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W minionym roku przeżywaliśmy 
jubileusz setnej rocznicy obja-

wień Matki Bożej w Fatimie, a w tym 
roku będziemy obchodzić 160. roczni-
cę objawień „Pięknej Pani” w  Lour-
des, które rozpoczęły  się 11  lutego 
1858 roku w  Grocie Massabielskiej. 
Wtedy Bernadeta Soubirous wraz 
z siostrą i przyjaciółką wyszła z domu 
zebrać drewno na  opał nad  rzeką, 
w okolicach groty, poniżej skały Mas-
sabielle. Musiała przejść przez rzekę, 
aby dogonić towarzyszki. Tak opisa-
ła to, co  się wtedy zdarzyło: „Kiedy 
zdjęłam pierwszy but usłyszałam ha-
łas, jakby podmuch wiatru, wtedy od-
wróciłam głowę w kierunku łąki. Wi-
działam, że drzewa się nie poruszały, 
więc powróciłam do ściągania butów. 
Znowu usłyszałam ten sam hałas. Kie-
dy podniosłam głowę w stronę groty, 
ujrzałam Panią ubraną na biało. Mia-
ła białą suknię, biały welon, w pasie 
błękitną szarfę i  żółtą różę na  każ-
dym bucie, w takim samym kolorze, 
jak łańcuszek jej różańca. Trochę się 
wystraszyłam. Sądziłam, że  to  złu-
dzenie. Przecierałam oczy. Jeszcze 
raz popatrzyłam i  widziałam cały 
czas tę samą Panią. Wsunęłam rękę 
do  kieszeni i  znalazłam w  niej mój 
różaniec. Zrobiłam znak krzyża. Lęk, 
jaki odczuwałam zniknął. Uklękłam. 
Odmówiłam różaniec w  obecności 
tej Pięknej Pani. Zjawa przesuwała 
różańcowe paciorki, ale nie poruszała 
wargami. Kiedy skończyłam różaniec 
– nagle zniknęła”.

W niedzielę 14 lutego Bernadeta 
powróciła do  groty z  przyjaciółka-
mi. Chciała sprawdzić, czy wizja nie 
była złudzeniem. Przy grocie uklękła 
i rozpoczęła różaniec. Po odmówie-
niu jednej dziesiątki ujrzała tę samą 
Panią. Kropiła Ją wodą święconą 
chcąc Ją przepędzić, o ile nie pocho-
dzi od  Boga. „Im bardziej kropiłam 
Ją wodą święconą, tym bardziej  się 
uśmiechała...” – napisała Bernadeta.

Maryja przemówiła dopiero 
za trzecim razem, 18  lutego. Z Ber-
nadetą przyszli dorośli. Za  ich radą 
zaopatrzyła się w papier i atrament. 
„Kiedy po  przybyciu tam zaczę-
łam odmawiać różaniec –  napisała 
Bernadeta –  ujrzałam Piękną Panią 
po  pierwszej dziesiątce Różańca. 
Powiedziałam jej, że jeśli byłaby tak 
dobra i  chciała mi coś powiedzieć, 
to  proszę, aby to  zapisała. Wtedy 
Ona uśmiechnęła  się i  powiedziała 
mi, że tego, co ma mi do powiedze-
nia nie trzeba zapisywać”. Następnie 
Matka Najświętsza zapytała ją, czy 
zechciałaby przychodzić w  to  miej-
sce przez 15 dni. Dziewczynka zgo-
dziła  się. Usłyszała w  odpowiedzi, 
że Maryja nie obiecuje jej szczęścia 
na tym świecie, ale w przyszłym. Ob-
jawienia trwały nadal. „Powróciłam 
tam przez następne piętnaście dni. 
Ujrzałam wizję we  wszystkie dni, 
z  wyjątkiem jednego poniedziałku 
i  jednego piątku (22 i  26  lutego). 
Otrzymałam też 3 tajemnice, któ-
rych nie wolno mi było nikomu po-
wtórzyć” –  napisała później o  tych 
niezwykłych spotkaniach.

25  marca, w święto Zwiastowa-
nia, Maryja powiedziała Bernadecie, 
że  jest „Niepokalanym Poczęciem”. 
Jeszcze kilka razy Bernadeta ujrzała 
w  grocie massabielskiej milczącą, 
uśmiechającą  się i  modlącą Matkę 
Najświętszą. 16 lipca, w Uroczystość 
Matki Bożej Szkaplerznej, Bernadeta 
ujrzała po  raz ostatni Maryję bar-
dziej piękną i  promienną niż wcze-
śniej.

Maryjo, nasza Matko, Królowo 
i Siostro, u Swojego Syna wstawiaj  się 
za  wszystkimi chorymi i  cierpiącymi 
i za nami grzesznikami.

Opracowano na podstawie artykułu „Lour-
des: objawienie, orędzie” w Vox Domini.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

„Jestem Niepokalanym Poczęciem”
Umiłowane Dzieci Maryi!
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Święto Ofiarowania Pana Jezusa w  świątyni jest rów-
nież nazywane świętem spotkania: spotkania mię-

dzy Jezusem a jego ludem. Kiedy Maryja i Józef zanieśli 
swoje dziecko do świątyni w Jerozolimie, miało miejsce 
pierwsze spotkanie między Jezusem a jego ludem, repre-
zentowanym przez dwoje starców Symeona i Annę.

Było to było także spotkanie w obrębie historii naro-
du, spotkanie młodych ze starszymi: młodymi byli Mary-
ja i Józef z ich nowo narodzonym dzieckiem, a starszymi 
Symeon i Anna, dwie osobistości, które zawsze przeby-
wały w świątyni.

Zauważmy, co o nich mówi św. Łukasz ewangelista, 
jak ich opisuje. O Matce Bożej i świętym Józefie powta-
rza cztery razy, że chcieli dokonać tego, co nakazywało 
Prawo Pańskie (por. Łk 2,22.23.24.27). Pojmujemy więc, 
niemal dostrzegamy, że  rodzice Jezusa z  radością za-
chowywali przykazania Pana, czerpali radość z podąża-
nia w Prawie Pańskim. Byli dopiero co sobie poślubieni, 
właśnie urodziło im się dziecko i w pełni pragnęli wy-
pełniać to, co zostało nakazane. Nie jest to dla nich coś 
zewnętrznego, nie po to, żeby czuć się w porządku, nie! 
Jest to silne pragnienie, głębokie, pełne radości. To wła-
śnie mówi psalm: „Cieszę się z drogi Twych upomnień…
Twoje Prawo jest moją rozkoszą” (119,14.77).

A co św. Łukasz mówi o starcach? Podkreśla, że pro-
wadził ich Duch Święty. O Symeonie powiada, że był czło-

wiekiem sprawiedliwym i pobożnym, wyczekującym po-
ciechy Izraela, a „Duch Święty spoczywał na nim”(2,25), 
mówi, że „Duch Święty mu objawił, że nie ujrzy śmier-
ci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego” (w. 26), a w końcu, 
że  „za  natchnieniem Ducha przyszedł do  świątyni”(w. 
27). O  Annie zaś mówi, że  była „prorokinią” (w. 36), 
to znaczy natchnioną przez Boga i że zawsze przebywała 
w świątyni „służąc Bogu w postach i modlitwach” (w. 37). 
Krótko mówiąc, tych dwoje starców jest pełnych życia! 
Są oni pełni życia, ponieważ ożywia ich Duch Święty, są 
posłuszni Jego działaniu, wrażliwi na Jego wezwania…

I  oto spotkanie Świętej Rodziny z  tym dwojgiem 
przedstawicieli świętego Ludu Bożego. W centrum jest 
Jezus. To On wszystko wprawia w  ruch, przyciąga jed-
nych i drugich do świątyni będącej domem Jego Ojca.

Jest to  spotkanie młodych, napełnionych radością 
w zachowywaniu Prawa Pana i starców pełnych radości 
z powodu działania Ducha Świętego. Jest to wyjątkowe 
spotkanie między obserwancją a  proroctwem, gdzie 
młodzi są obserwantami, a starcy prorokami! W istocie, 
jeśli się dobrze zastanowimy, zachowywanie Prawa jest 
ożywiane przez tego samego Ducha, a proroctwo poru-
sza się drogą wytyczoną przez Prawo. Któż bardziej niż 
Maryja jest pełen Ducha Świętego? Kto bardziej niż Ona 
jest posłuszny Jego działaniu?

