemi, cze-
kamy na  królestwo, które „nie jest 
z tego świata” (J 18, 36).

To oczekiwanie było szczególnie 
intensywne w  samych początkach 
nowej religii, kiedy to nawet św. Pa-
weł wyrażał nadzieję, że Pan powró-
ci jeszcze za jego życia (1Tes 4, 15), 
św. Piotr musiał odpowiadać na nie-
cierpliwe pytania: „Gdzie jest obiet-
nica Jego przyjścia?” (2P 3,4), a  św. 
Jan zamykał ostatnią księgę Biblii go-
rącym wezwaniem: „Przyjdź, Panie 
Jezu!” (Ap 22, 20).

Niewiele dziś pozostało z tamtej 
atmosfery oczekiwania i  chyba za-
sadne jest pytanie, na  ile współcze-
śni katolicy są świadomi znaczenia 
słów aklamacji, które wypowiadają 
podczas każdej Mszy św. po  prze-
istoczeniu: „Głosimy śmierć Twoją, 
Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmar-
twychwstanie i  oczekujemy Twego 
przyjścia w chwale”.

To powtórne przyjście Jezus bar-
dzo wyraźnie zapowiedział w  tzw. 
mowie eschatologicznej, wygło-
szonej w  Jerozolimie w  ostatnich 
dniach swego ziemskiego życia. Co 
więcej –  zapytany przez uczniów, 
„kiedy to nastąpi?” (Mt 24,3) – wska-
zał nawet liczne znaki, po  których 
Jego wierni będą mogli rozpoznać, 
że  Pan „blisko jest, we  drzwiach” 

(Mk 13,29). Owe znaki to: liczne woj-
ny, klęski głodu, zarazy i  trzęsienia 
ziemi (Mt 24,6-8), prześladowanie 
i nienawiść wobec Kościoła, pojawie-
nie się „wielu fałszywych proroków” 
szerzących błędne nauki, a co za tym 
idzie – wzmożenie nieprawości oraz 
zachwianie prawdziwej wiary i  mi-
łości wśród „wielu” (Mt 24,9-13), 
wreszcie „straszne zjawiska i  wiel-
kie znaki (…) na  słońcu, księżycu 
i gwiazdach” (Łk 21,11.25).

Przyglądając się bliżej wszystkim 
tym znakom, trudno oprzeć się wra-
żeniu, że  właściwie przeżywało je 
na swój sposób każde pokolenie, co 
więcej – niejednokrotnie sami jeste-
śmy ich świadkami. Bo czyż i dzisiaj 
nie zdarzają się wojny, trzęsienia zie-
mi i inne klęski żywiołowe? Czyż wie-
lu ludzi na naszej planecie nie nęka-
ją: głód i coraz to nowe nieuleczalne 
choroby? W  ubiegłym  wieku mieli-
śmy już nawet do czynienia z „wiel-
kimi znakami na  niebie” –  podczas 
objawień w Fatimie. Niektórzy może 
jeszcze pamiętają niezwykłe światło 
północne, widziane w całej Europie 
w  nocy z  24 na  25  stycznia 1938 
roku, a  zapowiedziane wcześniej 
wizjonerom z  Fatimy jako „znak 
od Boga, iż zbliża się kara na świat 
za  liczne jego zbrodnie” (fragment 
tzw. II tajemnicy fatimskiej). Bywa-
ły wreszcie momenty w historii Ko-
ścioła (szczególnie niektóre okresy 
średniowiecza i początki renesansu), 
w których nie tylko jego wrogowie, 
ale  nawet najwierniejsi synowie za-
stanawiali się, czy nie nadchodzi już 
zapowiadany przez św. Pawła czas 
„odstępstwa” –  bezpośredni zwia-
stun końca – w którym to „człowiek 
grzechu, syn zatracenia (…) zasią-

dzie w  świątyni Boga, dowodząc, 
że sam jest Bogiem” (2Tes 2,3-4).

Tymczasem – mimo tych wszyst-
kich znaków, które już były i  które 
wciąż się pojawiają – Chrystus jakby 
zwlekał, i  wciąż nie przychodzi… 
Rozwiązanie tej zagadki kryje  się 
w  kluczowych słowach Jego escha-
tologicznej mowy: „o  dniu owym 
i godzinie nikt nie wie, nawet anio-
łowie niebiescy, tylko sam Ojciec 
(…) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
w którym dniu Pan wasz przyjdzie” 
(Mt 24,36.42).

Jeśli prawda o nieznanym czasie 
powrotu Pana i  związane z nią we-
zwanie do  czujności nie wyklucza 
danych nam znaków, to można stąd 
wnosić, że  w  rzeczywistości żaden 
z tych znaków nie pozwala przewi-
dzieć daty końca świata (i w wielkim 
błędzie są ci, którzy uważają, iż one 
temu mają służyć!), a  wobec tego 
nie zwalnia nikogo z  obowiązku 
czuwania. Wręcz przeciwnie –  ich 
wewnętrzny sens kryć  się może je-
dynie w  rozbudzeniu u  człowieka 
postawy czujności i gotowości. Bóg 
daje je ku nawróceniu i  opamięta-
niu, a nie po to, by zaspokoić czyjąś 
ciekawość.

