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W roku duszpasterskim pod  ha-
słem: „ Jesteśmy napełnie-

ni Duchem Świętym” wchodzimy 
w  chyba najpiękniejszy miesiąc 
–  maj, który w  naszej polskiej tra-
dycji poświęcamy Matce Najświęt-
szej i  oddajemy Jej cześć śpiewając 
kolejno wezwania Litanii Loretań-
skiej. W  tegorocznym maju, wśród 
wszystkich wezwań tej modlitwy, 
szczególną uwagę chciałem zwrócić 
na  jedno: “Przybytku Ducha Świę-
tego –  módl  się za  nami”. Maryja 
Dziewica jest szczególną, wyjątkową 
Świątynią, czyli Przybytkiem Ducha 
Świętego. Bóg w Trójcy Świętej Jedy-
ny jest nierozdzielny, stąd możemy 
wnioskować, iż pod tym wezwaniem 
kryje się prawda, że w Najświętszej 
Maryi Pannie, jako w  swej Świąty-
ni mieszka Bóg w  tajemnicy Swojej 
Trójcy. W  Niej, a  zwłaszcza w  Jej 
Niepokalanym Sercu, prawdziwie 
mieszkają: Ojciec, którego jest wier-
ną Służebnicą; Syn, którego stała się 
Rodzicielką, nosząc Go w swoim ło-
nie i  Duch Święty, któremu zawsze 
jest posłuszna.

Z Ewangelii uczymy się, że Mary-
ja z Nazaretu dowiedziała się o tym, 
iż  jest Świątynią Boga już w  chwili 
Zwiastowania. Św. Paweł wyjaśnia 
wiernym, że  są świątynią Ducha 
Świętego i  że  Bóg w  nich mieszka. 
W  scenie Zwiastowania Archanioł 
Gabriel mówi do Maryi: „Duch Świę-
ty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższe-
go osłoni Cię, dlatego też Święte, 
które  się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym” (Łk 1.35). Maryja wie-
lokrotnie później upewnia się o tym, 
jak chociażby w scenie Nawiedzenia 
św. Elżbiety, przy narodzeniu Jezusa, 

ofiarowaniu i znalezieniu Go w świą-
tyni jerozolimskiej, a  zwłaszcza 
w  czasie Jego publicznej działalno-
ści, począwszy od pierwszego cudu 
na weselu w Kanie Galilejskiej. Naj-
dobitniej zaś utwierdziła się w prze-
konaniu o tym w czasie Pasji Jezusa 
–  Jego męki, śmierci i  zmartwych-
wstania.

Najświętsza Maryja Panna – Świą-
tynia Ducha Świętego – staje zatem 
przed nami jako przykład do  naśla-
dowania. Hasło tego roku wyraźnie 
daje nam do zrozumienia, że  skoro 
„jesteśmy napełnieni Duchem Świę-
tym”, to  tak jak Maryja jesteśmy 
świątynią tegoż Ducha, czyli Boga. 
Zatem, w  czasie Nabożeństw Ma-
jowych –  śpiewając Litanię Lore-
tańską  – prośmy Niepokalaną Dzie-
wicę o  wstawiennictwo, abyśmy 
godnym i  świętym życiem zasługi-
wali na  to  zaszczytne miano „przy-
bytku Ducha Świętego”. Niech też 
sam Duch Święty, szczególnie w Uro-
czystość Jego Zesłania –  20  maja 
– wspiera nas w tym dawaniu świa-
dectwa intensywniejszym odczu-
ciem działania w  nas Jego darów: 
mądrości, rozumu, rady, męstwa, 
umiejętności, pobożności i  bojaźni 
Bożej.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Przybytku Ducha Świętego 
– módl się za nami.

Kochani miłośnicy  
naszego Sanktuarium  

Matki Bożej Piaskowej!
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Według Ewangelii św. Łukasza, Maryja, przyjąw-
szy zwiastowanie anioła i odpowiedziawszy „tak” 

na  powołanie, by  stać  się Matką Zbawiciela, powstała 
i udała się w pośpiechu, żeby odwiedzić swoją kuzynkę 
Elżbietę, która była już w  szóstym miesiącu ciąży (por. 
1, 36.39). Maryja jest bardzo młoda; to, co zostało jej 
zwiastowane jest wielkim darem, ale  wiąże  się także 
z bardzo wielkimi wyzwaniami; Pan zapewnił Ją o swojej 
obecności i swoim wsparciu, ale w Jej myślach i w sercu 
wiele rzeczy pozostaje jeszcze niejasnych. Jednak Maryja 
nie zamknęła się w domu, nie dała się sparaliżować stra-
chem czy też pychą. Maryja nie jest typem kobiety, która, 
by  czuć  się dobrze, potrzebuje kanapy, gdzie mogłaby 
usiąść wygodnie i bezpiecznie. Nie jest młodą kanapową! 
(por. Przemówienie podczas czuwania modlitewnego, Kraków, 
30 lipca 2016). Jeśli potrzebna jest pomoc dla jej starszej 
kuzynki, nie marudzi i natychmiast wyrusza w drogę.

Droga do  domu Elżbiety jest długa: około 150 kilo-
metrów. Ale  młoda dziewczyna z  Nazaretu, pobudzona 
Duchem Świętym, nie znała przeszkód. Z pewnością dni 
spędzone w drodze pomogły jej rozważyć cudowne wyda-
rzenie, w którym uczestniczyła. Tak też dzieje się z nami, 
gdy wyruszamy w  pielgrzymce: po  drodze przychodzą 
nam na myśl wydarzenia życia i możemy odkryć ich zna-
czenie oraz pogłębić nasze powołanie, ujawniające  się 
następnie w spotkaniu z Bogiem i w służbie dla innych.

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny
Spotkanie dwóch kobiet, młodej ze starszą, jest wy-

pełnione obecnością Ducha Świętego, pełne jest radości 
i zadziwienia (por. Łk 1, 40-45). Dwie matki, podobnie jak 
i dzieci, które niosą one w łonie, niemal tańczą ze szczę-
ścia. Elżbieta uderzona wiarą Maryi, wykrzykuje: „Błogo-
sławiona jesteś, któraś uwierzyła, że  spełnią  się słowa 
powiedziane Ci od Pana” (w. 45). Tak, jednym z najwięk-

szych darów, jakie otrzymała Dziewica, jest wiara. Wia-
ra w Boga jest nieocenionym darem, ale wymaga także, 
aby był on przyjęty, a Elżbieta z tego powodu błogosławi 
Maryję. Ona z kolei odpowiada śpiewem Magnificat (por. 
Łk 1, 46-55), gdzie znajdujemy wyrażenie „wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny” (w. 49).

Modlitwa Maryi jest rewolucyjna –  to śpiew młodej 
dziewczyny, pełnej wiary, świadomej swoich ograniczeń, 
ale ufającej w Boże miłosierdzie. Ta mała, dzielna kobie-
ta dziękuje Bogu, bo wejrzał na  jej małość, i za dzieło 
zbawienia, którego dokonał wobec ludu, ubogich i po-
kornych. Wiara jest sercem całej historii Maryi. Jej kantyk 
pomaga nam zrozumieć miłosierdzie, jako decydujący 
czynnik wpływający na bieg historii, zarówno osobistej 
każdego z nas, jak i dziejów całej ludzkości.

Kiedy Bóg dotyka serca chłopaka czy dziewczyny, 
to stają się oni zdolni do prawdziwie wielkich czynów. 
„Wielkie rzeczy”, jakich Wszechmocny dokonał w życiu 
Maryi, mówią nam także o naszej podróży życiowej, któ-
ra nie jest włóczeniem się bez sensu, ale pielgrzymką, 
która, pomimo wszystkich swoich niepewności i  cier-
pienia, może znaleźć w  Bogu swoją pełnię (por. Anioł 
Pański, 15 sierpnia 2015). Powiecie mi: „Ależ Ojcze, je-
stem bardzo ograniczony, jestem grzesznikiem, co mogę 
zrobić?”. Kiedy Pan nas wzywa, nie poprzestaje na tym, 
kim jesteśmy i co zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie, w chwi-
li kiedy nas wzywa, patrzy na to wszystko, co możemy 
uczynić, na całą miłość, jaką możemy wyzwolić. Podob-
nie jak młoda Maryja możecie sprawić, aby wasze życie 
stało  się narzędziem dla  ulepszenia świata. Jezus was 
wzywa, abyście pozostawili swój ślad w życiu, ślad, któ-
ry naznaczyłby historię, waszą historię i historię wielu 
osób (por. Przemówienie podczas czuwania modlitewnego, 
Kraków, 30 lipca 2016).