2 II 2014 r.

Spotkanie 
Tradycji 
i Postępu
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2 lutego

Łk 2, 22-40 
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa 
Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, 
aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane 
w  Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko 
płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również 
złożyć w  ofierze parę synogarlic albo dwa młode 
gołębie, zgodnie z  przepisem Prawa Pańskiego. 
A  żył w  Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był 
to  człowiek sprawiedliwy i  pobożny, wyczekiwał 
pociechy Izraela, a  Duch Święty spoczywał na  nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za  natchnieniem więc 
Ducha przyszedł do  świątyni. A  gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, on  wziął Je w  objęcia, błogosławił Boga 
i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów: światło na  oświecenie pogan i  chwałę ludu 
Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, 
co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł 
do  Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest 
na  upadek i  na  powstanie wielu w  Izraelu i  na  znak, 
któremu sprzeciwiać  się będą. A  Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była 
tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia 
Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła 
już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się 
ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem 
i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga 
i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia 
Jerozolimy. A  gdy wypełnili wszystko według Prawa 
Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 
Dziecię zaś rosło i  nabierało mocy, napełniając  się 
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Bóg wobec każdego człowieka ma swój zbawczy 
plan. Jako dobry Ojciec chce, byśmy wszyscy mogli cie-
szyć  się przebywaniem razem z Nim w niebie. Często 
droga do Boga nie jest łatwa, gdy zmagamy się z wie-
loma przeszkodami i  trudnościami życia codziennego. 
Ziemscy rodzice przynoszą Jezusa do świątyni, by ofia-
rować Go Bogu według Prawa Mojżeszowego. Są przy-
kładem dla wszystkich rodziców, pokazując, że od  sa-
mego początku należy zawierzyć życie dziecka Bogu 
i oddać go pod Jego opiekę, ponieważ w Nim jest nasza 
droga do zbawienia. Podobnie jak Jezus oddał swoje ży-
cie dla naszego zbawienia, tak i my powinniśmy Bogu 
powierzyć swoje życie.

4 lutego

Mk 1, 29-39
Gdy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem 
i  Janem do  domu Szymona i  Andrzeja. Teściowa 
zaś Szymona leżała w  gorączce. Zaraz powiedzieli 
Mu o  niej. On  zbliżył  się do  niej i  ująwszy ją 
za  rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i  usługiwała 
im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili 
do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto 
było zebrane u  drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych 
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, 
lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ 
wiedziały, kim On  jest. Nad  ranem, gdy jeszcze 
było ciemno, wstał, wyszedł i  udał  się na  miejsce 
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon 
z  towarzyszami, a  gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: 
«Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy 
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam 
mógł nauczać, bo na to wyszedłem». I chodził po całej 
Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe 
duchy.

Choroba jest czymś naturalnym w  życiu każdego 
człowieka. Często mamy do czynienia z chorobami, któ-
re są ściśle związane z cierpieniem i prowadzą bezpo-
średnio do śmierci. Z ludzkiego punktu widzenia trudno 
zaakceptować ból- swój czy swoich bliskich. W chorobie 
może być ukryty jakiś większy sens, jakaś prawda, która 
pomoże zbliżyć się nam do Boga. Chrystus przychodzi, 
by  leczyć naszą duszę, bo pragnie naszego zbawienia, 
a  życie doczesne jest tylko etapem prowadzącym nas 
do wieczności.

11 lutego

Mk 1, 40-45 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając 
na  kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie 
oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go 
i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast 

Komentarze biblijne
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trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu 
przykazał i zaraz go odprawił ze  słowami: «Uważaj, 
nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż 
za  swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, 
na  świadectwo dla  nich». Lecz on  po  wyjściu zaczął 
wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus 
nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał 
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się 
do Niego.

Trąd w czasach biblijnych wiązał się zwykle z odrzu-
ceniem i życiem na marginesie społeczeństwa. Człowiek 
trędowaty nie tylko musiał znosić niezwykle silny ból fi-
zyczny, ale i psychiczny. Trędowaty z ewangelii okazał się 
człowiekiem wielkiej wiary, pokory i odwagi. Zdawał so-
bie sprawę, że wszystko zależy od Jezusa, a jego wiara 
sprawiła, że go uleczył. Wiara góry przenosi, dlatego ni-
gdy nie powinniśmy tracić nadziei, nawet w najgorszych 
momentach naszego życia

14 lutego

Mt 6, 1-6. 16-18 
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Strzeżcie  się, 
żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed 
ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie 
mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. 
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, 
jak obłudnicy czynią w  synagogach i  na  ulicach, 
aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: 
ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz 
jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni 
prawa, aby twoja jałmużna pozostała w  ukryciu. 
A  Ojciec twój, który widzi w  ukryciu, odda tobie. 
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią 
w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, 
żeby  się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam 
wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy 
chcesz  się modlić, wejdź do  swej izdebki, zamknij 
drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. 
A  Ojciec twój, który widzi w  ukryciu, odda tobie. 
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. 
Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać 
ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już 
odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść 
sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, 
że  pościsz, ale  Ojcu twemu, który jest w  ukryciu. 
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Nasza wiara, nasze „bycie chrześcijaninem” powin-
no być wzorcem naszego postępowania w codziennym 
życiu. Bóg nie chce, by  człowiek żył na  pokaz, by  po-
kazywał, „jak bardzo jest wierzący”. Nie o  to  chodzi 
w drodze do zbawienia. Bycie chrześcijaninem to życie 
zgodne z Bożymi przykazaniami, drogą, którą wyznaczył 
nam Chrystus, by dojść do Ojca. Nasze działanie powin-

no być spójne z wiarą, bo właśnie wtedy Chrystus bę-
dzie zawsze obok człowieka w jego ziemskiej wędrówce 
do nieba.

18 lutego

Mk 1, 12-15 
Duch wyprowadził Jezusa na  pustynię. Czterdzieści 
dni przebył na  pustyni, kuszony przez szatana. Żył 
tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. 
Po  uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do  Galilei i  głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Czterdziestodniowy okres postu jest podobny do wę-
drówki przez pustynię. Ma być to  czas oczyszczenia, 
oczekiwania, ale również próby, ponieważ szatan zawsze 
chce zniewolić człowieka, zwłaszcza w chwilach najtrud-
niejszych. Należy jednak pamiętać, że Bóg jest nieustan-
nie z  nami, a  nasza wiara pomoże nam przejść etapy 
trudne, często nawet nie do zaakceptowania z ludzkiego 
punktu widzenia. Jezus jest wzorem dla każdego z nas 
i przez Jego pryzmat powinniśmy kroczyć przez nasze 
pustynie dnia codziennego.

25 lutego

Mk 9, 2-10 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się 
wobec nich. Jego odzienie stało  się lśniąco białe tak, 
jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. 
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali 
z  Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do  Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden 
dla  Ciebie, jeden dla  Mojżesza i  jeden dla  Eliasza». 
Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli 
przestraszeni. I  zjawił  się obłok, osłaniający ich, 
a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie». I  zaraz potem, gdy  się rozejrzeli, 
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie 
rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy 
nie powstanie z  martwych. Zachowali to  polecenie, 
rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać 
z martwych.

Góra z  ewangelii nie jest niedostępnym miejscem 
dla człowieka, zarezerwowanym tylko dla Boga. To prze-
strzeń, która wymaga pewnego wysiłku, żeby się do niej 
dostać. Jednak każdy może tam dotrzeć i  ujrzeć Boga 
w  Jezusie, a  Jezusa w każdym człowieku. Bóg chce się 
nam objawiać, ale to my musimy wykazywać się inicjaty-
wą i zapraszać Go do swojego serca i życia.