Wezwanie do  czujności nie do-
tyczy zresztą jedynie końca świata 
– jest mało prawdopodobne, abyśmy 
to akurat my mieli go doczekać (choć 
człowiek dysponuje dziś takimi środ-
kami, że to wszystko, co zapowiada 
Apokalipsa, staje się bardziej realne 
niż kiedykolwiek dotąd). Ono odno-
si  się przede wszystkim do  chwili 
naszej śmierci, bo dla zdecydowanej 
większości ludzi to  właśnie wtedy 
kończy się ten świat…

o. Janusz Dychto

Oczekujemy Twego przyjścia w chwale



6

Na Piasku  nr 12 (485)      grudzień 2017

Adwentowe antyfony
Adwent obejmuje cztery niedziele, 

ale  w  praktyce trwa różną ilość dni. 
W liturgii dzieli się go na dwa etapy: 
o  pierwszym możemy powiedzieć, 
że jest lżejszy, łagodniejszy, a ten dru-
gi, liczony zawsze od 17 grudnia, to in-
tensywne oczekiwanie. Wyraża się ono 
przede wszystkim w tekstach liturgicz-
nych wyznaczonych na te dni. Wtedy 
to odmawia się wyjątkowe i niezwykle 
piękne antyfony do Magnificat w nie-
szporach. Prawdopodobnie autorem 
tych wezwań jest św. Grzegorz Wielki. 
Przez siedem kolejnych dni śpiewa się 
lub  recytuje antyfony zaczynające  się 
od tytułów, jakimi, według tradycji bi-
blijnej, nazywany jest Chrystus. I  tak 
siedem kolejnych wezwań zaczyna się 
od następujących słów:

17 grudnia –  O Sapientia (Mądrości),
18 grudnia –  O Adonai (Panie),
19 grudnia –  O  Radix Iesse (Korzeniu 

Jessego),
20 grudnia –  O  Clavis David (Kluczu 

Dawida),
21 grudnia –  O Oriens (Wschodzie),
22 grudnia –  O Rex gentium (Królu na-

rodów),
23 grudnia –  O Emmanuel (Boże z nami).

1 Nawiązanie do tytułu książki o. Jana Góry OP: „Był jak przechodzień do domu Ojca”, poświęconej Romanowi Brandstaetterowi.

Pierwsze litery tych antyfon w ję-
zyku łacińskim, zaczynając od ostat-
niej i  idąc do  pierwszej, tworzą 
zdanie – wiadomość, zawołanie: Ero 
cras, czyli: Jutro przybędę.

Gdybyś przyjął tę wiado-
mość na  serio, gdybyś naprawdę 
w to uwierzył… Czy jesteś w stanie 
zrobić do jutra wszystko, co koniecz-
ne na przyjście Pana? Co tak napraw-
dę znaczy: być gotowym na  Jego 
przybycie? Czasami nieoczekiwanie 
spada na nas lub na kogoś z naszych 
bliskich wyrok nieuleczalnej choro-
by. Wtedy zaczyna się życie ze świa-
domością, że  jutro mogę  się nie 
obudzić. Czy nie powinniśmy myśleć 
w ten sposób każdego dnia?

Jak czekać?
Adwent to  czas oczekiwania na 

Boże Narodzenie, ale  i  oczekiwania 
na paruzję, czyli ponowne przyjście 
Chrystusa na  końcu czasów. Kiedy 
to  się wydarzy? Na  czym ma pole-
gać oczekiwanie chrześcijanina? Czy 
może zamknąć się tylko w czterech 
tygodniach roku liturgicznego?

Czekanie to stan, w którym nie jest 
jeszcze tak, jak powinno być. To sy-
tuacja, kiedy zakładamy, że  coś  się 

zmieni. Doświadczamy jakiegoś bra-
ku, tęsknoty, niezaspokojonego pra-
gnienia. Czekać można na dwa sposo-
by. Pierwszy z nich da się porównać 
do  sytuacji z  krótkiej opowiastki: 
Uczeń zapytał mistrza: „Czy długo 
trzeba oczekiwać zmiany na  lep-
sze?”. Mistrz odpowiedział: „ Jeśli 
chcesz oczekiwać – to długo”. Jeżeli 
skupimy się na tym, że ciągle jeszcze 
nie jest tak, jak, według nas, powinno 
być – w życiu osobistym, w polityce, 
w Kościele – to z łatwością dosięgnie 
nas przygnębienie i frustracja z powo-
du nieustannego niespełnienia. Drugi 
sposób czekania to taki, kiedy uznaje-
my, że oczekiwanie samo w sobie jest 
istotą – tak, jak największą wartością 
pielgrzymki nie jest dotarcie do koń-
ca drogi, ale samo pielgrzymowanie. 
Każdy dzień powinien zatem być 
przeżywaniem tego, co dzieje się tu 
i teraz, a nie czekaniem ciągle na coś 
innego. Równocześnie powinniśmy 
pielęgnować w  sobie świadomość, 
że  przez całe nasze życie jesteśmy 
tylko pielgrzymami, którzy zmierzają 
do Królestwa Bożego. A zatem: warto 
żyć tu i teraz, ciesząc się tym, co mam 
i  równocześnie pamiętać, że  jestem 
„jak przechodzień do  domu Ojca”1 
i dopiero ostateczne spotkanie z Bo-
giem to koniec mojego oczekiwania.