Rzym 2017

Magnificat znaczy młodość
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3 maja

(J 19, 25-27)
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki 
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy 
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, 
którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn 
Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Scena pod  krzyżem Jezusa z  udziałem Jego Matki 
oraz umiłowanego ucznia ma niezwykłe przesłanie. 
W  umiłowanym uczniu powinniśmy zobaczyć siebie 
– człowieka wierzącego w Jezusa i żyjącego według Jego 
Nauki. Matka Jezusa jest również naszą Matką i zawsze 
mamy u Niej wsparcie. Jest Orędowniczką u Jezusa, któ-
ra zawsze nas zrozumie i przyjmie w matczyne ramiona.

6 maja

(J 15, 9-17)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Jak Mnie 
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie 

w  miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje 
przykazania, będziecie trwać w  miłości mojej, tak 
jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 
w  Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość 
moja w  was była i  aby radość wasza była pełna. 
To jest moje przykazanie, abyście  się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za  przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi 
moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już 
was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni jego pan, ale  nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem 
od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale  Ja was 
wybrałem i  przeznaczyłem was na  to, abyście szli 
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec 
dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię 
moje. To  wam przykazuję, abyście  się wzajemnie 
miłowali».

„Nowe przykazanie” oznacza, że  powinniśmy iść 
za Jezusem do końca, uczyć się od Niego miłować nawet 
w obliczu nienawiści; służyć sobie wzajemnie z pokorą 
i oczyszczać się nawzajem z grzechu, poprzez przeba-
czanie i  zadośćuczynienie. Sam Jezus jako uczeń Boga 
czyni to samo, jest posłuszny Ojcu. To przykazanie jest 
dowodem tożsamości prawdziwego ucznia. Jego istotą 
jest gotowość służenia i  przebaczania sobie wzajem-
nie. Tak jak Jezus, który służył swoim uczniom i przeba-
czał im, pomimo że nawet oni Go opuszczali i uciekali. 
Człowiek nie będzie umiał ocenić wyzwania, jakim jest 
to przykazanie, jeśli w pełni nie pojmie głębi miłości Je-
zusa do ludzi.

7 maja

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. 
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik 
zaś i  ten, kto nie jest pasterzem, do  którego owce 
nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza 
owce i  ucieka, a  wilk je porywa i  rozprasza. 
Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie 
zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak 
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję 
za  owce. Mam także inne owce, które nie są z  tej 
owczarni. I  te muszę przyprowadzić i będą słuchać 
głosu mego, i  nastanie jedna owczarnia i  jeden 
pasterz».

Jezus umarł na krzyżu dla nas, dla naszego zbawienia. 
Bóg podjął taką decyzję z czystej i bezgranicznej miłości 
do człowieka. Nikt tak nas nie kocha jak sam Bóg, po-
nieważ to On jest Miłością. Pamiętajmy o tym w naszym 
życiu i kierujmy się bezinteresowną miłością we wszyst-
kim, co robimy każdego dnia.

Komentarze biblijne
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13 maja

(Mk 16, 15-20)
Jezus, ukazawszy  się Jedenastu, powiedział do  nich: 
«Idźcie na  cały świat i  głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! Kto uwierzy i  przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a  kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś 
znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w  imię 
moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić 
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, 
nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci 
odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został 
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli 
i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi 
i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Potępienie jest konsekwencją nieprzyjęcia Ewangelii. 
Dobra Nowina to droga do zbawienia, do życia wieczne-
go z Bogiem w niebie. Bóg nikogo nie odrzuca i kocha 
każdego człowieka tak samo, miłością pełną i bezintere-
sowną. Otrzymaliśmy wybór i każdy z nas może wybrać: 
drogę do Boga, bądź drogę odrzucenia, czyli braku ak-
ceptacji prawdy przyniesionej przez Jezusa.

20 maja

(J 15, 26-27; 16, 12-15)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Gdy przyjdzie 
Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, 
który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy 
też świadczycie, bo jesteście ze  Mną od  początku. 
Jeszcze wiele mam wam do  powiedzenia, ale  teraz 
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do  całej prawdy. Bo nie 
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i  oznajmi wam rzeczy przyszłe. On  Mnie 
otoczy chwałą, ponieważ z  mojego weźmie i  wam 
objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Człowiek nie jest w stanie sam zrozumieć nauki Je-
zusa. To, co ma nam do  powiedzenia jest tak wielkie, 
że bez Jego pomocy nie dojdziemy do Prawdy. Dlatego 
Jezus daje nam zrozumienie w  Duchu Świętym, które-
go do nas przysyła. Chce byśmy z Nim współpracowali, 
abyśmy w Nim szukali zrozumienia nauki, którą nam zo-
stawił. Duch Święty to Duch Prawdy, otwierający nasze 
dusze, serca i umysły na Boga.

27 maja

(Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało  się do  Galilei, na  górę, 
tam gdzie Jezus im polecił. A  gdy Go ujrzeli, oddali 
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 

podszedł do  nich i  przemówił tymi słowami: «Dana 
Mi jest wszelka władza w  niebie i  na  ziemi. Idźcie 
więc i  nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata».

Powołanie to niezwykły dar, jaki człowiek może otrzy-
mać od Boga. To wybór pewnego rodzaju drogi, podpo-
rządkowanej Bożemu wezwaniu do życia dla Niego. Pa-
miętajmy jednak, że nie tylko osoby powołane do życia 
w kapłaństwie lub zakonie są uczniami Jezusa, mającymi 
głosić prawdę o Nim. Nasze chrześcijańskie życie powin-
no być codziennym świadectwem naszej wiary w Chry-
stusa, który za nas umarł, abyśmy mogli cieszyć się zba-
wieniem.

31 maja

(Mk 14, 12-16. 22-26)
W  pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano 
Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, 
żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?» I posłał 
dwóch spośród swoich uczniów z  tym poleceniem: 
«Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban 
wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie 
gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla  Mnie 
izba, w  której mógłbym spożyć Paschę z  moimi 
uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną 
i  gotową. Tam przygotujecie dla  nas». Uczniowie 
wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, 
tak jak im powiedział, i  przygotowali Paschę. A  gdy 
jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał 
i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem 
wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili 
z  niego wszyscy. I  rzekł do  nich: «To jest moja Krew 
Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, 
powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu 
winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go 
nowy w  królestwie Bożym». Po  odśpiewaniu hymnu 
wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Eucharystia jest niezwykłym wydarzeniem, w której 
za każdym razem Jezus umiera za nasze grzechy. To pod-
czas niej możemy przyjąć w  sposób materialny Ciało 
i Krew Jezusa pod postacią chleba i wina. Trudno w spo-
sób czysto ludzki wytłumaczyć cały ten proces przemia-
ny. Nie ma żadnej naukowej metody na wyjaśnienie tego, 
co dzieje  się podczas Eucharystii. Pamiętajmy jednak, 
że  Eucharystia to  nie przedstawienie, ale  to  dar Boga 
dla  człowieka. Działanie Boga wykracza ponad każdy 
poziom ludzkiego myślenia, dlatego najważniejsze jest, 
aby nasza wiara nigdy nas nie opuszczała podczas Eu-
charystii, w których uczestniczymy.