Kamil Rączkowski
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Sakrament bierzmowania jest w tra-
dycji Kościoła wschodniego udzie-

lany razem z  chrztem i  Eucharystią. 
Zarówno w praktyce, jak i w teologii 
Kościoła zachodniego zaczęto pod-
kreślać odrębność tego sakramentu 
od chrztu, nie tyle od strony obiektyw-
nego działania Bożego, co od strony 
pewnej etapowości współpracy czło-
wieka z Duchem Świętym1. L. Bouyer 
zauważa, że  w  samym życiu Jezusa 
można wyróżnić dwa etapy działania 
Ducha Świętego: na  samym począt-
ku, przy Zwiastowaniu, a  następnie 
w wodach Jordanu, gdzie Jezus otrzy-
muje swoją misję2. F.-X. Durrwell na-
tomiast twierdzi, że obecność Ducha 
Świętego w życiu Jezusa należy rozu-
mieć jako „prowadzenie przez Ducha 
Świętego” ku wypełnieniu w śmierci 
i  zmartwychwstaniu. Również w  ży-
ciu chrześcijanina Duch Święty jest 
zarówno tym, kto przewodzi, jak 
i  tym, kto wspomaga wzrost ducho-
wy na tyle, by komunia z Chrystusem 
paschalnym stała się rzeczywista3.

Dostrzeżenie owej specyfiki roz-
woju relacji Jezusa z Duchem Świę-
tym sprawia, że inaczej też patrzymy 
na  rozwój osoby ludzkiej. Człowiek 
jako osoba jest bytem odrębnym 
i autonomicznym, a także otwartym 
na wspólnotę z innymi i czerpiącym 
sens z relacji. W  efekcie owego pozy-
tywnego napięcia pomiędzy własną 

1 Por. J.O. Braganea, Bierzmowanie sakramentem Ducha, „Kolekcja Communio” 12(1998), s. 422-425; J.-R. Armogathe, O bierzmowaniu, 
„Kolekcja Communio” 12(1998), s. 435-438.

2 Por. L. Bouyer, Duch Święty Pocieszyciel, tł. A. Liduchowska, Kraków 1998, s. 416.
3 Por. F.-X. Durrwell, Lo Spirito Santo alla luce del mistero pasquale, Roma 1985, s. 137; S. Gręś, Eschatyczny wymiar obecności Ducha 

Świętego w ziemskim życiu człowieka, s. 349-350.
4 Por. A. Chapelle, Sakrament Boga-Ducha, „Kolekcja Communio” 12(1998), s. 406.
5 Por. F.-X. Durrwell, Lo Spirito Santo alla luce del mistero pasquale, s. 118.
6 Por. tamże, s. 119; A. Chapelle, Sakrament Boga-Ducha, s. 405.

autonomią a  tkwieniem we  wspól-
nocie z  innymi osoba ludzka jest 
„bytem odpowiedzialnym”, której 
decyzje odnoszące się do innych po-
ciągają za  sobą poczucie odpowie-
dzialności. Łaska chrztu świętego 
wprowadza człowieka w  tajemnicę 
zbawienia obecną w  Chrystusie; 
jest ona skierowana do  wszystkich 
ludzi. Łaska odkupienia umożli-
wia każdemu wejście we  wspólno-
tę wszystkich zbawionych. Duch 
Święty w  bierzmowaniu chce prze-
prowadzić każdego z  etapu recep-
tywnego, właściwego dla  dziecka, 
do  stanu gotowości złożenia ofiary 
z  siebie; stanu, w  którym wierzą-
cy współuczestniczy z  Chrystusem 
w  odpowiedzialności za  Kościół 
i  za  innych ludzi4. Zatem w  sakra-
mencie bierzmowania (sakramencie 
dojrzałości) Duch Święty przypieczę-
towuje przynależność do  Kościoła, 
zapoczątkowaną w chrzcie. Teologia 
powołuje  się zwłaszcza na Dzieje 
Apostolskie (8,14- 17) w  celu wyja-
śnienia, czym jest bierzmowanie. 
Piotr i  Jan zostają wysłani do nowo 
ochrzczonych w  Samarii, by  im 
udzielić Ducha Świętego. Oznacza 
to, że obaj neofici zostają wprowa-
dzeni w Kościół, którego obaj Apo-
stołowie są głowami5.

To, że  Duch Święty wzmacnia 
przynależność do  Kościoła, uzdal-

niając wiernych do  przyjęcia posług 
na  jego rzecz, mamy świadectwo 
w Dziejach Apostolskich, gdzie przez 
nałożenie rąk jest przekazywany 
Duch Święty jako dar (6,6; 13,3). Każ-
dy chrześcijanin, osiągając dojrzałość 
w  wierze, przyjmuje odpowiedzial-
ność za Kościół, a przede wszystkim 
za dzieło zbawienia, szerzeniu które-
go wszyscy mamy służyć. Św. Paweł 
utożsamia  się z  Kościołem pisząc: 
„Dzieci moje, oto ponownie w  bó-
lach was rodzę, aż Chrystus w was się 
ukształtuje” (Ga 4,19).

Mimo iż  sakrament bierzmowa-
nia nazywa  się sakramentem Ducha 
Świętego lub  sakramentem świa-
dectwa, to  jednak trzeba pamiętać, 
że łaska bierzmowania jest udzielana 
dla wzrostu wiary w Chrystusa. Wia-
ra, która kocha i ma nadzieję – popy-
cha do świadectwa i do zaangażowa-
nia nie tylko we wspólnotę Kościoła, 
ale i do bycia świadkiem na zewnątrz 
Kościoła. Łaska Ducha Świętego jest 
ta sama, co w  chrzcie, lecz rozwija 
i uzdalnia w kierunku wspólnoty wia-
ry, nadziei i miłości z  innymi człon-
kami Kościoła. W  Duchu Świętym 
Kościół otrzymuje moc i  kierunek 
do  służenia braciom, do  mężnego 
i radosnego apostolstwa oraz odważ-
nego wyznawania wiary6.

W temacie bierzmowania pojawia-
ją się dwie ważne kwestie teologicz-

Życie zstępujące 
w Duchu – sakramenty

Bierzmowanie
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Poniższe myśli na temat ludzkiego 
cierpienia wyrosły właśnie z  moich 
osobistych trudów. Wielu uznałoby 
je pewnie za drobiazg niewart wspo-
mnienia, jednak sądzę, że  porówny-
wanie, które cierpienie jest większe, 
a  które mniejsze, jest bezcelowe. 
Chodziło o  ileś tam nieprzespanych 
nocy spędzonych na usypianiu na rę-
kach płaczącego maluszka. „Dlaczego 
Bóg pozwala na  to, żeby takie dzie-
ciątko płakało? Dlaczego nie może-
my się w końcu wyspać, skoro tak bar-

dzo tego potrzebujemy i  co wieczór 
modlimy  się o  dobrą noc?” W  tym 
zmęczeniu przypominało mi  się 
na dodatek zdjęcie leżącego w piasku 
martwego dziecka...

W najstarszych wierzeniach, m.in. 
w judaizmie, cierpienie było rozumia-
ne jako kara Boża za popełnione zło. 
Do tego prostego schematu powraca-
no wielokrotnie, również w chrześci-
jaństwie, od początków jego istnienia 
aż do  czasów obecnych. To  grzesz-
nicy mieli umierać młodo, chorować 

Czemu woda z Lourdes  
nie zawsze działa tak,  

jak chcemy?
W roku 2018 obchodzimy 160. rocznicę objawień Matki 
Bożej w Lourdes. To niewielkie miasteczko na górzystym 
południu Francji najczęściej kojarzy nam się z grotą, w któ-
rej tryska źródło wody, dzięki której dokonują się cudowne 
uzdrowienia. Rzeczywiście, historia Lourdes w szczególny 
sposób wiąże  się z  uzdrowieniami, ale  słuszniej byłoby 
powiedzieć, że  chodzi tu raczej o  cierpienie. Wystarczy 
przyjrzeć  się historii życia Bernadety Soubirous, której 
ukazała  się Maryja – ubogiej, niewykształconej, chorowi-
tej, zmarłej w wieku 35. lat na gruźlicę. Nie bez przyczyny 
każda rocznica objawień w Lourdes obchodzona jest w Ko-
ściele jako Światowy Dzień Chorego.

ne i  pastoralne. Można je zawrzeć 
w  pytaniu: Czy dojrzałość w  wierze 
i  odwaga do  składania świadectwa 
mają być warunkiem do przyjmowa-
nia tego sakramentu czy raczej sa-
krament ma być „zadatkiem” Ducha 
i przełomowym momentem w proce-
sie przyjmowania odpowiedzialności 
za Kościół i wspólnotę?