Na  początku adwentu zadajmy 
więc sobie pytanie: Co będę robił, 
czekając? Jak będzie wyglądało moje 
oczekiwanie? W jaki sposób dam mu 
wyraz? – nie tylko w okresie adwen-
tu, ale w całym moim życiu.

Agata Wodka

Adwent to okres liturgiczny, który rozpoczyna rok w Kościele. Nazwa 
wywodzi się od łacińskiego słowa advenio – przyjść, przybyć, nadejść.

Jutro przybędę
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27 listopada minęła 430. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce na Garbarach. 
Przedmieście to, świetnie prosperujące od połowy XIV wieku, skupiało przede wszystkim 
garbarzy, młynarzy, krupników i garncarzy. W jego centrum, na Piasku, stanął pod ko-
niec XIV wieku klasztor karmelitów otoczony ogrodami. Jak doszło do tych wydarzeń?

W 1587 roku (19 sierpnia), w cza-
sie wolnej elekcji po  śmierci króla 
Stefana Batorego, wybrano królem 
siostrzeńca Anny Jagiellonki, Zyg-
munta z  dynastii Wazów. Jednak 
jego najpoważniejszym rywalem był 
arcyksiążę Maksymilian Habsburg, 
którego popierała szlachta litewska 
i małopolski ród Zborowskich. Stron-
nictwo prohabsburskie ogłosiło go 
królem trzy dni później, a Maksymi-
lian szybko przystąpił do  działania 
i ruszył do stolicy.

Na  początku września do  Kra-
kowa przybył przeciwnik Zborow-
skich – hetman Jan Zamoyski (z jego 
rozkazu uwięziono i  ścięto w  1584 
roku Samuela Zborowskiego) i przy-
gotował  się do  obrony miasta. 
Ze znaczną pomocą rajców krakow-
skich zgromadził około 8 000 ludzi 
i 150 dział.

W połowie października arcyksią-
żę Maksymilian wraz z  prohabsbur-

skim stronnictwem rozłożył obóz 
w  Toniach, a  za  kwaterę główną 
obrał opactwo cystersów w Mogile. 
Miesiąc później (15 XI) nastąpił atak 
na  Wawel. Po  jego odparciu szyko-
wano się na szturm ze strony Garbar. 
Nastąpił on o świcie 24 listopada, kie-
dy wojska arcyksięcia, wykorzystując 
ogrody karmelitańskie i domy sprzy-
jających im garbarzy niemieckich, 
przypuściły atak na bramę Szewską. 
Po  ciężkiej walce nieprzyjaciel zo-
stał odparty i  wycofał  się do  Zielo-
nek. Mieszczanie krakowscy krwawo 
rozprawili się ze zdradzieckimi gar-
barzami. Mimo wycofania się wojsk 
nieprzyjaciela, w  obawie przed po-
wtórnym szturmem, Jan Zamoyski 
kazał spalić całe przedmieście Gar-
bary wraz z pobliskimi  Krupnikami 
i Rybitwami. W nocy z 27/28 listopa-
da, wedle ówczesnej re lacji księdza 
Krzysztofa Zelnera, spłonął kościół 
karmelitów i zawaliło się sklepienie.

To wydarzenie było jednym 
z  przełomowych w  dziejach karme-
litów na  Piasku i  dlatego zostało 
wyobrażone na  sklepieniu krużgan-
ków klasztornych. Prócz zniszczenia 
kościoła, jego wyposażenia, ołtarzy, 
przepadła duża część archiwaliów. 
Ojciec Jacek Duracz w swoim dziele 
o  cudownym obrazie u  karmelitów 
napisał, iż  w  tym czasie spaliły  się 
rękopiśmienne księgi klasztorne, 
których, mimo poświęce nia za-
konników, nie udało  się uratować. 
Ocalono najważniejsze dokumen-
ty pergaminowe oraz wyniesiono 
część biblioteki (książki drukowane). 
Niestety wiele przepadło, a z pozo-
stałych po pożarze źródeł historycz-
nych niezwykle mało można odczy-
tać o  dziejach klasztoru na  Piasku 
w  przeciągu pierwszych dwu  wie-
ków jego funkcjonowania.