Kamil Rączkowski
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Małe „narodzenie z Ducha”
Przez dużą część mojego życia 

osoba Ducha Świętego była dla mnie 
dość obca, mimo że  wierzyłam, 
że  On istnieje i  działa: w  Kościele 
i  we  mnie. Głęboko przeżywałam 
moje bierzmowanie i czas przygoto-
wania do  przyjęcia tego sakramen-
tu. Prosiłam wtedy Ducha Świętego 
o moc i odwagę w czasie intensyw-
nej walki z  duchowymi skrupułami. 
Jednak dopiero w trakcie forum mło-
dych, organizowanego przez Wspól-
notę Emmanuel w Altotting w Bawa-
rii, w którym brałam udział w czasach 
liceum, rozpoczęło się moje bliższe 
poznawanie tej tajemniczej Trzeciej 
Osoby Boskiej. Odkrywanie Ducha 
Świętego jako Kogoś żywego i dzia-
łającego cały czas jest takie fascy-
nujące! Myślę, że  większe otwarcie 
na Ducha Świętego i Jego dary – wła-
śnie w  tamtym momencie forum 
i trochę wcześniej – na rekolekcjach 
ignacjańskich- zaowocowało moją 
własną przemianą. Z  dość cichej, 
nieśmiałej i  bardzo wewnętrznie 
przeżywającej życie duchowe osoby, 
stawałam się coraz bardziej otwarta 

na  innych ludzi i  chętna do mówie-
nia im o Panu Bogu. To był dla mnie 
taki czas „powtórnego narodzenia 
się”, właśnie z  Ducha, o  czym Je-
zus powiedział kiedyś do Nikodema 
(J 3, 7-8).

Mnogość darów
Przez 9 lat odnajdywałam swoje 

miejsce w  Kościele we  wspólnocie 
wywodzącej się z Odnowy w Duchu 
Świętym (Wspólnocie Emmanuel). 
I właśnie na początku tego czasu za-
dziwiające okazało się dla mnie do-
świadczanie, jak Duch Święty działa 
przez ludzi. Charyzmaty, o  których 
czytamy w  Dziejach Apostolskich, 
objawiały  się na  moich oczach. Co 
więcej, mogłam sama odkrywać 
swoje własne dary, aby służyć nimi 
innym. Duch Święty jest tą „Siłą 
sprawczą”, przez którą Bóg obdarza 
nas swoimi łaskami dla zbudowania 
nas samych i  innych. Prawdopodob-
nie każdy z nas poznał na katechezie 
siedem darów Ducha Świętego: dar 
mądrości, rozumu, rady, męstwa, 
wiedzy (umiejętności), bojaźni Pań-
skiej, pobożności. To  nie jest tylko 

lista do  wyuczenia  się na  pamięć, 
ale  przykłady realnej, dostępnej 
dla każdego z nas pomocy od Pana 
Boga. Wystarczy tylko Go poprosić!

Codzienny „telefon  
do przyjaciela”

Tak naprawdę w każdej chwili mo-
żemy zwrócić się do Ducha Świętego 
o pomoc. Kiedy nie wiesz, co powie-
dzieć w trudnej sytuacji z sąsiadem, 
jak rozwiązać zawodowy problem, 
jesteś na skraju cierpliwości pilnując 
dzieci, albo czujesz, że  ogarnia Cię 
beznadziejny smutek... Możliwości 
są miliony. Proś Ducha Świętego! 
On  na  pewno do  Ciebie przyjdzie. 
W  różnych pieśniach często śpie-
wamy słowa „Przyjdź Duchu Świę-
ty!”. Tak naprawdę, gdy zwracasz się 
do Boga, to Duch już z Tobą jest i cały 
czas w  Tobie przebywa, jeśli tylko 
nie wyrzuciłeś Go z serca, tracąc ła-
skę uświęcającą. Św. Paweł w Liście 
do  Koryntian podkreśla, że  nasze 
ciało jest świątynią Ducha Świętego 
(1 Kor 60, 19). Prawdopodobnie pro-
siłeś Go też, żeby przyszedł do cie-
bie w  sakramencie bierzmowania 

Duch Święty 
jest dla każdego z nas!
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i zostałeś Nim namaszczony. A więc 
po  co prosić, żeby Duch Święty 
znowu przychodził? Wydaje mi  się, 
że  może chodzić tutaj o  podobną 
sytuację do wołania przyjaciela, któ-
ry jest blisko i może nas wesprzeć. 
A  wołanie o  wsparcie Ducha Świę-
tego będzie zawsze wysłuchane! 
Przecież sam Jezus powiedział: „ Je-
śli więc wy, choć źli jesteście, umie-
cie dawać dobre dary swoim dzie-
ciom, o  ileż bardziej Ojciec z nieba 
da Ducha Świętego tym, którzy Go 
proszą”. Nasz Bóg jest hojny i  chce 
dawać nam tyle łaski, ile potrzebu-
jemy, aby stawać  się coraz bardziej 
świętymi, czyli szczęśliwymi.

Słodkie owoce
Miłość, radość, pokój, cierpli-

wość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie... (Ga 5, 22-
23). Czy to  tylko wymarzona lista 
cechująca świętych ludzi? Nie! Wy-
starczy współpraca z Duchem Świę-
tym i sam możesz tego doświadczać. 
Duch Święty jest w stanie wszystkie-
go nas uczyć (J 14, 27) i kształtować 
nasze wnętrze tak, aby było coraz 
bardziej pogrążone w  Bogu i  Jego 
miłości. Im częściej prosimy o Boską 
pomoc, tym łatwiej z biegiem czasu 
będzie nam przychodziło wybieranie 
tego, co dobre i przynoszące praw-
dziwą satysfakcję oraz radość. I po-
woli stajemy  się „nowonarodzeni” 
i przebóstwieni.

Wieje tam, gdzie chce
Poza proszeniem i wołaniem o po-

moc, bardzo istotne jest słuchanie. 
Czujne słuchanie podpowiedzi, rady, 
słów, które Duch Święty do nas kieru-
je stanowi ważny etap w wypełnianiu 
Bożej woli, wybraniu miłości. Pan Bóg 
ma czasami zaskakujące pomysły i je-
śli będziemy zamknięci tylko we wła-
snym widzeniu świata i wiary, to nie 
będziemy w  stanie zobaczyć tego 
„nowego”. Nasze otwarcie na zamia-
ry Ducha Świętego umożliwia Panu 
Bogu realne zmienianie naszego umy-
słu, serca, duszy. Takie słuchanie jest 
wielką przygodą! Nasz Bóg nie działa 
według schematów. On  ciągle pod-
suwa nam nowe pomysły, najlepsze 
dla nas i  innych. Z Duchem Świętym 

możemy ra-
zem tworzyć 
piękne i  nowe 
rzeczy, zmieniać 
świat i  kierować  się 
coraz bardziej w  stronę 
niebiańskiej rzeczywistości, 
która na pewno będzie dla nas zaska-
kująco wspaniała. Symbolem Ducha 
Świętego, który także dobrze odda-
je tę niepojętość Bożych zamysłów 
dla ludzkiego rozumu, jest gołębica. 
Ptak, którego nie możemy ciągle trzy-
mać przy sobie, który lata tam, gdzie 
chce i  czasem słychać tylko szum 
jego skrzydeł. Zamiary Pana Boga są 
dla nas tajemnicze, ale On sam chce, 
abyśmy je coraz bardziej odkrywali 
i  daje nam wystarczająco swojej ła-
ski, aby móc „odczuć” powiew Jego 
miłości i pójść za Nim.

Jak się modlić
Rozmowa z  Panem Bogiem 

Ci się „nie klei”? Nie wiesz, jak się 
modlić? A  może ciągle twoje my-
śli uciekają do  pracy, problemów 
i  tysiąca rzeczy, które trzeba jesz-
cze zrobić? I z tego powodu wyda-
je Ci  się, że  jesteś beznadziejnym 
chrześcijaninem... Jest na  to  ratu-
nek! „Podobnie także Duch przycho-
dzi z pomocą naszej słabości. Gdy 
bowiem nie umiemy się modlić tak, 
jak trzeba, sam Duch przyczynia się 
za nami w błaganiach, których nie 
można wyrazić słowami”(Rz 8, 26). 
Poproś Ducha Świętego o  pomoc. 
On  będzie niósł Twoją modlitwę 
do Ojca. W parafii, w której często 
uczestniczymy we  Mszy świętej, 
jest piękny zwyczaj śpiewania pie-
śni do Ducha Świętego w niedzielę 
przed liturgią słowa. Ta modlitwa 
ma przygotować grunt, na  który 

padnie Słowo Boże. Wystarczy tyl-
ko poprosić Ducha Świętego o Jego 
asystencję, a  On z  pewnością 
z  wielką radością będzie wspierał 
nasz rozum i  myśli w  poznawaniu 
Boskich zamysłów.