W  poruszonej kwestii panuje 
przekonanie, że  bierzmowanie nie 
powinno być nigdy ujmowane jako 
dopełnienie sakramentu chrztu 
świętego otrzymanego w  dzieciń-
stwie, ponieważ w  chrzcie Duch 
Święty udziela nam łaski odrodze-
nia i wiary, która może się pogłębiać 
w relacji z Bogiem w procesie ogól-
nego rozwoju świadomości i wycho-
wania do  relacji. Tu niezastąpiona 
jest rola rodziców, gdyż rozwój łaski 
Ducha Świętego w życiu ich dziecka 
dokonuje  się dzięki ich świadectwu 
wiary. Duch Święty kształtuje dziec-
ko dzięki wszczepionej łasce wiary, 
powodując integralny rozwój oso-
bowościowy. Sakrament bierzmo-
wania  – jako jeden z  trzech sakra-
mentów inicjacji  – ma prowadzić 
dziecko do  rzeczywistego odkrycia 
Ducha Świętego, który nas jednoczy 
z Chrystusem, udziela darów i chary-
zmatów. Jednostronne akcentowanie 
darów jako łask dla jednostek, zapo-
minanie o społecznym wymiarze na-
szego życia w Kościele i dla braci, jest 
tu redukcyjne. Osoby przygotowy-
wane do bierzmowania mają odkryć 
Ducha Świętego jako osobę i  jego 
prowadzenie w życiu indywidualnym 
i wspólnotowym. Dlatego przygoto-
wanie do bierzmowania powinno się 
wiązać ściśle z modlitwą uwielbienia 
(głoszenie obecności Ducha Święte-
go w życiu ochrzczonego) oraz z ży-
wym kerygmatem i  świadectwem 
działania Ducha Świętego w  życiu 
ludzi. Przekonywanie racjonalne 
nie jest wystarczającym wstępem 
do  przyjęcia natchnień Ducha i  ob-
serwacji znamion Jego obecności7.

Ks. Krzysztof Guzowski

7 Por. B.  Gaybba, The Spirit of Love, 
s.  252-253; P.  McPartlan, Duch Święty 
a bierz mowanie. Właściwy punkt widzenia, 
„Kolekcja Communio” 12(1998), s. 416-419.
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i cierpieć biedę. Człowiek dobry miał 
żyć w dostatku i zdrowiu, cieszyć się 
potomstwem, dobrą sławą i  długim 
życiem na ziemi – a jeśli np. zachoro-
wał śmiertelnie, to „na pewno musiał 
coś przeskrobać”. Bóg przecież  się 
nie myli. W  taki sposób rozumowali 
przyjaciele Hioba, starając  się prze-
konać go do tego, że  jego cierpienie 
na pewno jest zasłużone. Hiob jednak 
mówił wprost: oszuści i  zbrodniarze 
żyją długo i dostatnie, a sprawiedliwi 
– tacy jak on – cierpią niezasłużenie. 
Hiob rzeczywiście popełnił błąd, przy-
pisując Bogu niesprawiedliwość, jed-
nak sam Bóg w swej końcowej mowie 
zaznaczył, że to przyjaciele Hioba nie 
mówili prawdy. Księga Hioba, napisa-
na ponad 200 lat przed Chrystusem, 
jest świadectwem wczesnej świado-
mości, że schemat „cierpiący – winny” 
jest fałszywy. Z księgi płynie wniosek, 
że cierpienie jest jedną z rzeczywisto-
ści świata, której dokładnego sensu 
i  celu nie znamy, tak jak nie wiemy 
– parafrazując świętą księgę – dlacze-
go teoria względności czy Model Stan-
dardowy atomu jest właśnie taki, a nie 
inny. Po co jednak Bóg, który jest Miło-
ścią, w ogóle przyzwala na cierpienie?

Innym sposobem tłumaczenia 
obecności cierpienia na  świecie jest 
zwrócenie uwagi na jego oczyszczają-
cy czy odkupieńczy charakter. Przyję-
cie surowej pokuty w ramach zadość-
uczynienia za popełnione zło, katharsis 
antycznej tragedii czy wreszcie zba-
wienne owoce Chrystusowej Męki 
– wszystko to łączy się w przekonaniu, 
że cierpienie w jakimś sensie stanowi 
przeciwwagę dla  zła. Ta nadprzyro-
dzona wartość cierpienia jest istotnie 
prawdziwa – tak należy rozumieć sło-
wa św. Pawła do  Kolosan: „raduję  się 
w  cierpieniach za  was i  ze  swej strony 
w moim ciele dopełniam braki udręk Chry-
stusa dla  dobra Jego Ciała, którym jest 
Kościół.” (Kol 1, 24). Nie chodzi o  to, 
aby Męce Jezusa czegoś brakowało 
do skuteczności, ale o to, że cierpienie 
ofiarowane Bogu skutkuje z woli Boga 
realnym dobrem dla dusz.

W tym miejscu warto zwrócić 
uwagę na  to, że  część naszych cier-
pień pochodzi od  ludzi, pozostałe 
są od  nich niezależne. Jeśli chodzi 
o cierpienia zadawane ludziom przez 

ludzi, to  ich pochodzenie łatwo tłu-
maczy się wolną wolą każdego czło-
wieka. Bóg stworzył nas prawdziwie 
wolnymi, tak wolnymi jak On  sam 
–  nie jesteśmy jakimiś zaprogramo-
wanymi maszynkami, które nie mają 
dostępu do  wszystkich opcji. Opcja 
zła jest dostępna dla  każdego, kto 
jej chce – darowanie pełnej wolności 
człowiekowi wymaga pozostawienia 
tej możliwości na  zawsze. Gdy pada 
pytanie: „Dlaczego mamy wojny?”, 
odpowiedź jest –  niestety –  bardzo 
prosta: „Bo jacyś ludzie ich chcieli.” 
Ale  są jeszcze inne rodzaje cierpie-
nia –  choroby, naturalne katastrofy, 
wreszcie zło popełnione niechcący. 
Dlaczego ono istnieje? Po co? Dlacze-
go w Lourdes cudownych uzdrowień 
doświadczają tylko niektórzy?

Skoro Bóg dopuszcza cierpienie, 
to znaczy, że chce, żebyśmy cierpieli 
–  tak samo jak chciał, aby cierpienia 
doświadczył Jego Syn, Jezus. To brzmi 
okrutnie, ale  musimy pamiętać, 
że  każda rzecz, którą Bóg dopusz-
cza, ma się okazać ostatecznie narzę-
dziem Jego miłości, aby doprowadzić 
nas do zbawienia. W tym duchu warto 
zastanowić się nad sensem cierpienia. 
To zbawienie jest najważniejsze – co 
widać choćby z  proporcji między tą 
części naszego życia, które spędza-
my na ziemi oraz tą, która czeka nas 
w  wieczności. Jezus nie przyszedł 
na  świat, żeby położyć kres docze-
snym cierpieniom, ale  po  to, aby 
doprowadzić nas do  nieba. W  Kanie 
Galilejskiej, na prośbę Maryi, aby po-
mógł gospodarzom wesela, którzy 
znaleźli  się w  kłopotliwej sytuacji, 
Jezus odparł: „Czyż to Moja lub Twoja 
sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nade-
szła moja godzina” (J 2, 4). To znaczy: 
to  nie jest sprawa, do  rozwiązania 
której Ja czy Ty zostaliśmy powołani. 
Powodem, dla  którego posłał Mnie 
Ojciec jest coś innego  – „Moja go-
dzina”, czyli śmierć na krzyżu (por. J 
13, 1). To jest właściwy cel Wcielenia 
– odkupienie ludzi, umożliwiające im 
wieczne życie z Bogiem, pomimo ich 
grzechów. Może właśnie dlatego Je-
zus wydaje się być niekiedy „nieczuły” 
na  ludzkie cierpienie (np. Mt 15, 21-
28; Łk 8, 50) – wie bowiem, że to cier-
pienie jest jedynie przejściowe, jest 

konieczną drogą do  niezmąconego 
niczym szczęścia w  niebie. Tak też 
pisał św. Paweł do  Rzymian: „Sądzę 
bowiem, że  cierpień teraźniejszych nie 
można stawiać na  równi z  chwałą, któ-
ra ma się w nas objawić. (...) Stworzenie 
bowiem zostało poddane marności – nie 
z własnej chęci, ale ze względu na Tego, 
który je poddał – w nadziei, że również 
i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsu-
cia, by uczestniczyć w wolności i chwale 
dzieci Bożych.” (Rz 8, 18.20-21)