Szymon Sułecki

WIELKI POŻAR
27 listopada minęła 430. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce na Garbarach. 
Przedmieście to, świetnie prosperujące od połowy XIV wieku, skupiało przede wszystkim 
garbarzy, młynarzy, krupników i garncarzy. W jego centrum, na Piasku, stanął pod ko-
niec XIV wieku klasztor karmelitów otoczony ogrodami. Jak doszło do tych wydarzeń?
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Mam świadomość, że czytający ten artykuł to ludzie wierzący, 
przyjmujący kapłana z wizytą duszpasterską. Ale może warto 
przypomnieć sobie, czym ona jest? To także przestrzeń dla na-
szego apostolskiego działania, by porozmawiać z tymi osobami 
z sąsiedztwa lub z rodziny, które nie przyjmują kapłana? Niech ten 
artykuł pozwoli nam pochylić się nad tą piękną polską tradycją.

Idąc ulicą Garbarską

Idąc ulicą Garbarską,
już pomału, nie tak dziarsko
Mój wzrok zatrzymuje duży
żółto – czerwony krzew róży.

Kwiaty splecione pięknie,
wciskają się w okno Kaplicy,
do Bożej Matki,
To dla niej kwitną wszystkie kwiatki.

Maryja nie – ludzką ręką malowana,
A taka piękna, ukoronowana.
Nazwana Matką Bożą Piaskową
I Panią Krakowa.

Ileż to masz nazw pięknych,
jak Cię ludzie nazwali:
Może to od pory roku,
może przy pracy Cię wzywali?

Sama też o sobie powiedziałaś:
„Jestem Różańcowa i Niepokalana”.
A Siostrze Łucji z Fatimy objawiłaś się
w karmelitański szkaplerz odziana.

Dlatego Siostra Łucja wstąpiła 
do Karmelu,

Nie ma piękniejszego celu.

Gdy patrzę na Twoje lica
widzę, żeś uradowana.
Przecież przez nas wiernych
i Ojców zawsze uwielbiana.

Muszę Ci się zwierzyć
Moja Matko Droga,
że bardzo się boję,
że nadejdzie zima sroga.

Mamy radio Maryja,
to wielki skarb od Ciebie,
można przyklęknąć przy łóżku
i modlić się w każdej potrzebie.

Jest Msza święta, różaniec,
katechezy, nieszpory
i modlitw tak wiele,
ale najlepiej, gdy jest się w kościele.

Matko moja Najświętsza,
miłość do Ciebie nigdy nie przeminie,
dlatego proszę Cię gorąco,
przyjdź po mnie w ostatniej godzinie.

Stanisława Łudzik z ul. Karmelickiej, lat 90

Aspekt wiary
Stare przysłowie mówi: „Gość 

w  dom –  Bóg w  dom”. Można je 
odnieść do  wizyty duszpasterskiej, 
w której to my przyjmujemy kapłana, 
który przynosi nam błogosławieństwo 
Boże. Przecież znaczenie pisanych 
przez nas na drzwiach liter C+M+B 
to  nie pierwsze litery imion Trzech 
Mędrców ze  Wschodu, ale  łacińska 
sentencja „Christus Mansionem Be-
nedicat”, co może oznaczać: „Niech 
Chrystus błogosławi mieszkańcom 
tego domu”. W  niektórych rejonach 
Polski jest jeszcze zwyczaj, że to ka-
płan pisze te litery na drzwiach, pod-
kreślając cel wizyty. „Plusy” między 
literami to nie – jak wielu sądzi – ma-
tematyczne symbole ale to znak bło-
gosławieństwa Bożego.

Przestrzeń spotkania
Pośpiech, czasem brak kontaktu 

z parafią, dla  starszych poczucie sa-
motności jest dziś codziennością. Na-
tomiast spotkanie z duszpasterzem, 
choć często krótkie, może stać  się 
okazją do  spotkania w  duchu życz-
liwości, a nie wzajemnej nieufności. 
Czasem to takie spotkanie zapoznaw-
cze. Może stać się też okazją do waż-
nych rozmów duszpasterskich. Ta 
przestrzeń spotkania powinna być 
również dobrze zagospodarowana 
przez kapłanów, by  swoim postę-
powaniem nie dawali argumentów, 
że to niepotrzebne spotkanie.

Można mieć czasem wrażenie, 
że wyrósł w wielu parafiach „niewi-
dzialny mur” pomiędzy parafianami 
a  kapłanami. Ci pierwsi przestali 
przyjmować kapłana ze  względu 
na stereotypy i uprzedzenia, ci dru-
dzy niechętnie „chodzą” po  kolę-
dzie, traktując to  jak przykry obo-
wiązek lub  – co gorsza –  element 
zarobku. Lęk przed „zaszufladko-
waniem” u  kapłana, że  „przyszedł 
po  kopertę” lub  „odbębnił spotka-
nie” prowokujemy często my – para-
fianie. Może warto uzdrowić to spo-
tkanie, by było owocne dla obydwu 
stron i  by  było czasem wzajemnej 
modlitwy, poznania i  życzliwej 
rozmowy o  sprawach, których nie 
mamy możliwości poruszyć w innym 
czasie?