Nieść nowinę  
o Zmartwychwstaniu

Apostołowie, wylęknieni i znajdu-
jący się w ukryciu po utracie Mistrza 
na  Golgocie, diametralnie zmienili 
swoje zachowanie, gdy otrzymali dar 
Ducha Świętego. To  właśnie On  dał 
im siłę, odwagę i  moc, aby mówić 
innym o Zbawicielu. I tak samo teraz 
Duch Święty może uzdolnić Ciebie 
do ewangelizacji, odważnego dziele-
nia się z innymi wiarą i jasnego świad-
czenia o kochającym Bogu. Bierzmo-
wanie nazywane jest sakramentem 
dojrzałości chrześcijańskiej. Źródłem 
tej dojrzałości i równocześnie spraw-
cą jej osiągania jest Duch Święty. Trze-
ba tylko zdecydować się na krok wyj-
ścia do drugiego człowieka, a  resztą 
zajmie się już sam Pan Bóg.

Kolejne święto Zesłania Ducha 
Świętego już blisko. Niech ten szcze-
gólny dzień będzie dla  nas czasem 
szczególnego wołania o  Boże łaski 
dla  nas i  wszystkich ludzi, abyśmy 
mogli być coraz bardziej przemie-
nionym Kościołem – Ciałem Chrystu-
sa w Duchu Świętym.

Monika Szeptyńska
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Św. Jan Ewangelista w czasie swego 
niestrudzonego pielgrzymowania 

w  różne części świata zakładał Ko-
ścioły, ustanawiając biskupami „tych, 
na  których Duch Święty wskazywał”. 
Przy udzielaniu trzech stopni sakra-
mentu kapłaństwa zarówno w  Ko-
ściele katolickim, jak i  bizantyjskim 
święceń dokonuje  się przez epiklezę 
i nałożenie rąk.

Podobnie jak w  sakramencie 
bierzmowania, tak i  w  sakramencie 
święceń chodzi o  konsekrację chrze-
ścijanina: o  zanurzenie w  Chrystu-
sie paschalnym i  w  Duchu Świętym, 
by  całkowicie należeć do  Ojca. Za-
równo w  sakramencie święceń, jak 
i  w  bierzmowania Duch Święty wy-
twarza efekt złożony i  nierozdzielny: 
konsekruje chrześcijanina w  śmierci 
i  chwale Chrystusa i  w  ten sposób 
czyni go sakramentem zbawienia. 
Uświęcenie i  misja apostolska są tak 
samo nierozłączne, jak w  Chrystu-
sie synostwo i  tajemnica odkupienia. 
Duch Święty przekształca prezbitera 
w znak Chrystusa danego jako Głowę 
Kościołowi (por. Ef 1,22), to  znaczy 
przeznacza go do tego, aby był sługą 
wszystkich wiernych dla  ich zbawie-
nia. Duch Święty uświęca go w Chry-
stusie, w Jego miłości i prawdzie.

Z tego powodu kapłaństwo jest ro-
zumiane jako coś więcej niż tylko cha-
ryzmat apostolski. Sam wymiar sakra-
mentu mówi o uświęceniu w Chrystusie 
mocą Ducha. Nierozłączność pomiędzy 
uświęceniem osobistym a posługą po-
woduje, iż  kapłan uświęca  się, kiedy 
spełnia posługę uświęcania, ewangeli-
zuje siebie w ewangelizacji, konsekru-
je siebie Bogu, powierzając Mu innych 

jako „ofiarę miłą Bogu, uświęconą Du-
chem” (Rz 15,16).

Warto zauważyć podobieństwo 
pomiędzy bierzmowaniem jako sa-
kramentem dojrzałości włączającym 
chrześcijanina do obowiązków i misji 
Kościoła a kapłaństwem jako świadec-
twem przyjęcia odpowiedzialności 
za  dalszy rozwój zbawienia, którego 
dokonuje Bóg przez posługę ludzi. Sa-
krament święceń czyni chrześcijanina 
„starszym” (takie jest znaczenie słowa 
prezbiter), gdyż Duch Święty powierza 
jego trosce Kościół Boga (Dz 20,28).

Dynamikę pneumatyczną tego sa-
kramentu można zrozumieć lepiej nie 
tyle przez wyjście od  pojęcia sakra-
mentu, ile bardziej od rozważenia ge-
stów Jezusa wobec apostołów i  aktu 
przekazania im swojej własnej misji, 
gdy tchnął na nich, mówiąc: „Weźmij-
cie Ducha Świętego! Którym odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a któ-
rym zatrzymacie, są im zatrzymane” 
(J 20,22-23). W  dniu Pięćdziesiątnicy 
apostołowie otrzymują pełnię Ducha 
Świętego nie tylko dla  odpuszcza-
nia grzechów, lecz także zostaje im 
przekazana cała misja Chrystusa, po-
cząwszy od  głoszenia Dobrej Nowi-
ny, a  skończywszy na  Eucharystii. Ta 
chwila przekazania Ducha Świętego 
została przygotowana i przewidziana. 
Chrystus ustanowił sakrament świę-
ceń w  celu kontynuowania i  wypeł-
niania swego dzieła w  mocy Ducha. 
„Duch Święty, który napełnia kapłana 
miłością pasterską, prowadzi go i  to-
warzyszy mu na  drodze coraz głęb-
szego poznania tajemnicy Chrystusa, 
niezgłębionej w swym bogactwie (por. 
Ef 3,14-19), a  przez nią  – tajemnicy 

chrześcijańskiego kapłaństwa”. Duch 
zawsze przychodzi do Kościoła z po-
wodu pierwszego wejścia Słowa w hi-
storię, kierując ją ku Jego drugiemu 
przyjściu.

Nietrudno wskazać na  pneuma-
tyczny i charyzmatyczny charakter ka-
płaństwa Nowego Testamentu, gdyż 
wybrani uczniowie nazwani są przez 
Chrystusa „apostołami”. To nowe imię 
nie tworzy ich odniesienia do kapłanów 
Starego Testamentu, lecz do proroków. 
Kapłaństwo rytualne zostało całkowicie 
zniesione w  Chrystusie. Osobowość 
apostołów mieści  się na  linii chary-
zmatycznych proroków, których Bóg 
sam wybierał, udzielając im Swego 
Ducha, przekształcając w  posłańców 
nowej misji na  tyle, że  byli gotowi 
pójść na śmierć; identycznie jak proro-
cy. W Starym Testamencie kapłaństwo 
było dziedziczone i  nikt z  kapłanów 
nie wylewał własnej krwi za lud. Tylko 
Chrystus to  uczynił i  dlatego stał  się 
w jednej osobie Prorokiem, Kapłanem 
i  Pasterzem dusz (por. 1 P 3,18-25). 
Apostołowie po Wniebowstąpieniu nie 
byli wybierani, posyłani i  poddawani 
obowiązkom ze strony poszczególnych 
Kościołów, lecz była to  zawsze inicja-
tywa Ducha Świętego, co się potwier-
dza w  wyborze Macieja, Pawła i  Bar-
naby powołanych wprost przez Ducha 
Świętego i posłanych przez Niego (Dz 
1,2.21-26; 6,3-5; 16,6; J 15,16). W przy-
padku Dwunastu Chrystus potwierdza 
ich wybranie w  wieczór zmartwych-
wstania, udzielając im Ducha, by  za-
znaczyć w ten sposób zaangażowanie 
Parakleta w kontynuację jego misji.