Ta „nieczułość” jest jednak tylko 
pozorna. Jezus też cierpiał i  to  nie 
tylko w  swojej Pasji. Zapłakał przy 
grobie Łazarza, jako człowiek współ-
czujący cierpieniu bliskich i  odczu-
wający smutek osamotnienia po stra-
cie przyjaciela. Nieraz też litował  się 
nad  ludźmi, których spotykał (por. 
np. Mt 9, 36; Mt 15, 32). Tak jak na-
sze własne cierpienie otwiera nam 
nieraz oczy na cierpienie innych ludzi, 
podobnie mówi nam ono coś o  ży-
ciu samego Boga. Bóg również cierpi 
–  szczególnie wtedy, gdy człowiek 
odrzuca Jego miłość. Jezus sam mówił 
o tym Małgorzacie Marii Alacoque czy 
Faustynie Kowalskiej. Warto, pamię-
tać przy tym, że cierpienie Boga jest 
innego rodzaju niż nasze, tak jak gdy 
w Piśmie Świętym mowa jest o „gnie-
wie Boga”, nie należy sobie wyobra-
żać, że Bóg istotnie dopuszcza się zła, 
jakim jest gniew. Ten zabieg, nazywa-
ny antropomorfizacją, służy jedynie 
obrazowemu ukazywaniu rzeczywi-
stości nadprzyrodzonej za  pomocą 
obrazów wziętych z  ludzkiego życia. 
Przykładowo, „gniew” byłby gwałtow-
nym, mocnym sprzeciwem –  zawsze 
jednak pełnym miłości. W  podobny 
sposób cierpienie pozwala nam lepiej 
zrozumieć miłość Boga.

Wspomniałem już o  wolnej woli 
każdego człowieka, która jest jednym 
z tych aspektów jego życia, które sta-
nowi o podobieństwie do Boga. Do-
świadczenie tej pełnej wolności może 
zrealizować  się tylko w  największej 
różnorodności sytuacji życiowych. 
Cierpienie okazuje  się tutaj osta-
tecznym sprawdzianem miłości. Gdy 
wszystko jest dobrze, każdy sobie wy-
obraża, że może kogoś kochać nawet 
w najtrudniejszej sytuacji. Ale wystar-
czy niewielkie cierpienie – zmęczenie, 
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trudności w  pracy, niepokojąca sytu-
acja, ból brzucha, głód – i okazuje się, 
że  łatwo odreagowujemy nasze cier-
pienie zadając cierpienie innym. Dzię-
ki cierpieniu możemy naprawdę do-
skonalić się w miłości – poświęceniu 
siebie dla drugiego, tak jak Jezus. Bez 
cierpienia żylibyśmy w złudnym prze-
konaniu, że  umiemy kochać zawsze. 
Wiemy jednak, że  „prawdziwych 
przyjaciół poznaje  się w  biedzie”. 
Cierpienie pozwala nam doświadczyć 
własnej słabości i ograniczeń, tj. po-
znać prawdę o sobie. Nigdy bowiem 
nie przekonamy  się, czy potrafiliby-
śmy np. przebaczyć osobie, która nas 
skrzywdziła, jeśli rzeczywiście ktoś 

nas nie skrzywdzi. Z  drugiej strony, 
nigdy też nie przekonamy się o tym, 
ile jest w nas właściwej nam samym 
skłonności do  zła, dopóki sami nie 
zobaczymy, że  nieustannie w  mniej-
szym lub większym stopniu zadajemy 
cierpienie innym. Cierpienie jest jak-
by lustrem, dzięki któremu możemy 
zobaczyć to, na co najchętniej byśmy 
nie patrzyli, bez którego najpewniej 
nigdy byśmy tego nie dostrzegli – na-
sze ograniczone możliwości kochania 
i naszą skłonność do złego. Dopiero 
wtedy, gdy sami doświadczymy, czym 
jest prawdziwa wolność i co bez po-
mocy Boga jesteśmy w  stanie z  nią 
zrobić –  ile cierpienia zadać innym 

– dopiero wtedy możemy zrozumieć, 
jak wielkim darem jest usprawiedli-
wienie, które daje nam Bóg przez 
ofiarę Chrystusa. Dopóki nie zobaczy-
my własnej nędzy, trudno nam będzie 
pojąć miłość Boga, bo „komu mało się 
odpuszcza, ten mało miłuje” (Łk 7, 47).

Dla tych, którzy doświadczają wiel-
kiego cierpienia, to, o  czym pisałem, 
wydawać się może pozbawionym sen-
su bełkotem. Cierpienie jest tajemnicą, 
którą możemy sobie tłumaczyć tylko 
przekonaniem, że jest to bardzo szcze-
gólne narzędzie miłości Boga, które 
ostatecznie posłuży naszemu dobru. 
Jednak w  obliczu realnego cierpienia 
nawet to przekonanie może okazać się 
całkiem niezrozumiałe, niewiarygodne 
lub po prostu zbyt trudne do przyjęcia. 
Bernadeta, wizjonerka z Lourdes, czę-
sto chorowała – pewnie nieobce były 
jej te wątpliwości, o których pisałem. 
Zamiast je wyjaśniać, przyjmowała te 
cierpienia, pytając tylko: „Być może 
Maryja pragnie, abym cierpiała? Może 
potrzeba cierpienia?” Wzorem cier-
piącego zawsze będzie dla  nas Jezus 
–  prawdziwy człowiek, który bał  się 
męki i opuszczenia i prosił Boga o to, 
aby – na ile to możliwe – ominęło Go 
to cierpienie i – w naszym rozumieniu 
–  nie został wysłuchany. Doświadczył 
zdrady, porzucenia, fałszywych oskar-
żeń, ustawionego procesu, wyszy-
dzenia, wreszcie biczowania, drogi 
krzyżowej i agonii na krzyżu, a jednak 
w każdym z tych cierpień był bezgra-
nicznie posłuszny Ojcu i  ostatecznie 
jednak powstał z martwych (por. Hbr 
5, 7). Z  jakiegoś względu wolą Boga 
było, aby Jezus cierpiał, choć przecież 
dzieło Odkupienia mogło  się z  Jego 
woli dokonać w  inny sposób. Ojciec 
zdecydował  się jednak złożyć w ofie-
rze swojego Syna –  samemu straszli-
wie cierpiąc – a Syn zgodził się na to. 
Dlaczego akurat tak musiało się to do-
konać? Nie sądzę, żeby ktokolwiek 
miał poznać odpowiedź na to pytanie 
za życia na ziemi. Tam, gdzie brakuje 
nam wiary lub nadziei, zawsze może-
my być po prostu posłuszni. Jednak po-
nad wiarą i nadzieją zawsze jest miłość 
– zawierzenie miłości Boga i oddanie 
Mu w geście naszej miłości całego na-
szego życia.

Paweł Szeptyński
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Na przełomie grudnia i  stycznia 
– tym razem w Bazylei – odbyło się 

40. Europejskie Spotkanie Młodych 
– Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię. 
W tym roku spotkanie to zgromadziło 
ok. 20 tyś. młodych ludzi z całej Euro-
py. Jak co roku i tym razem, najliczniej-
szą grupą byli Polacy (ok. 5 tys. osób).

Także z naszej parafii wyjechał au-
tokar pełny młodych ludzi pragnących 
podzielić się swoją wiarą, kulturą oraz 
językiem z młodymi z  innych krajów 
Europy. Wśród pielgrzymów zdecy-
dowaną większość stanowili studen-
ci, ale  nie zabrakło także licealistów 
i  byłych studentów. Opiekę duchową 
nad  nami sprawowało dwóch kapła-
nów: ks. Tomasz Koszarek, o. Marcin 
Siemek O.  Carm. oraz br. Wojciech 
Krywcun O. Carm.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy 
od Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej 
Piaskowej, aby po niej autokarem wy-
ruszyć w kierunku Bazylei. Po całonoc-
nej podróży, w godzinach porannych 
dotarliśmy na miejsce, gdzie przywitali 
nas wolontariusze z Polski. Zostaliśmy 
poinformowani o  ważnych sprawach 
organizacyjnych, podzieleni na  małe 
grupy i  udaliśmy  się do  goszczących 
nas parafii na zakwaterowanie. Po po-

południu wraz z  innymi wróciliśmy 
do  Bazylei na  pierwszą wspólną mo-
dlitwę z Braćmi z Taize.