Uzdrowienie wizyty duszpaster-
skiej jest zależne od  duszpasterzy 
i  parafian. Niech przyjęcie z  wiarą 
kapłana, który przychodzi z  błogo-
sławieństwem Boga do naszych zra-
nionych domostw i  serc, przyniesie 
wiele owoców. Niech wspólne ucało-
wanie Chrystusowego krzyża przy-
niesie przebaczenie, a  pokropienie 
wodą święconą nas i  ścian naszych 
domostw odpędzi złe duchy. War-
to z wiarą w moc Bożego błogosła-
wieństwa przyjąć kapłana. To  także 
wyraz naszej jedności i  wdzięczno-
ści za  pracę duszpasterską naszych 
kapłanów.

Grzegorz Bobek

Uzdrowić wizytę  
duszpasterską,  
zwaną kolędą

Mam świadomość, że czytający ten artykuł to ludzie wierzący, 
przyjmujący kapłana z wizytą duszpasterską. Ale może warto 
przypomnieć sobie, czym ona jest? To także przestrzeń dla na-
szego apostolskiego działania, by porozmawiać z tymi osobami 
z sąsiedztwa lub z rodziny, które nie przyjmują kapłana? Niech ten 
artykuł pozwoli nam pochylić się nad tą piękną polską tradycją.
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Bardzo szybko robi się ciemno na dworze. 
Ciemno i zimno. Taki to jest ten grudzień. 

Ten grudniowy mrok jednak nam niestrasz-
ny, bo przecież rozświetlają go lampiony 
– takie szczególne – adwentowe. To piękna 
tradycja iść na Mszę Roratnią z  lampionem 
w ręce. Światełko z tego lampionu przypomi-
na, że wszystko to, co ciemne, złe – zostaje 
rozświetlone, naprawione i uleczone przez 
przyjście Pana Jezusa na ziemię. To właśnie 

Pan Jezus, na  którego tak wiele lat, wie-
le wieków czekali ludzie, pokonał to, co złe. 
Dziś też czekamy na Jego przyjście. I jak co 
roku, czekamy na  święta Bożego Narodze-
nia. W  tym czekaniu pomagają nam Mat-
ka Boża i święci, a wśród nich chyba jeden 
z najbardziej ulubionych – św. biskup Miko-
łaj. Życzymy Wam radosnego adwentowego 
oczekiwania! Losowanie nagród 17 grudnia, 
powodzenia!

Witajcie  
Kochane Dzieci!
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Św. Telesfor
W  grudniu, gdy przeżywamy Ad-

went przygotowujący nas do Bożego 
Narodzenia, w hagiograficznej tradycji 
karmelitańskiej przyciąga naszą uwa-
gę św. Telesfor. Jego wyobrażenie było 
w XVII i XVIII wieku bardzo popularne 
w kościołach i klasztorach karmelitań-
skich, stąd nie dziwi nas obecność ob-
razu przedstawiającego tego papieża 
w  pokarmelitańskich stallach bydgo-
skich. Możemy go zobaczyć w stallach 
północnych w samym centrum.

Ikonografia
Bydgoski jego wizerunek przed-

stawia go w habicie karmelitańskim 
z tiarą na głowie, z krzyżem patriar-
chalnym oraz – w  lewej ręce –  kie-
lichem, nad którym umieszczone są 
trzy hostie. U  dołu obrazu znajdu-
je  się napis: S.TELESPHORUS PAPA 
INSTITUTOR TRIUM MISSARUM IN 
NATIVITATE DOMINI – co przypomi-
na hagiograficzną tradycję, wiążącą 
ustanowienie trzech mszy na  Boże 
Narodzenie ze św. Telesforem.

W  ikonografii powszechnej 
przedstawiany w  paliuszu i  mitrze, 
często z  palmą w  ręku, czasem 
z  krzyżem patriarchy, czasem z  pa-
storałem, czasem z księgą. W ikono-
grafii kół karmelitańskich zazwyczaj 
ma w ręku kielich z trzema hostiami.

W  szeregu najbardziej znanych 
wyobrażeń Telesfora przypomnieć 
trzeba przede wszystkim statuę 
w  Bazylice św. Piotra oraz fresk 
Botticellego w  kaplicy Sykstyńskiej, 
z podpisem mówiącym o tym, że Te-
lesfor był Grekiem „ukoronowanym 
męczeństwem” oraz z długością jego 
pontyfikatu i momentem śmierci.