Widzenie łączne łaski uświęcającej 
i  charyzmatycznej w  przygotowaniu 

Życie zstępujące 
w Duchu – sakramenty

Kapłaństwo



9

Na Piasku nr 5 (491)   maj 2018

i posłannictwie osób wybranych przez 
Boga do  funkcji kapłańskiej wyraź-
nie zaznacza się w teologii św. Pawła. 
Apostoł, wyjaśniając wzajemną relację 
między byciem i  działaniem, podkre-
śla, że nikomu nie zleca się jakiegokol-
wiek zadania bez uprzedniej czynności 
uzdalniającej go do  spełniania zadań. 
Takie działanie przemieniające przypi-
suje się Duchowi Świętemu. Na tej linii 
skutecznej przemiany znalazło się ży-
cie Jezusa namaszczonego i posłanego 
do pełnienia misji zbawienia w mocy 
Bożego Ducha (Łk 4,18-19; Iz 61,1-2). 
Tak też dzieje się z apostołami wybra-
nymi do kontynuowania misji Chrystu-
sa (J 17,17), ze św. Pawłem (Rz 1,1-5), 
z Piotrem (1 P 1,1), z Tymoteuszem (1 
Tm 4,1), z Tytusem (Tt 1,5) i Judą (Jud 
1,1). Ich posłannictwo przenika rów-
nież ich byt i działanie, gdyż są namasz-
czeni i posłani przez Ducha Chrystusa.

W  czasach Kościoła pełniący po-
sługę kapłańską otrzymują stałe na-
maszczenie Duchem, czyli uświęcenie, 
by  poprzez nich Chrystus pozosta-
wał stale obecny. Poświęcenie siebie 
Chrystusowi i uświęcenie Duchem idą 
w parze, dlatego Kościół domaga  się 
od powołanych osobistej konsekracji, 
by  służba kapłańska nie była wyko-
nywana w  sposób zewnętrzny, lecz 
poprzez utożsamienie z  Chrystusem 
i Jego ofiarą z siebie. Zgodnie z treścią 
Listu do Hebrajczyków, kapłaństwo 
Chrystusa jest rzeczywiste i egzysten-
cjalne, obejmujące całe życie (por. Hbr 
8 i  9). Działanie Chrystusa w  osobie 
kapłana dokonuje się zawsze w mocy 
Ducha. Jeśli weźmiemy pod  uwagę 
to, iż  łaska uświęcająca jest dziełem 
Ducha, to uświadomimy sobie, że ka-
płaństwo sakramentalne (tj.  sakra-
mentalne uobecnienie  się Chrystusa 
w wyświęconym kapłanie) jest wyraź-
nym dziełem Ducha Świętego. O tym 
odciśnięciu osobowości Chrystusa 
w kapłanie mówi Sobór Watykański II: 
„Kapłaństwo prezbiterów (...) zostaje 
jednak udzielone przez ten specjalny 
sakrament, mocą którego prezbiterzy 
dzięki namaszczeniu Ducha Święte-
go zostają naznaczeni szczególnym 
znamieniem i  tak upodabniają  się 
do Chrystusa Kapłana, aby mogli dzia-
łać w zastępstwie Chrystusa Głowy”.

Ks. Krzysztof Guzowski

W dniu 8  kwietnia 2018  r. 
w Lublinie, w Niedzielę Bo-

żego Miłosierdzia, do domu Ojca 
odszedł nasz współbrat o. Józef 
Mazurek O.  Carm. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły  się w  Lubli-
nie oraz w  Krakowie, gdzie o. 
Józef przez wiele lat posługiwał 
i  gdzie został pochowany w  za-
konnym grobowcu na Cmentarzu 
Batowickim.

Uroczystości pogrzebowe 
w Krakowie odbyły się 12 kwiet-
nia. O godz. 11.00 celebrowaliśmy 
w naszej bazylice Mszę św. żałob-
ną przy trumnie zmarłego, której 
przewodniczył J. Eksc. Ksiądz Bp 
Jan Szkodoń, a  kazanie wygłosił 
o. Zbigniew Czerwień O.  Carm., 
przeor krakowskiego konwen-
tu. Dalsze ceremonie pogrzebo-
we odbywały  się na  cmentarzu. 
O godz. 13.00, pod przewodnic-
twem o. Prowincjała, Bogdana 
Megera O.  Carm., spod bramy 
cmentarnej odprowadziliśmy śp. 
o. Józefa na miejsce jego oczeki-
wania na zmartwychwstanie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj 
mu wieczne spoczywanie!

Krótki życiorys  
o. Józefa Mazurka O. Carm.

Ojciec Józef urodził  się dnia 
5  lutego 1944  r. w  Wierzbiu, 
zaś sakrament Chrztu św. przy-
jął 12  lutego 1944  r. Uczęszczał 
do  Liceum Ogólnokształcącego 
w Pilźnie i przebywał w tym cza-
sie w Marianacie Zakonu Karme-
litów. W  1959  r. został przyjęty 
do  karmelitańskiego Nowicjatu. 

Pierwszą profesję zakonną zło-
żył 5 września 1960 r., śluby wie-
czyste 25  listopada 1966  r., zaś 
święcenia prezbiteratu przyjął 
8  kwietnia 1969  r. W  1968  r. 
wyjechał do  Rzymu, aby podjąć 
studia na  Uniwersytecie Grego-
riańskim. Przez pierwsze lata ka-
płaństwa posługiwał w  klaszto-
rze krakowskim pełniąc funkcję 
Asystenta Prowincjała i  Prefekta 
kleryków. Później kolejno po-
sługiwał w  klasztorze w  Gdań-
sku od  1979  r. i  w  Baborowie 
od 1985 r., gdzie pełnił obowiąz-
ki wikariusza parafii. W  1988  r. 
był delegatem Ojca Prowincjała 
Łukasza Semika na  Międzynaro-
dowy Zjazd Prowincjałów Zakonu 
w  Dublinie. W  tym samym roku 
30  sierpnia objął urząd Przeora 
w  klasztorze w  Gdańsku, pełnił 
także funkcję definitora Prowin-
cji. W  1991  r. ponownie zostaje 
przeniesiony do klasztoru w Ba-
borowie, a  w  1997  r. otrzymuje 
dekret do  klasztoru w  Krako-
wie. Ostatnią placówką posługi 
O. Józefa był klasztor w Lublinie, 
gdzie przebywał nieprzerwa-
nie od  2005  r. wspierając braci 
w  posłudze kapelana szpitala. 
Ostatnie lata naznaczone były 
chorobą i cierpieniem, w których 
widoczna była także pokora i ci-
chość w  wypełnianiu zakonnych 
obowiązków. W każdym przypad-
ku, w dekretach wyznaczających 
nowe miejsca posługi, można 
było przeczytać słowa wdzięcz-
ności za sumienną pracę i dobre 
świadectwo życia zakonnego.

Odszedł 
o. Józef 

Mazurek 
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Kolekcja karmelitańska jest 
na tyle różnorodna i bogata, że po-
zwala na  zaspokojenie potrzeb 
wystawienniczych, edukacyjnych 
i badawczych wielu osób, nie tylko 
naukowców, ale  i  turystów. Obec-
nie najbardziej wykorzystywane są 
książki. Oczywiście są to przedmio-
ty, które najbardziej do  nas prze-
mawiają, ponieważ używamy ich 
do  dzisiaj. U  karmelitów zachwy-
cają ich  wiekowi przodkowie, czy 
to  księgi rękopiśmienne, czy już 
drukowane. Działalność człowieka 
w  tworzeniu książki była ogromnie 

zróżnicowana, bowiem rozciąga-
ła  się od pisania, poprzez zdobnic-
two po  ich oprawę. Ten niepow-
tarzalny charakter każdej z  ksiąg 
przyciąga uwagę, a  największy za-
chwyt wywołuje skarb w  postaci 
ogromnego graduału z  1644 roku, 
którego miniatury zdobią okładki 
naszego miesięcznika.

Przez wiele lat prowadzone są 
spotkania dla  grup szkolnych, które 
prócz dużej dawki wiedzy połączo-
nej z  pokazem muzealnym, dostają 
możliwość spróbowania własnych 
sił na  warsztatach kaligraficznych. 