W  czasie tegorocznego Europej-
skiego Spotkania pochylaliśmy  się 
nad tematem niewyczerpanej radości. 
W tym celu brat Alois przygotował nam 
cztery propozycje do wspólnego roz-
ważenia: iść wgłąb do źródeł radości, 
usłyszeć wołanie najsłabszych, dzielić 
trudne doświadczenia i  radości oraz 
wśród chrześcijan cieszyć się darami, 
które mają inni. Przypominał także, jak 
ważną sprawą jest dla  współczesnej 
Europy i  Świata pokój oraz pojedna-
nie. W jednym z rozważań przywołał 
historię kobiety spotkanej w Sudanie 
Południowym w  obozie dla  uchodź-
ców, która poruszyła go swoją odwa-
gą. Opowiedziała mu, w  jaki sposób 
stara  się wprowadzać pojednanie 
i  pokój. „Woda jest tam reglamento-
wana i  zdarza  się, że  przy studniach 
wybuchają kłótnie. Wobec tego po-
wstała grupa kobiet, które pilnują, 
żeby pobierać wodę w odpowiedniej 
ilości. Ta kobieta powiedziała do mnie: 
„Tylko wtedy, kiedy dzielimy się wodą 
i  przezwyciężamy postawę ‘każdy 
dla  siebie’, wprowadzamy pokój”. Ta 
kobieta zrozumiała: pokój zaczyna się 

w  nas, braterstwo tworzy  się wokół 
nas, zaczynając od  naszego codzien-
nego, konkretnego życia.”

Myślę, że to świadectwo, jak i inne, 
przywoływane przez br. Alojza, poru-
szyło nie jedno słuchające serce. Na-
sza pielgrzymka i  wspólna modlitwa 
to  czas, kiedy spotykamy drugiego 
człowieka z  innego kraju, o  różnej 
kulturze i religii, aby nauczyć się wza-
jemnego dialogu i współżycia w duchu 
radości, pokoju i miłości.

W  dzień Sylwestra o  godz. 15.00 
w  St. Jakobshalle odbyło  się spotka-
nie regionalne dla  Polaków. Gościem 
honorowym spotkania był biskup po-
mocniczy diecezji warszawsko-pra-
skiej – Marek Solarczyk, który jest 
przewodniczącym Rady ds.  Duszpa-
sterstwa Młodzieży KEP. Spotkanie 
zakończyło  się wspólną Eucharystią 
pod przewodnictwem biskupa Marka.

Zwieńczeniem ostatniego dnia 
roku była wspólna modlitwa w  para-
fiach o 23.00 w  intencji pokoju i po-
jednania, na zakończenie której nastą-
piło Święto Narodów  – nieodłączny 
element sylwestrowej nocy w  czasie 
Europejskich Spotkań Młodych.

W  Nowy Rok uczestniczyliśmy 
w  parafiach w  ostatniej wspólnej 
modlitwie, po  której odbył  się obiad 
u  goszczących nas rodzin. Obiad 
stał się dla wielu z nas okazją do skosz-
towania tradycyjnych potraw.

Bazylea żegnała nas piękną pogodą. 
Nieco po 16.00 wyjechaliśmy w kierun-
ku Polski, aby na drugi dzień rano za-
kończyć naszą tegoroczną Pielgrzymkę 
Zaufania przez Ziemię. Teraz pragnie-
my zdobyte doświadczenie przekłu-
wać na  praktykę codziennego życia 
w miejscach gdzie mieszkamy, myśląc 
powoli o kolejnym etapie pielgrzymki, 
która odbędzie się w Madrycie.

Anita Dziekan

Bazylea
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W  przeszłości karmelici mieli wielu możnych pro-
tektorów i darczyńców. W prowadzonych od kil-

kuset lat księgach można wyczytać o darach, fundacjach 
i legatach. Wiele z nich już dawno przeminęło, ale dar 
jednego z darczyńców trwa do dzisiaj w karmelitańskim 
kościele. Wdzięczni za taką hojność karmelici umieści-
li na krużgankach dormitorium jego portret. To Antoni 
Krząnowski, doktor świętej teologii, proboszcz kole-
giaty św. Floriana na  Kleparzu. Na  obrazie mężczyzna 
sportretowany został w  dojrzałym  wieku. Ubrany jest 
w obszerny strój z wyłogami i kołnierzem. Krząnowski 
patrzy na wprost, a w lewej ręce trzyma kartki rękopisu, 
gdyż był autorem kilku rozpraw i panegiryków. Prawą 
rękę opartą ma na stoliku z kałamarzem i piórem. Na le-
żącej kartce zapisano po  łacinie: najhojniejszy darczyń-
ca tego konwentu. Kim był Antoni Krząnowski i czym się 
wsławił? W  jego biogramie zapisano, że  urodził  się 
w  Krakowie w  roku 1702, tu też uczęszczał do  Szkół 
Nowodworskich i na Akademię Krakowską. W roku 1723 
uzyskał stopień doktora filozofii, był geometrą i wykła-
dał matematykę na Wydziale Filozoficznym. Przez pe-
wien czas wykładał w Akademii Lubrańskiego w Pozna-
niu. Po powrocie do Krakowa był profesorem astrologii, 
a w roku 1738 profesorem astronomii i retoryki. Mając 
48 lat zdecydował się zostać księdzem, w roku 1759 zo-
stał doktorem teologii, co otworzyło przed nim drogę 
do najwyższych godności akademickich, m.in. reprezen-
tował Akademię Krakowską na sejmach konwokacyjnym 
i  koronacyjnym w  1764 roku. Kilka lat później (1767) 
pełnił urząd prokuratora przy procesie kanonizacyj-
nym Jana z Kęt. Na krużgankach karmelitańskich, przy-
padkowo, a jakże trafnie, ich portrety wiszą dziś obok 
siebie. Był też Antoni Krząnowski rektorem Akademii. 
W 1780 roku został wysłany przez Kołłątaja na emery-
turę i otrzymał jako uposażenie probostwo Św. Floria-
na. Do tego probostwa należała wieś Bieńczyce, którą 
dzierżawił od niego Kołłątaj. Nieprzedłużenie tej dzier-
żawy wywołało wieloletni proces z Kołłątajem. Konflikt 
mocno się rozrósł i był weń zamieszany również biskup 
Sołtyk (fundator obecnego ołtarza Matki Bożej Piasko-

wej) oraz kapituła krakowska. W końcu stosunki z Koł-
łątajem unormowały się.

Co sprawiło, że  karmelici krakowscy przypisali mu 
w XVIII wieku takie miano? Rachunki klasztorne przyno-
szą między innymi takie notatki: Memorandum: iż w roku 
1785 zaczęła się fabryka posadzki w kościele naszym, która 
skończona jest w roku 1787 miesiącu czerwcu, ta uczyniona 
iest szczególniejszej dobroczynności Wielmożnego Jegomości 
Xiędza Antoniego Chrzanowskiego w  Akademii Krakowskiej 
Pisma świętego Doktora i  Profesora Kolegiaty Ś.  Floriana 
na Kleparzu a tutejszego Kościoła najhojniejszego Fundatora, 
na którą to fabrykę wspomniany Wielmożny Proboszcz wyli-
czył Złotych polskich 8547 i 26 groszy; Tenże sam dobrodziej 
dał na  ławki do  kościoła naszego, aby były wszystkie nowe 
w 1785 roku – 630 złotych. Zanotowano przy tym, że ławki 
były takie tanie, ponieważ wykonał je jeden z zakonni-
ków, potrzebując jedynie pieniędzy na materiały i najęcie 
pomocnika. Ostatnia równie hojna darowizna pochodziła 
z 1788 roku, kiedy Antoni Krząnowski ofiarował 540 zł, 
czyli połowę potrzebnych pieniędzy, na  reparacje orga-
nów w kościele karmelitów na Piasku. Były to ogromne 
sumy.