Życie i męczeństwo
Według lokalnej tradycji w Kalabrii, 

św. Telesfor urodził  się w  Terranuo-
va di Calabria (Terranova da Sibari). 
Region ten w  starożytności nazywa-
no Magna Grecia – Wielką Grecją. Naj-
prawdopodobniej stąd wywodzi  się 
przekonanie, że był Grekiem – jeśli nie 
etnicznie, to przynajmniej jako miesz-
kaniec Magna Grecia. Jednak wcze-
snonowożytni autorzy karmelitańscy 
podają, że ta wskazówka jest błędna, 
a  Telesfor miałby pochodzić z  Azji 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. IV
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lub  Syrii. W  Palestynie, żyjąc wśród 
esseńczyków, miałby przyjąć habit 
monastyczny. O  życiu monastycznym 
Telesfora na Górze Karmel, miał pisać 
do  cesarza Antoniusza Pobożnego 
konsul Balbinus. Zaprawiony w pustel-
niczych umartwieniach, samotności 
i  kontemplacji, Telesfor miał dowie-
dzieć się o prześladowaniu chrześcijan 
w Rzymie i o herezjach tam powstają-
cych. Aby je zwalczyć udał się do Rzy-
mu i  tam przepowiadał Ewangelię. 
Jak piszą hagiografowie: „Rzym został 
uhonorowany jego [Telesfora] cnotą 
i sławą świętości”. Po śmierci męczeń-
skiej papieża Sykstusa został wybrany 
na jego następcę.

Nawet z  okresu pontyfikatu ist-
nieje naprawdę niewiele faktów, co 
do  których można mieć pewność 
historyczną. Najdawniejsze trady-
cje historiograficzne odwołują  się 
do św. Ireneusza i Euzebiusza z Ce-
zarei oraz Liber Pontificalis wraz 
z Martirologium Romanum. Wiadomo 
z nich, że w czasie swego pontyfika-
tu Telesfor zwalczał herezję gnostyc-
ką oraz inne, współpracując –  wg 
tradycji –  ze  św. Justynem. Wśród 
wielu jego dokonań wspomina  się 
głównie wprowadzenie siedmiu ty-
godni postu przed Wielkanocą: co 
oznaczałoby ustanowienie Wielkie-
go Postu. Wspomina się też cytowa-
ny przez starożytnych autorów list 
św. Ireneusza do  papieża Wiktora, 
w którym jest wzmianka, że w cza-
sach gdy jeszcze w Kościele nie była 
ustanowiona jedna data obchodu 
Wielkanocy, i  niektórzy sprawowali 
ją w dzień odpowiadający w żydow-
skim kalendarzu 14. dniu nissan, 
papież Telesfor odprawiał ją zawsze 
w  niedzielę, ale  nie zrywał z  nikim 
z tego powodu komunii kościelnej.

Większość starożytnych źródeł 
–  mniej czy bardziej godnych za-
ufania – jest zgodna co do długości 
jego pontyfikatu, który trwał ponad 
11 lat. Zakończył  się on męczeńską 
śmiercią Telesfora w Rzymie, w okre-
sie panowania cesarza Hadriana. Św. 
Ireneusz określa jego męczeństwo 
– przez ścięcie głowy – jako „chwa-
lebne”. Tradycja mówi, że został po-
chowany na cmentarzu watykańskim 
w pobliżu grobu św. Piotra.

Czy św. Telesfor był karmelitą?
Święty Telesfor był pustelnikiem 

–  anachoretą –  tak przynajmniej 
podaje Liber pontificalis. Być może, 
bazując właśnie na  tej informacji, 
późnośredniowieczna tradycja kar-
melitańska, a  za  nią najważniejsi 
autorzy siedemnastowieczni sądzą, 
że  Telesfor był uczniem eremitów 
nie tylko w Egipcie i Ziemi Świętej, 
ale  wprost – pustelników żyjących 
na Górze Karmel, a więc został ufor-
mowany w  monastycznej tradycji 
uczniów proroka Eliasza. Warto 
w tym momencie pamiętać, że rów-
nież tak krytyczni wydawcy żywotów 
świętych, jak jezuiccy bollandyści, 
przedrukowali żywot św. Telesfora 
autorstwa niejakiego Pawła Segeru-
sa –  podprzeora karmelitańskiego 
z Kolonii z XV wieku, który wprost 
udowadnia przynależność Telesfora 
do  karmelitów. Obronę karmelitań-
skiej tożsamości św. Telesfora łączyć 
należy więc z dyskusją wokół eliań-
skości zakonu. Od XVI wieku zaczę-
to podważać to, co karmelici uważali 
za fakt historyczny, że ich zakon zo-
stał założony osobiście przez pro-
roka Eliasza i  trwa nieprzerwanie 
od jego czasów. Wczesnonowożytni 
karmelici byli skłonni interpretować 
historie różnych świętych pustelni-
ków z  pierwszych  wieków właśnie 
w tym kluczu , że byli to eremici wy-
wodzący się z nieprzerwanej tradycji 
uczniów Eliasza. Pisali, iż  w  pierw-
szych  wiekach chrześcijaństwa był 
tylko jeden zakon monastyczny – ten 
wywodzący się od Eliasza, a wszyst-
kie inne zrodziły się z niego…

Jednak jeszcze starsze – średnio-
wieczne źródła karmelitańskie, na-
wet te liturgiczne – nie wymieniają 
św. Telesfora. Pojawia się on dopie-
ro od  przełomu XV i  XVI  wieku. 
A  o  jego popularności wśród kar-
melitów świadczy także dość częste 
przybieranie jego imienia przez za-
konników, także jako tzw. predyka-
tu: „od św. Telesfora”.