Dla  najmłodszych przygotowano ro-
dzaj gry i  zagadki, podczas których 
dzieci łatwiej poznają legendy i histo-
rie związane z przedmieściem Garba-
ry oraz zaznajamiają się z podstawo-
wymi pojęciami z zakresu sztuki.

Wizyty licealistów w  naszym 
muzeum sprawiły, że coraz częściej 
uczestniczą oni w projektach szkol-
nych i międzyszkolnych opartych na 
karmelitańskich zbiorach. Również 
niektóre uczelnie krakowskie doce-
niły wagę tej kolekcji. Współpraca 
z  Uniwersytetem Papieskim w  Kra-
kowie zaowocowała serią warszta-

Projekty edukacyjne u karmelitów
Od kilku lat klasztor „na Piasku” otwiera się na różnego rodzaju działania mające ukazać wie-
lowiekowe dziedzictwo karmelitańskie. Szczególnie angażuje się w spotkania edukacyjne, 
podczas których zgromadzone przedmioty w muzeum nie odgrywają roli szacownych ekspo-
natów, ale ożywają w narracji historycznej. Dzięki temu spotkania muzealne dla młodzieży 
szkolnej nie pozostają nudną koniecznością szkolną, ale angażują i pobudzają wyobraźnię.
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tów historycznych dla  licealistów 
krakowskich, a  prowadzący zajęcia 
na  kierunkach historycznych czę-
sto przychodzą wraz ze studentami 
do kościoła i klasztoru, aby naocznie 
spotkać  się z  zabytkami i  źródłami 
historycznymi.

W  ubiegłym miesiącu, we  wto-
rek – 10  kwietnia wraz z  dr. Wik-
torem Szymborskim zostały po  raz 
pierwszy przeprowadzone warsztaty 
dla  osób niewidomych współorga-
nizowane przez Instytut Historii UJ 
i Centrum Młodzieży im dr. Henryka 
Jordana. Kilkadziesiąt osób, które 
w  nich uczestniczyły miało możli-
wość nie tylko wysłuchania wykładu 
na temat książek, ale i udostępniono 

im starodruki i  wielkie księgi mu-
zyczne by za pomocą dotyku uczest-
nicy lepiej uzmysłowili sobie po-
dejmowane tematy. Przygotowano 
również narzędzia służące do opraw 
introligatorskich, jak szywnice, któ-
re przybliżyły proces powstawania 
ksiąg.

Wyjątkowe zainteresowanie wy-
nika nie tylko z tematów wychodzą-
cych naprzeciw zapotrzebowaniu, 
ale  także niecodziennej aktywności 
popularyzatorskiej, jaką podejmują 
karmelici, jako jedyny klasztor w cen-
trum Krakowa. Na razie działania te 
skierowane są ku zorganizowanym 
grupom, oprócz wymienionych na-

leży wspomnieć o odbywających się 
cykliczne warsztatach introligator-
skich, czy też edycji warsztatów ge-
nealogicznych. Dla przybliżenia wa-
lorów kolekcji i  historii karmelitów 
dla turystów indywidualnych przewi-
dziane są specjalne akcje, jak corocz-
na Cracovia Sacra (14-15  sierpnia), 
do  której obecnie przygotowywana 
jest ekspozycja w muzeum.

Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób: zakonników, specjalistów, stu-
dentów i  wolontariuszy udało  się 
szeroko otworzyć bramy karmelitań-
skie i  przy zachowaniu zasad oraz 
szczególnego charakteru tego miej-
sca, atrakcyjnie pokazać jego skarby. 
Serdecznie zapraszamy do  współ-
pracy.

Szymon Sułecki
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Kochane Dzieci!
Święta Wielkanocne dawno za 

nami. Może niektórzy już zapo-
mnieli, jak dekorowali koszyczki 
wielkanocne, malowali pisanki albo 
polewali się wodą na śmigusa – dyn-
gusa. Jest jednak takie święto, które 
obchodzimy 50 dni po  Wielkanocy. 
To  święto Zesłania Ducha Święte-
go. Pan Bóg  – Duch Święty napełnił 
wtedy Apostołów wieloma darami. 
Między innymi potrafili mówić w nie-
znanych dotąd sobie językach, mieli 
dar uzdrawiania chorych. To  wyda-
rzenie jest symbolicznym początkiem 
istnienia Kościoła. Od tego momentu 
napełnieni Duchem Świętym ucznio-
wie Chrystusa nie bali sie opowiadać 
o nim wszystkim ludziom. Ewangelia 
mówi, że Duch Święty zstąpił na Apo-
stołów pod postaciami języków ognia. 
To  jeden z symboli Ducha Świętego, 

ale nie jedyny. Oto trzy symbole Du-
cha Świętego i ich znaczenie:

Pierwszy symbol Ducha Świętego 
to ogień, który zstępuje na Aposto-
łów w  dniu Zesłania Ducha Święte-
go w Wieczerniku. Ogień oczyszcza, 
wypala na  świecie to, co  się Bogu 
nie podoba. Ogień ponadto ogrzewa 
tzn. stwarza atmosferę ciepła, po-
trzebną do życia. Ogień także oświe-
ca, a światło również jest potrzebne 
do  życia. A  więc Duch Święty nas 
oczyszcza, ogrzewa, oświeca. 

Drugim symbolem Ducha Święte-
go jest gołębica. Duch Święty jakby 
gołębica zstępuje na Jezusa w czasie 
Jego chrztu w  Jordanie. Ten symbol 
występuje już w  Księdze Rodzaju. 
Po  raz pierwszy gołębicę spotykamy 
przy potopie. Noe wiedząc, że  arka 
osiadła na twardym gruncie, wypuścił 
gołębicę, a ta wracając, przyniosła mu 
gałązkę z drzewa oliwnego. Gołębica 
jest symbolem łagodności i pokoju. 

Trzecim symbolem Ducha Świę-
tego jest podmuch wiatru. Chrystus 
powiedział: „Wiatr wieje, kędy chce 
i  szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, 
skąd pochodzi i dokąd zdąża. Tak jest 
z  każdym, kto narodził  się z  Ducha” 
(J 3, 8). Symbolika wiatru ukazuje ta-
jemniczość Bożego działania. Nikt z lu-
dzi nie potrafi przewidzieć działania 
Ducha Świętego. On tchnie, kędy chce. 
Działanie Ducha Świętego rozpoznaje-
my po skutkach. Może to być łagodny 
podmuch, którego doświadczył prorok 
Eliasz na świętej górze, ale może być 
tak, jak w przypadku Szawła, którego 
pod Damaszkiem obaliło potężne ude-
rzenie wiatru Ducha Świętego.

Oto najważniejsze z  symboli 
Ducha Świętego. Myślę, że  łatwo 
je zapamiętacie.  Powodzenia w  na-
szych piaskownicowych zadaniach. 
Rozwiązania przynoście do zakrystii 
w niedziele przed lub po Mszy dzie-
cięcej. Losowanie nagród 20 maja!
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Św. Piotr Tomasz
Choć jest absurdem szukać wśród 

karmelitów szczególnych czcicieli 
Matki Bożej – bo wszyscy oni są taki-
mi – to jednak w maryjnym miesiącu 
maju warto zwrócić uwagę na jedne-
go z nich: św. Piotra Tomasza.