Antoni Krząnowski zmarł w  sędziwym wieku 96 lat 
jako proboszcz kolegiaty św. Floriana. W tym roku przy-
pada 220 rocznica jego śmierci. Chodząc po marmuro-
wej posadzce, ciągnącej  się w  białe i  czarne kwadraty 
od  ołtarza głównego po  chór i  nawy boczne, czy też 
przestępując mocno wytarte progi kościoła i kaplicy Pia-
skowej pomyślmy choć raz o  tym szczodrym, również 
i dla nas, darczyńcy.

Szymon Sułecki

Hojny 
benefaktor
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Drogie Dzieci!
Najkrótszy miesiąc w  roku rozpo-

częty. Najkrótszy, ale za to bardzo 
radosny, bo to przecież miesiąc, w któ-
rym będziemy mieć ferie! Niektórzy 
z Was może gdzieś wyjadą – do babci, 
może do cioci lub wujka albo w góry. 
Czas ferii to  także dla  wielu czas zi-
mowych sportów: narty, sanki, łyżwy. 
Zabawy może być wiele. Są jednak 
ludzie, którzy nie potrafią się cieszyć. 
Są smutni albo chorzy, niewidomi, 
nie potrafią chodzić lub  spotkało ich 
jakieś nieszczęście. O  tych ludziach 
cały czas pamięta Matka Boża. Dlate-
go prawie dwa wieki temu we Francji 
w miejscowości Lourdes (czytaj Lurd), 
objawiła  się Ona małej dziewczynce 
i  poprosiła ją, żeby wybudowano ka-
pliczkę ku jej czci. Mała Bernadetta, – 
bo tak miała na  imię ta dziewczynka 
(patrz obrazek)  – powiedziała o  tym 
księdzu i rodzicom, ale nikt nie chciał 
jej wierzyć, aż tu nagle w miejscu ob-
jawienia wypłynęło źródełko. Szybko 
zauważono, że  przy źródełku dzie-
ją się cuda. Ludzie odzyskują zdrowie 
i co najważniejsze, odzyskują też wia-
rę. I  rzeczywiście wybudowano tam 
kapliczkę, a  potem ogromny kościół. 
Pamiętajcie, że zawsze kiedy jest Wam 
źle, smutno, to przy Was bardzo blisko 
jest Matka Boża. Pomódlcie się do niej, 
a  zobaczycie, że  szybko znajdzie  się 
jakieś rozwiązanie. A tymczasem roz-
wiązujcie nasze zadania, bo przecież 
czekają nagrody. Rozwiązania możecie 
przynosić aż do 4 marca. Powodzenia!
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Św. Awertan
Robi wrażenie obraz św. Awer-

tana w  stallach bydgoskich: zakon-
nik trzyma w  prawym ręku ludzką 
czaszkę, a w drugim – zwój papieru. 
Są to dwa symbole Karmelu średnio-
wiecznego: pokuty i  kontemplacji. 
Święty Awertan –  jak zaczyna  się 
jeden z  jego żywotów – został „za-
adoptowany przez Królową Nieba, 
jako jej szczególny klient i syn”.

Życie
Jego niezaprzeczalna historycz-

ność, miesza  się z  legendami typo-
wymi dla  późnośredniowiecznej ha-
giografii. Ten XIV-wieczny karmelita 
pochodził z  diecezji Limoges (Fran-
cja). Urodzić się miał około roku 1320 
w  rodzinie „bogatej w  ubóstwo”, 
ale zdrowej i szlachetnej duchowo.

Legenda głosi, że  jako niemowlę 
nie tylko nie ssał piersi matki w dni 
postne i wigilie świąt, ale też, że go-
dzinami wpatrywał  się w  niebo, 
a  do  tego chętnie porzucał zabawy 
z  rówieśnikami, by  iść do  kościoła. 
Jako piętnastoletni młodzieniec pra-
gnął wstąpić do klasztoru. Miał tylko 
jeden problem: nie wiedział, do któ-
rego zakonu zapukać z prośbą o przy-
jęcie… Z kłopotu wybawiła go sama 
Najświętsza Maryja Panna, która 
w otoczeniu aniołów objawiła się mu, 
polecając, by  został karmelitą. Nie 
bez trudu uzyskał zgodę swoich ro-
dziców, a kiedy zgłosił się do klaszto-
ru w Limoges, tam już czekał na nie-
go przeor, który w tej samej godzinie 
co Awertan, miał objawienie o  jego 
przyjściu do klasztoru i o tym, że bę-
dzie on jego duchową ozdobą. W cza-
sie jego natychmiastowych obłóczyn 
mieli śpiewać Gloria sami aniołowie… 
Po ślubach zakonnych miał mieć kil-
kugodzinną ekstazę z wizją nieba.

Przyjęty do  klasztoru jako tzw. 
brat-konwers stał  się przykładem 
zakonnych cnót. Przez 42 lata życia 
w  klasztorze najbardziej był gor-
liwy w  najpokorniejszych pracach 
i  posługach. Nazywany był „synem 
posłuszeństwa”. Przełożony nigdy 
nie musiał mu powtarzać swych po-
leceń. Zresztą sam Awertan prosił, 
by to jemu zlecać wszelkie najgorsze 
i  najbardziej upokarzające prace… 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. VI
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Posyłany po  jałmużnę dla  ubogich 
miał dziwną właściwość takiego po-
ruszania ludzkich serc, że ci nie tyl-
ko dawali to, o co prosił, ale i dużo 
więcej, a  nawet sami zaczynali po-
dejmować jeszcze większe dzieła 
miłości bliźniego. W wigilie niektó-
rych świąt nocą modlił  się klęcząc 
w  górach na  twardych kamieniach 
z  rozpostartymi ramionami w  for-
mie krzyża. Często, gdy modlił  się 
w  swej celi, miał ekstazy, podczas 
których wychodziło z  pomieszcze-
nia światło. Przyciągało ono innych 
ciekawych zakonników – nie do nie-
go samego  – ale  do  modlitwy, siłą 
jego żarliwego przykładu…

Oprócz tego przez całe życie wy-
różniał się tym, że się niczym nie wy-
różniał –  jego pokora tak skrywała 
wszystkie jego cnoty, że był po pro-
stu wzorowym bratem zakonnym. 
Jego świętość ujawniła  się dopiero 
z  dopustu Bożego pod  koniec jego 
życia, kiedy poprosił o  możliwość 
udania  się na  pielgrzymkę do  Rzy-
mu. Wyruszył w uroczystość Wszyst-
kich Świętych. Zimą przeszedł przez 
Alpy, gdzie z  powodu zimna i  wy-
siłku  się rozchorował. Na  początku 
lutego zbliżył  się do Lukki. Strażni-
cy stojący w bramie nie wpuścili go 
jednak, bojąc  się, że  choruje na  ja-
kąś zarazę –  wszyscy mieli jeszcze 
w  pamięci „czarną śmierć” z  roku 
1347. W tej sytuacji Awertan schro-
nił się w hospicjum św. Piotra u bram 
miasta. Tam stan jego zdrowia za-
czął  się pogarszać do  tego stopnia, 
że  Awertan poprosił o  przygotowa-
nie do śmierci. Po spowiedzi i przy-
jęciu Wiatyku miał wizje Matki Bo-
żej, która objawiła mu trzy rzeczy: 
że ustanowienie Jej święta zakończy 
okres schizmy w Kościele, że miesz-
kańcy Lukki tak jak nie chcieli przy-
jąć go jako pielgrzyma i chorego, tak 
umarłego z  honorami wprowadzą 
do miasta, oraz że szpital, w którym 
skona, obejmą pod opiekę karmelici. 
Zmarł wkrótce – 25  lutego – w po-
korze prosząc o  litość miłosierdzia 
nad sobą grzesznym. W odpowiedzi 
na jego modlitwę nastąpiła u wszyst-
kich obecnych wizja Chrystusa i Jego 
Matki oraz aniołów, którzy w  wiel-
kiej jasności przyszli po  Awertana. 