Telesfor i Boże Narodzenie
Najbardziej znana przekaz ha-

giograficzny –  najprawdopodobniej 
jednak legenda  – chętnie podejmo-
wany przez tradycję karmelitańską, 

wskazuje że św. Telesfor zdecydował 
o śpiewie hymnu Gloria in excelsis Deo 
– Chwała na wysokości Bogu – podczas 
odprawiania mszy w  Boże Narodze-
nie. Co ciekawe niektórzy autorzy 
jednym tchem przypominają, że zwy-
czaj papieski przewidywał śpiew tego 
hymnu po  grecku, jak również od-
czytanie ewangelii o narodzeniu Pań-
skim i po  łacinie, i po grecku. Może 
dlatego, że św. Telesfor był Grekiem? 
Późniejsza tradycja wiąże z  Telesfo-
rem także ustanowienie zwyczaju 
odprawiania trzech mszy tegoż dnia: 
ta o północy miała być pamiątką naro-
dzin Zbawiciela, msza o świcie miała 
przypominać adorację Nowonaro-
dzonego przez pasterzy, a  trzecia 
(odprawiana w ciągu dnia – co pier-
wotnie oznaczało ok. godziny 9 rano) 
miała być pamiątką objawienia  się 
Zbawiciela wszystkim ludziom. Wła-
śnie ta wiadomość o  ustanowieniu 
trzech mszy na Boże narodzenie jest 
symbolizowana przez trzy hostie 
nad kielichem, który trzyma Telesfor 
na swych popularnych wizerunkach.

Kult i przesłanie
Dzień wspomnienia św. Telesfo-

ra w tradycji Kościoła Wschodniego 
przypada 22  lutego, natomiast Ko-
ściół rzymski wyznacza go na dzień 
5 stycznia – czas „narodzin dla nie-
ba”. Tradycja karmelitańska, po-
świadczona przez brewiarze i msza-
ły, wyznacza jego dzień najczęściej 
na 30 stycznia.

Powszechny kalendarz liturgicz-
ny przewidywał jego wspomnienie 
w  kolorze czerwonym jako mę-
czennika (od  czasów Klemensa VIII 
wspomnienie dla  całego Kościoła 
z modlitwami z tekstów wspólnych), 
kalendarz własny karmelitów miał 
wyższą rangę jego wspomnienia: 
tzw. wspomnienie podwójne.

Kolekta tradycji karmelitańskiej 
wspomina wezwanie Telesfora z pu-
styni do kierowania Kościołem i po-
niesienia „tryumfu męczeństwa” 
i  prosi, by  wszelkie przeciwności 
znoszone przez nas pokornym ser-
cem dla  chwały Bożego imienia, 
wysłużyły nam „palmę niebieskiej 
chwały”.

Ks. Marcin Puziak
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Kiermasz KDM – 22.10.17 r.

W  kolejne dwie niedziele młodzież Karmelitańskiego 
Dzieła Miłosierdzia zorganizowała kiermasz zniczy oraz 
ozdób świątecznych. Jest to jedna z akcji, poprzez którą 
młodzież chciała zasilić swój fundusz na wyjazd do Pana-
my na Światowe Dni Młodzieży w 2019 roku.

Niedziela misyjna – 22.10.17 r.

W niedzielę misyjną gościliśmy drugi raz naszych współ-
braci karmelitów pracujących na Ukrainie, o. Janusza Ja-
nowiaka O.Carm. i br. Grzegorza Gadomskiego O. Carm. 
O. Janusz przez całą niedzielę głosił Słowo Boże, w któ-
rym przedstawiał realia życia sąsiadowickiego klasztoru 
i parafii. Nasi współbracia zebrali łącznie 12080 zł. W ich 
imieniu, jakże i własnym, składamy serdeczne Bóg zapłać 
za ofiarność i życzliwość. Kwota, którą zebrali pomoże 
im kontynuować rozpoczętą budowę kaplicy zakonnej.

Wszystkich Świętych – 1.11.2017 r.

Wieczorną porą w bazylice zebrała się cała wspólnota, 
aby odśpiewać nieszpory za zmarłych, prosząc o  łaskę 
nieba dla nich.

Dzień Zaduszny – 2.11.2017 r.

Po Mszach św. o godz. 9.00 i 19.00 odbyła się procesja 
po bazylice z modlitwą za Wszystkich Wiernych Zmar-
łych wspomnianych w wypominkach.

Z życia parafii i klasztoru
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Nasi postulanci

Nazywam się Adrian 
Średniawski, uro-
dziłem  się 1991  r. 
w Kamiennej Górze. 
Moje miasto rodzin-
ne  to Lubawka przy 
granicy czeskiej. 
Ukończyłem Tech-

nikum Gastronomiczne w Kamiennej 
Górze. Do Zakonu wstąpiłem kilka lat 
po zakończeniu szkoły. Interesuję się 
historią sztuki. Lubię także czytać 
i poznawać nowe miejsca.

Nazywam  się Łu-
kasz Jasiński. Po-
chodzę z  miejsco-
wości Łęcznowola, 
parafia Zbuczyn. 
Mam 24 lata. Całe 
moje dotychczaso-
we życie było bli-

skie Kościoła. Sprawowałem posługę 
jako ministrant, lektor w mojej miej-
scowości. Wstąpiłem do Karmelu, aby 
jeszcze bliżej być Boga, trwając na mo-
dlitwie razem z Maryją. Interesuję się 
historią, muzyką, wojskowością.

Nazywam się Wita-
lii Denysenko. Uro-
dziłem się na Ukra-
inie.  Pierwszy raz 
spotkałem Karmeli-
tów w Berdyczowie 
i  tam zaintereso-
wałem  się życiem 

zakonnym. Lubię podróżować i spę-
dzać czas ze znajomymi. Wstąpiłem 
do Karmelu, aby oddać swoje życie 
Bogu i poświęcić się modlitwie. 

Koncert organowy – 5.11.2017 r.

W ramach XIV Zaduszek Organowych odbył się w bazy-
lice koncert organowy. Koncert zagrał Marek Stefański.

Rekolekcje RAM – 10-12.11.2017 r.

W listopadowy weekend, od 10-12  listopada br., w Ka-
since Małej odbyły się rekolekcje dla Ruchu Apostolstwa 
Młodzieży, które poprowadził o. Adam Matoryn O.Carm. 
W rekolekcjach uczestniczyło także 7 osób z naszej pa-
rafialnej scholi dziecięcej Exodus.

14-16.11.2017 r. – Kongregacja Przeorów

Przez trzy dni trwała w naszym klasztorze Kongregacja 
Przeorów. W  spotkaniu uczestniczyli wszyscy przeło-
żeni domów oraz formatorzy naszej prowincji. Celem 
spotkania było omówienie bieżących spraw prowincji, 
a  w  tym roku jednym z  głównych tematów była także 
zbliżająca się Kapituła Prowincjalna. W pierwszym dniu 
spotkania przypadło Święto Wszystkich Świętych Zako-
nu Karmelitańskiego. Z  tej racji wszyscy zebrani wraz 
z krakowską wspólnotą odśpiewali w bazylice nieszpo-
ry za  zmarłych współbraci. W  drugim dniu obrad ob-
chodzono Wspomnienie Wszystkich Zmarłych z  Zako-
nu. W samo południe w Kaplicy Matki Bożej Piaskowej 
uczestnicy spotkania spotkali  się na wspólnej Euchary-
stii, aby modlić się za zmarłych współbraci oraz polecać 
Maryi przyszłe losy prowincji.
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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, 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:  Graduale carmelitarum de sanctis, XVII w., Klasztor karmelitów w Krakowie

KALENDARIUM

1 grudnia
•  Pierwszy piątek miesiąca.

2 grudnia
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.

5 grudnia
•  Poświęcenie i  rozdanie medalików z  przyjęciem 

Szkaplerza św. dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii św. ze Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Pod-
stawowej im. P. Michałowskiego o godz. 17.15.

•  Spotkanie I rocznika (gimnazjum) przygotowujące-
go się do bierzmowania o godz. 17.00.

6 grudnia
•  Spotkanie II rocznika przygotowującego  się do 

bierzmowania o godz. 17.00.

11 grudnia
•  Msza św. o jedność w Narodzie za wstawiennictwem 

św. Królowej Jadwigi o godz. 16.30.

12 grudnia
•  Poświęcenie i  rozdanie medalików z  przyjęciem 

Szkaplerza św. dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii św. z Muzycznej Szkoły Podstawowej i Szkoły 
Podstawowej Academos o godz. 17.15.

13 grudnia
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” w  sali na 

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

16 grudnia
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie 

o godz. 10.00.

17 grudnia
•  Kiermasz świąteczny Karmelitańskiego Dzieła Miło-

sierdzia.

19 grudnia
•  Spotkanie I rocznika (klasy VII) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 16.00.

20 grudnia
•  Spotkanie II rocznika przygotowującego  się do 

bierzmowania o godz. 17.00.

24 grudnia
•  Wigilia Bożego Narodzenia – Pasterka o północy.

25 grudnia
•  Boże Narodzenie.

31 grudnia
•  Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 

o godz. 18.30.

17–23 grudnia
 Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin

Roraty
dla dorosłych codziennie (oprócz niedziel) o godz. 6.00

dla młodzieży w środy o godz. 6.00
dla dzieci we wtorki o godz. 17.15