Życie świętego
Św. Piotr Tomasz to nie tylko po-

stać historyczna i  dobrze poświad-
czona, ale  także istotna w  historii 
europejskiej XIV  wieku –  prawdzi-
wa chluba karmelitów. Przyszedł 
na  świat około 1305 roku. Mając 
21 lat wstąpił do karmelitów, gdzie 
–  choć pochodził z ubogiej rodziny 
–  szybko dał  się poznać jako czło-
wiek bogaty duchowo, rozmodlony 
i cnotliwy oraz obdarzony błyskotli-
wym intelektem. Święcenia kapłań-
skie przyjął w  1332 roku. Posłany 
na studia do Bordeaux i Paryża wró-
cił z doktoratem z teologii. W 1345 
roku został ustanowiony prokurato-
rem karmelitów przy kurii papieskiej 
w Awinionie. Zrobił tak duże wraże-
nie, że  papież mianował go teolo-
giem papieskim. Jako subtelny uczo-
ny był jednocześnie kaznodzieją 
poszukiwanym i chętnie słuchanym, 
nie tylko dla  swej wiedzy i  talentu 
literackiego, ale  jeszcze bardziej 
dla  przedziwnej umiejętności po-
budzania serc ludzkich do  zgody 
i pojednania. Wiedząc o tym, papież 
mianował go w  1353 roku swoim 
legatem do Wenecji i Genui dla  za-
prowadzenia między nimi pokoju. 
Wkrótce został biskupem i otrzymy-
wał coraz bardziej odpowiedzialne 
zadania. Jego misje dyplomatyczne 
na Bałkanach doprowadziły go osta-
tecznie do  Konstantynopola, gdzie 
podjął  się nawet misji pojednania 
cesarza bizantyńskiego z papieżem. 
Próbował odnowić jedność między 
Kościołem na  Wschodzie i  Zacho-
dzie. W 1359 roku papież mianował 
go łacińskim patriarchą Konstanty-
nopola i  legatem na  cały Wschód. 
Ostatnim wysiłkiem politycznym 
była organizacja krucjaty, która miała 
odbić z rąk muzułmańskich Aleksan-
drię w  Egipcie. Przygotowanie kru-
cjaty wymusiło na nim podróż mię-
dzy Italią, Grecją, Cyprem i Egiptem. 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. VIII
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W  tym okresie (1364) stał  się, przy 
okazji pobytu w  Bolonii, współza-
łożycielem wydziału teologicznego 
na  tamtejszym uniwersytecie. Kiedy 
w 1365 roku krucjata doszła do skut-
ku, podczas oblężenia Aleksandrii 
został ranny. Rana spowodowała róż-
ne komplikacje, dlatego zdecydowa-
no się przewieźć go na Cypr. Po dłuż-
szej chorobie zmarł 2 stycznia 1366 
roku w Famaguście. Kazał się pocho-
wać w  wejściu do  karmelitańskiego 
kościoła pod prostą płytą nagrobną, 
ale ponieważ szybko zaczęły się tam 
dziać za jego wstawiennictwem róż-
ne cuda, otwarto grób i  znaleziono 
jego ciało nietknięte.

Wizerunek bydgoski
W  bydgoskich stallach znajduje-

my wyobrażenie św. Piotra Tomasza. 
Przedstawiony jako biskup z  paliu-
szem, w  infule na głowie i z pasto-
rałem opartym o  ramię. Na  stoliku 
leży zamknięta księga, a na niej biret 
doktorski. Te wszystkie atrybuty są 
oczywistym nawiązaniem do  wy-
darzeń z  życia naszego świętego. 
Właściwie nie potrzebują wyjaśnień. 
Jednak na  obrazie znajdujemy dwa 
inne detale, które frapują widza. 
Mianowicie św. Piotr Tomasz w lewej 
ręce trzyma serce z napisem Maria, 
a w prawej kartkę z napisem: Ne time-
as Petre durabit in finem saeculi Carmeli 
religio. Te dwa atrybuty musimy wy-
jaśnić szczegółowo.

Obietnica
Zacznijmy od  słów umieszczo-

nych na zwoju – Ne timeas Petre, quia 
durabit in  finem saeculi Carmeli religio 
–  czyli: Nie bój  się Piotrze przetrwa 
do  końca świata zakon Karmelu. Tra-
dycja hagiograficzna podaje, że nasz 
święty, trwając na  modlitwie nocą, 
wstawiał się za swoim zakonem, któ-
ry przeżywał różne ataki i trudności: 
groziło mu rozwiązanie. Gdy ze  łza-
mi prosił Niebo o pomoc, miała uka-
zać się mu Matka Najświętsza i przy-
toczonymi słowami uspokoić go, co 
do  przyszłości zakonu. Co ciekawe, 
opis tej maryjnej wizji podaje dalsze 
słowa Maryi, która mówi o  proroku 
Eliaszu, który podczas Przemienienia 
Pańskiego na Górze Tabor, miał uzy-

skać od Zbawiciela łaskę zachowania 
karmelitów do końca istnienia świata.

Serce maryjne
Serce, które na obrazie bydgoskim 

trzyma w ręku św. Piotr Tomasz, po-
twierdza szczególne jego nabożeń-
stwo do  Najświętszej Maryi Panny. 
Jest to serce, na którym wyryto zło-
tymi zgłoskami imię Maryi. Osobliwa 
była to pobożność: on służył Maryi, 
a Ona dbała o niego, by mógł Jej słu-
żyć. Kiedy w  1337 roku znalazł  się 
w  biedzie tak wielkiej, że  nie miał 
nawet na świece, by oświetlić sobie 
celę podczas studium, objawiła  się 
mu Matka Najświętsza. Nakazała stu-
diować i pracować ku Jej czci, a Ona 
w  zamian da mu natychmiastową 
pomoc. Nasz Święty pocieszony taką 
obietnicą, poszedł zaraz do kościoła 
odprawić ku Jej czci Mszę świętą. Był 
akurat w  kościele pewien żołnierz, 
który tak wzruszył się serdeczną po-
bożnością karmelity, że  skruszony 
przystąpił do  spowiedzi, a  po  niej 
złożył znaczną jałmużnę na jego po-
trzeby. Odtąd ilekroć Piotr Tomasz 
był w potrzebie materialnej, Maryja 
przysyłała mu dobrodziejów, którzy 
zadbali o niego.

Innym razem jego maryjne kaza-
nia w okresie suszy sprawiły, że w cią-
gu jednego kazania czyste niebo na-
gle zaszło chmurami i  spadł deszcz 
ożywczy dla ziemi, a hagiograf doda-
je, że  także dla  serc ludzkich, które 
rozkwitły gorącą i serdeczną poboż-
nością do Maryi Matki Miłosierdzia. 
Z  powodu tych kazań maryjnych, 
które doprowadzały do  nawróceń 
i do zgody, był często już za życia na-
zywany „głosem i tubą Bożą”.

Innym razem, po śmierci Klemen-
sa VI, jemu zlecono dwanaście kazań 
podczas dwunastu dni pogrzebu 
w kolejnych jego stacjach, ale świę-
ty tak nadwyrężył głos, że na ostatni 
dzień, kiedy miano już składać ciało 
papieża do grobu, był prawie niemy. 
Prosząc przed ikoną Matki Najświęt-
szej o matczyną pomoc, miał uzyskać 
głos tak potężny i  czysty, że  nigdy 
nie słyszano głosu ludzkiego do-
nioślejszego i  słyszanego z większą 
czystością i  wyrazistością w  bardzo 
odległych miejscach od mówiącego.

Nasz święty każdą rozmowę, 
a  potem także spotkanie czy –  już 
jako legat papieski –  polityczne 
pertraktacje rozpoczynał od  wy-
głoszenia jakiegoś –  jak to nazywał 
–  „komplementu” Najświętszej Pan-
nie. Ilekroć spotykał w  drodze Jej 
wizerunek, oddawał mu pokłon. Co-
dziennie klęcząc odmawiał tzw. małe 
oficjum o Najświętszej Pannie.

Kult i przesłanie
Św. Piotr Tomasz był czasami czczo-

ny jako męczennik. Co prawda źródła 
potwierdzają, że, wyczerpany trudami 
krucjaty w  Egipcie, zmarł z  powodu 
przeziębienia z komplikacjami. Jednak 
niektóre wspominają też o ranie odnie-
sionej podczas oblężenia Aleksandrii 
kilka miesięcy przed śmiercią. Powi-
kłania związane z raną i przeziębienie 
okazały  się być zbyt dużym obciąże-
niem dla  utrudzonego organizmu. 
Sława męczennika jest dość trwała 
i niektórzy twierdzą, że ukazywanie go 
w ikonografii z czerwonym paliuszem 
jest właśnie pamiątką tego faktu.

W  1375 roku Kapituła generalna 
karmelitów zdecydowała o staraniach 
o kanonizację Piotra Tomasza. W zako-
nie najpierw obchodzono jego wspo-
mnienie jako wyznawcy (od  r. 1509), 
a od roku 1564 czczono go jako mę-
czennika. Jednak reforma z 1584 roku 
usunęła go z kalendarza. Karmel bosy 
przywrócił w  1609 roku jego wspo-
mnienie, które od  1628 roku obcho-
dzone jest ponownie w obu gałęziach 
Karmelu. Przypada ono 8 stycznia.

Obecnie teksty na  wspomnienie 
liturgiczne św. Piotra Tomasza przy-
pominają jego służbę dla  pojedna-
nia chrześcijan i  zgody między na-
rodami, państwami, stronnictwami, 
zwaśnionymi stronami politycznymi 
i  religijnymi. Nazywany już w  śre-
dniowieczu „Zwierciadłem nuncju-
szy” i dziś pobudza nie tylko służby 
dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej, 
ale wszystkich ludzi Kościoła do za-
angażowania jak Maryja – pokorne-
go i  cichego, w  nieustannej modli-
twie – na rzecz miłosierdzia, zgody 
i pojednania w świecie. O św. Piotrze 
Tomaszu – módl się o pokój i o zgo-
dę na świecie i w Ojczyźnie naszej!

Ks. Marcin Puziak
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Z życia parafii i klasztoru

20-21 marca 2018  
Rekolekcje dla młodzieży

Przez dwa kolejne dni, 20 i 21 marca, w naszej bazylice 
trwały rekolekcje wielkopostne dla młodzieży. Rekolek-
cje poprowadził Paweł Cwynar, nawrócony gangster i kil-
kukrotny recydywista. Opowiadał o swoim nawróceniu, 
które dokonało się w jego życiu. Dziś Paweł zajmuje się 
pisaniem książek. Pierwszą, jaką napisał, jest: „Wysłu-
chaj mnie proszę…”, w której opisuję prawdziwą histo-
rię napotkanych na swojej drodze ludzi.

22 marca 2018  
Katecheza o rodzinie

W  czwartkowe popołudnie, tym razem w  Eliaszówce, 
odbyło się kolejne spotkanie poświęcone rodzinie i wy-
chowaniu. Gościliśmy o. Ksawerego Knotza OFMCap., 
który w bardzo prosty, ale konkretny sposób przedstawił 
temat: Obudzić łaskę sakramentu małżeństwa. Jak formować 
małżeństwa, aby ich sakrament wydawał owoce duchowe 
i realnie zmieniał małżeństwo? W swojej prelekcji wskazał 
na  trzy stopnie przeżywania małżeństwa oraz wskazał 
drogę odkrywania wartości i  przemieniającej mocy sa-
kramentu małżeństwa.

22-25 marca 2018 
Rekolekcje dla dorosłych

Przez 4 kolejne dni, od czwartku do Niedzieli Palmowej 
włącznie, trwały w  naszej bazylice rekolekcje wielko-
postne dla dorosłych. Rekolekcje poprowadził ks. prof. 
Stefan Koperek CR. Temat główny rekolekcji brzmiał: Być 
chrześcijaninem dziś. Podczas nauk rekolekcyjnych słucha-
cze byli prowadzeni do pytań o własną modlitwę, wier-
ność sakramentom i codzienną praktykę życia religijne-
go, która staje się potwierdzeniem wiary człowieka.
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18 i 25.03.2018  
Kiermasz

Przez dwie kolejne niedziele, 18 i  25  marca br., mło-
dzież Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia po  raz ko-
lejny zorganizowała kiermasz. Tym razem na kiermaszu 
wielkanocnym można było nabyć palmy, świąteczne 
ozdoby, stroiki z żywych sadzonek i wiele innych dro-
biazgów. Dzięki prowadzonym kiermaszom młodzież 
zasila swój fundusz na wyjazd do Panamy. Tym razem 
udało się uzbierać niebagatelną sumę 5538 zł. Wszyst-
kim, którzy wspomagają materialnie młodzież serdecz-
nie dziękujemy.

25 marca 2018  
Niedziela Palmowa

W  Niedzielę Palmową, po  Mszach świętych o  9.00 
i 11.00, odbyły się procesje z palmami po klasztornych 
krużgankach. Uroczysta procesja rozpoczęła  się przy 
Krzyżu, gdzie po poświęceniu palm i odczytaniu Ewan-
gelii, wierni wyruszyli do kościoła, aby tam uczestniczyć 
w Eucharystii. Po wieczornej Mszy św. w Niedzielę Pal-
mową odbył się koncert wielkopostny pt.: Drzewo Święte 
w  wykonaniu Piwnicy św. Norberta.
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Triduum Paschalne w naszej bazylice

W Wielki czwartek, podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęliśmy celebrowanie najkrótszego, ale zarazem 
najważniejszego okresu liturgicznego w Kościele jakim jest Święte Triduum Paschalne. Uczestnicząc w celebracjach 
Misterium Paschalnego wspominaliśmy najważniejszą tajemnicę naszego zbawienia, która wypełniła się przez mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
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15 kwietnia 2018 
Bilet za ciacho

W III niedzielę wielkanocną młodzież z KDM-u przepro-
wadzała akcję Bilet za  ciacho. Akcja cieszyła  się dużym 
zainteresowaniem i miłym odbiorem ze strony wiernych, 
którzy kupując u młodzieży domowe wypieki, wspiera-
li ich w zbiórce funduszy na zakup biletów do Panamy 
na  ŚDM. Młodzież zebrała podczas akcji 5246,16 zł. 
Za wszelkie wsparcie młodzieży i docenienie ich pracy 
serdecznie dziękujemy. Równocześnie młodzież prze-
prowadzała zbiórkę pluszaków. Zebrane maskotki zo-
stały oddane do Stowarzyszenia Lazarus, gdzie zostaną 
wykorzystane do nauki pierwszej pomocy wśród dzieci 
ze szkół podstawowych i przedszkoli.

9 kwietnia 2018 
Dzień Świętości Życia

Tego roku, z uwagi na Niedzielę Palmową, a potem Wiel-
ki Tydzień i oktawę Wielkanocy, dopiero 9 kwietnia ob-
chodziliśmy Dzień Świętości Życia. W tym dniu w naszej 
bazylice, podczas Mszy św. o  godz. 16.30 i  19.00, 40 
osób złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego, zobowiązując się do codziennego odmawia-
nia przez dziewięć miesięcy modlitwy w intencji dziec-
ka, zagrożonego zabiciem w łonie matki.
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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
3 maja

•  Uroczystość Królowej Polski.

4 maja
•  Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo do  Serca 

Pana Jezusa o godz. 19.00.

5 maja
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.

8 maja
•  Celebracja I rocznika (klasy VII) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 17.45.

9 maja
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” w  sali 

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

14 maja
•  Msza św. o jedność w Narodzie za wstawiennictwem 

św. Królowej Jadwigi i trzeci dzień Nowenny Jubile-
uszowej o godz. 16.30.

16 maja
•  Katecheza z cyklu spotkań o rodzinie i wychowaniu 

w Kaplicy Matki Bożej Piaskowej o godz. 17.00.

19 maja
•  Spotkanie I rocznika (klasy VII i II gim.) przygotowu-

jącego się do bierzmowania o godz. 15.00.

20 maja
•  Kiermasz prowadzony przez Karmelitańskie Dzieło 

Miłosierdzia.

22 maja
•  Spotkanie I rocznika (klasy II gim.) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 18.00.

26 maja
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie o godz. 

10.00.

30 maja
•  Spotkanie Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia 

w Eliaszówce o godz. 19.00.

31 maja
•  Uroczystość Najświętszego Ciała i  Krwi Chrystusa. 

Uroczysta Msza św. i procesja Eucharystyczna ulica-
mi parafii o godz. 16.30.

Ilustracja na okładce: Graduale carmelitarum z 1644 r. 

7–9 maja

Dni modlitw o urodzaje  
i za kraje głodujące

Nabożeństwo majowe
codziennie o godz. 18.30
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