Co charakterystyczne, hagiograf do-
daje, że  z  ran Chrystusa promienie 
światła wychodziły dla  pocieszenia 
i  umocnienia Awertana w  godzinie 
śmierci. W  obecności wszystkich 
Chrystusa miał mu powiedzieć: 
„Wejdź do  mego otwartego boku, 
aby otrzymać nagrodę za wszystkie 
twe ofiary”. Według jednej z legend, 
w  momencie śmierci –  w  środku 
nocy –  rozdzwoniły  się w  mieście 
wszystkie dzwony. Kiedy stwierdzo-
no cudowność faktu, zaczęto pytać 
o powód i stał się drugi zapowiada-
ny cud – od razu wszyscy wiedzieli, 
że  zmarł ten zakonnik, którego nie 
chciano wpuścić do miasta…

Data dzienna śmierci św. Awerta-
na nie stwarza problemu, natomiast 
roczna już tak – to 1366 (tak poda-
je polski dominikanin Bzowiusz) 
lub  1380. Niektórzy inni wskazują 
jeszcze inne daty. Dziś dyskutuje się 
w całości chronologię jego życia, nie 
podważa się jednak samego faktu hi-
storyczności postaci, także z powo-
du udokumentowanego kultu jego 
relikwii.

Jak był pielgrzymem za  życia, 
tak i  po  śmierci. Pochowany został 
najpierw przy hospicjum św. Piotra, 
w  którym zmarł. Z  powodu cudów, 
które dokonywały się na jego grobie, 
mieszkańcy Lukki chcieli go prze-
nieść do  miasta, ale  w  bramie jego 
ciało stało się tak ciężkie, że nie było 
sposobu, by  je wnieść. Ostatecznie 
zdecydowano  się przenieść ciało 
do  kościoła obok hospicjum. Kil-
kadziesiąt lat później, kiedy miano 
zburzyć hospicjum i kościół dla po-
większenia miasta, postanowiono 
podjąć drugą próbę przeniesienia 
relikwii. Tym razem ponad murem 
miasta zbudowano most i  tą dro-
gą w  1513 roku przeniesiono ciało 
św. Awertana do katedry w Lukkce. 
O  to  zresztą mieli żal karmelici, bo 
zdążyli przygotować dla niego grób 
w  swoim kościele... Kiedy w  1646 
roku odnowiono już wewnątrz mia-
sta kościół św. Piotra, zdecydowa-
no  się przenieść tam relikwie świę-
tego. W końcu w 1806 roku złożono 
go do  grobu w  kościele świętych 
Paulina i Donata. Ciekawe, czy to jest 
ostatnie miejsce jego pochówku?

Kult liturgiczny
Wspomnienie jego obchodzono 

25 lub  26  lutego. Wymieniają go 
już średniowieczne spisy świętych 
karmelitańskich. Teksty do  mszy 
i  do  brewiarza pojawiły  się dość 
szybko, ale  aż do  XV  wieku był 
to kult lokalny. Dopiero na początku 
XVI wieku św. Awertan trafił do po-
wszechnego kalendarza karmelitań-
skiego. Wielokrotne potwierdzenia 
dla  tekstów mszalnych i  brewiarzo-
wych wydawała Stolica Apostolska 
za  różnych papieży przed reformą 
trydencką i  po  niej. Dopiero refor-
ma po  ostatnim soborze wykreśli-
ła jego wspomnienie z  kalendarza 
ogólnego. Pozostał jego kult lokalny, 
przede wszystkim w Lukkce.

Ciekawostki
Hagiografowie często wracają 

do  szczegółu, który kilka razy po-
wraca w  decydujących momentach 
życia św. Awertana: cudownego 
zapachu świeżości, który rozcho-
dzi  się w  powietrzu wokół niego. 
Po  raz pierwszy miało to  miejsce 
w momencie objawienia woli Maryi, 
by został karmelitą. Drugi raz w mo-
mencie śmierci, podczas wizji Chry-
stusa. Po  raz ostatni już po  śmierci 
wokół jego grobu przez dłuższy czas 
utrzymywał się ten zapach…

Wszyscy hagiografowie łączą św. 
Awertana z  innym świętym karmeli-
tańskim, św. Romeem. Św. Romeo, 
czasami zwany także Henrykiem, 
miałby być również konwersem 
karmelitańskim, który razem z  nim 
odbywał pielgrzymkę z  Limoges 
do  Rzymu. Bóg dał mu łaskę towa-
rzyszenia świętemu i zdrowia, by się 
nim opiekował w  chorobie i  przy 
śmierci. Kiedy Awertan zmarł, Ro-
meo sam  się rozchorował –  przez 
siedem dni walczył z  chorobą, 
a ósmego dnia po śmierci Awertana 
– dołączył do niego. Jak złączyło ich 
życie i  miłość do  Chrystusa i  Jego 
Matki, tak połączono ich po  śmier-
ci – prawdziwych Braci Karmelitów: 
pochowano we wspólnym grobie (aż 
do dziś) i  tego samego dnia obcho-
dzi się ich wspomnienie.

ks. Marcin Puziak
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Z życia parafii i klasztoru

Pasterka

O północy z 24/25 grudnia w naszej bazylice została od-
prawiona Msza św. zwana Pasterką. Była ona pierwszą 
Eucharystią z  uroczystości Bożego Narodzenia, która 
upamiętniała oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierza-
jących do betlejemskiej groty, aby oddać pokłon nowo-
narodzonemu w  ludzkiej postaci Synowi Bożemu. Uro-
czystej Mszy św. przewodniczył o. Prowincjał Bogdan 
Meger O. Carm., który także do zebranych wygłosił sło-
wo Boże.

Kolęda w klasztorze  
6.01.2018

Wieczorem w uroczystość Trzech Króli w naszym klasz-
torze odbyła się coroczna kolęda. O. Wiesław Strzelecki, 
rektor seminarium wraz z klerykami odwiedzali kolejno 
wszystkie zakonne cele, aby wspólnie  się modlić i wy-
praszać dla każdego współbrata błogosławieństwo Boże 
w Nowym Roku.



18

Na Piasku nr 2 (488)   luty 2018

Kolędowanie 
7.01.2018

W niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2018 r. gościli-
śmy w naszej wspólnocie orawski Zespół Rombań z kar-
melitańskiej parafii w Chyżnem. Zespół uświetnił kolej-
no Msze św. o godz. 11.00, 12.00 i 13.00. Po ostatniej 
Mszy św. odbył się koncert połączony z jasełkami.
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Koncert kolęd 
17.01.2018

W  środowy wieczór gościliśmy w  naszej bazylice Chór 
„Psalmodia” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wraz 
z Chórem II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 
Sobieskiego, Krakowskim Chórem Żeńskim UPJPII, Kra-
kowskim Chórem Męskim UPJPII oraz Chórem Szkoły Mu-
zycznej im. Krzysztofa Komedy w Bibicach. Wszystkie chó-
ry zaprezentowały po kilka kolęd, aby na koniec wspólnie 
wykonać najbardziej nam znane i lubiane polskie kolędy.

Koncert kolęd 21.01.2018

Tradycja kolędowania jest istotną i wciąż żywą częścią obchodów Bożego Narodzenia. W tę tradycję wpisuję się tak-
że, po raz kolejny nasz parafialny Chór „Harfa”, który w niedzielne popołudnie 21 stycznia br. po Mszy św. o godz. 
16.30 wykonał piękny koncert kolęd pod dyrygenturą Edwarda Machety.
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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

KALENDARIUM
2 lutego

•  Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień Życia Konse-
krowanego. Pierwszy piątek miesiąca.

3 lutego
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.
4 lutego

•  Misjonarz z  Panamy. Kiermasz Karmelitańskiego 
Dzieła Miłosierdzia.

•  Msza św. mistagogiczna dla  dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św.

6 lutego
•  Spotkanie I rocznika (klasy VII) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 16.00.
7 lutego

•  Spotkanie II rocznika przygotowującego  się 
do bierzmowania o godz. 17.00.

12 lutego
•  Msza św. o jedność w Narodzie za wstawiennictwem 

św. Królowej Jadwigi o godz. 16.30.
14 lutego

•  Środa Popielcowa – post ścisły.
•  Celebracja dla  II rocznika przygotowującego  się 

do bierzmowania o godz. 18.00.
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” w  sali 

na krużgankach klasztoru o godz. 17.15.
24 lutego

•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie 
o godz. 10.00.

25 lutego
•  Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

28 lutego
•  Spotkanie Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia 

w Eliaszówce o godz. 19.00.

Ilustracja na okładce: Wizja Eliasza o Niepokalanej. Speculum Carmelitanum, 1680

11–17 lutego
Tydzień Modlitw o Trzeźwość

14–18 lutego
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty


