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Maryja podtrzymuje nas w naszej 
wędrówce do  Bożego Narodzenia, 
ponieważ uczy nas, jak przeżywać 
obecny okres Adwentu w oczekiwa-
niu na Pana – powiedział papież Fran-
ciszek w rozważaniu poprzedzającym 
południową modlitwę „Anioł Pański” 
na  placu św. Piotra w  Watykanie.  
Drodzy bracia i siostry!

Druga niedziela Adwentu przypa-
da w dniu uroczystości Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny i nasze spojrzenie pociąga piękno 
Matki Jezusa, naszej Matki! Z wielką 
radością Kościół kontempluje „pełną 
łaski” (Łk 1,28), tak jak Bóg na  nią 
spojrzał od pierwszej chwili w swo-
im planie miłości. Maryja podtrzymu-
je nas w naszej wędrówce do Bożego 
Narodzenia, ponieważ uczy nas, jak 
przeżywać okres Adwentu w oczeki-
waniu na Pana.

Ewangelia św. Łukasza przedsta-
wia nam dziewczynę z Nazaretu, ma-
łej miejscowości w Galilei, na peryfe-
riach imperium rzymskiego, a  także 
na peryferiach Izraela. Mimo to na nią 
skierowało  się spojrzenie Pana, któ-
ry ją wybrał, aby stała się Matką Jego 
Syna. W  perspektywie tego macie-
rzyństwa, Maryja została zachowana 
od  grzechu pierworodnego, to  zna-
czy tego zerwania jedności z Bogiem, 
z innymi i ze stworzeniem, które rani 
głęboko każdego człowieka. Ale  ta 
rana została uprzednio uzdrowiona 
w  Matce Tego, który przyszedł, aby 
wyzwolić nas z niewoli grzechu. Nie-
pokalana jest wpisana w  Boży plan; 
jest owocem miłości Boga, zbawiają-
cego świat.

A  Matka Boża nigdy nie oddali-
ła  się od  tej miłości: całe Jej życie, 
cała Jej istota jest „tak” powiedzia-
nym Bogu. Ale z pewnością nie było 

to  dla  niej łatwe! Gdy anioł nazwał 
Ją „łaski pełną” (Łk 1,28), Ona „zmie-
szała  się bardzo”, gdyż w  swej po-
korze czuła się przed Bogiem nikim. 
Anioł Ją pocieszył: „Nie bój się, Ma-
ryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któ-
remu nadasz imię Jezus” (w. 30). Kie-
dy zwiastowanie jeszcze bardziej ją 
poruszyło, także ponieważ nie była 
jeszcze żoną Józefa, to Anioł dodał: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie. Dla-
tego też Święte, które  się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym” (w. 
35). Maryja słuchała, była wewnętrz-
nie posłuszna i odpowiedziała: „Oto 
Ja służebnica Pańska, niech Mi  się 
stanie według twego słowa” (w. 38).

Tajemnica tej dziewczyny z Naza-
retu, która jest w sercu Boga, nie jest 
nam obca. Bo Bóg rzeczywiście kie-
ruje swoje spojrzenie miłości na każ-
dego mężczyznę i  kobietę! Apostoł 
Paweł mówi, że  Bóg „wybrał nas 
przed założeniem świata, abyśmy 
byli święci i nieskalani” (Ef 1,4). Rów-
nież od  zawsze zostaliśmy wybrani 
przez Boga, aby żyć życiem świętym, 
wolnym od grzechu. Jest to plan mi-
łości, który ponawia za  każdym ra-
zem, kiedy do  Niego  się zbliżamy, 
zwłaszcza w sakramentach.

Tak więc w tym święcie, kontem-
plując naszą Niepokalaną Matkę, 
rozpoznajemy również nasze naj-
prawdziwsze przeznaczenie, nasze 
najgłębsze powołanie: być kochanym, 
być przekształconym przez miłość. 
Spójrzmy na Nią i pozwólmy, by Ona 
na  nas spoglądała, abyśmy nauczy-
li się być bardziej pokornymi, a także 
odważniejszymi w pójściu za Słowem 
Bożym, aby przyjąć serdeczne objęcia 
jej Syna Jezusa; objęcia, które dają 
nam życie, nadzieję i pokój.
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Jestem ogromnie zaszczycony i zarazem jest mi nie-
zmiernie miło, że mogę do Was skierować kilka moich 
myśli i  słów na  łamach naszego Miesięcznika Sanktu-
arium „Na Piasku” w Krakowie. Ten mój zaszczyt jest 
spotęgowany tym, że zgodnie z decyzją naszego Ojca 
Prowincjała Bogdana Megera O.Carm., od  8  sierpnia 
2015 roku pełnię w naszym Karmelitańskim Klasztorze 
w  Krakowie posługę przeora, czyli głównego przeło-
żonego tego klasztoru i wspólnoty go tworzącej, a za-
razem jego reprezentanta. Funkcję tę przyjąłem jako 
wyraz olbrzymiego zaufania Ojca Prowincjała wobec 
mojej skromnej osoby, ale zarazem z poczuciem wiel-
kiej odpowiedzialności w kierowaniu naszą największą 
karmelitańską wspólnotą w Polsce.

Przyjmując z  pokorą tę decyzję jako wyraz Bożej 
Woli, czując ogrom odpowiedzialności wobec czeka-
jących mnie zadań, od  razu obrałem sobie za  przy-
kład i patrona tego mojego przeorowania mojego po-
przednika na tym stanowisku, naszego bł. o. Hilarego 
Pawła Januszewskiego –  męczennika II  wojny świa-
towej, który pełniąc ten urząd w czasie wojny, kiedy 
tylko dowiedział się że Gestapo aresztowało naszych 
Współbraci z klasztoru krakowskiego, zaraz udał  się 
do obozu przejściowego na Montelupich i powiedział, 
że  to  jego powinni aresztować, zamiast jego współ-
braci, bo to  on  jest przeorem klasztoru karmelitów 
w  Krakowie i  on  jako PRZEOR JEST ODPOWIEDZIAL-
NY ZA SWOICH WSPÓŁBRACI. Te jego słowa stały się 
dla mnie programem mojego posługiwania jako prze-
ora naszego Karmelitańskiego Klasztoru w  Krakowie 
„Na Piasku”.

Św. Jadwiga Królowa, sprowadzając w  1397 roku 
z  Pragi Czeskiej Karmelitów do  naszego klasztoru 
na ówczesne „Garbary” w Krakowie, chciała zapewnić 
opiekę duchową mieszkającym w  pobliżu Krakowia-
nom. Nasi Praojcowie przyjęli to zadanie z wielką tro-
ską i  odpowiedzialnością, co też poświadczyła sama 
Matka Najświętsza, obierając sobie ten kościół jako 
szczególne miejsce Jej kultu. My Karmelici XXI wieku, 
choć być może nieudolnie, staramy  się kontynuować 
tę spuściznę naszych Ojców i  wypełniać testament 

założycielski naszej Fundatorki św. Królowej Jadwigi. 
Dlatego już od pierwszych dni mojego posługiwania, 
przy porozumieniu i współudziale moich Współbraci, 
staram się tak organizować życie i funkcjonowanie na-
szego klasztoru, aby każdy, kto przyjdzie do naszego 
Sanktuarium, został godnie przyjęty i  wyszedł stąd 
ubogacony Bożą łaską.

Dlatego już dzisiaj pragnę podziękować wszyst-
kim moim Współbraciom za ich zaangażowanie, zapał 
i gorliwość, z jaką starają się Wam wszystkim służyć. 
Dziękuję im, że mimo naszej niewielkiej liczebności, 
starają  się służyć Bogu i  ludziom na  wielu płaszczy-
znach; nie tylko związanych z parafią, jak praca jako 
katecheci w szkołach i kapelani w szpitalach, ale także 
w  ich posługiwaniu w  naszej świątyni poprzez cele-
browanie Mszy św. i  sprawowanie innych sakramen-
tów, zwłaszcza wielogodzinne, cierpliwe i  wytrwałe 
służenie nawracającym  się grzesznikom w  konfesjo-
nale. Nie mogę też nie zauważyć i nie docenić wspa-
niałej i ofiarnej, choć pokornej i  cichej posługi Braci 
w  pracy w  zakrystii, na  furcie klasztornej i  w  całym 
klasztorze nie wyłączając sfery kuchennej oraz wielu 
innych płaszczyzn naszej działalności. Z  głębi serca 
pragnę też wszystkim im podziękować za  dokłada-
nie wszelkich starań w  celu budowania prawdziwie 
rodzinnej atmosfery w  naszym konwencie. Mam też 
świadomość, że  bez Bożej pomocy nic nie możemy 
uczynić, dlatego też dziękuję wszystkim Współbra-
ciom, że za wszelką cenę chcą i uczestniczą w naszych 
wspólnych karmelitańskich modlitwach, a Was drodzy 
Wierni, przychodzący do  naszego Sanktuarium, pro-
sząc o  wyrozumiałość wobec naszego karmelitań-
skiego stylu życia i naszych ludzkich słabości, ośmie-
lam się również prosić o modlitwę w naszej intencji, 
abyśmy poprzez naszą posługę nieustannie prowadzi-
li Was do Szczytów Karmelu, czyli do samego Jezusa 
Chrystusa.

Wszystkim Wam z serca błogosławię:
o. Zbigniew Czerwień 

O.Carm.

Kochani Miłośnicy
naszego Sanktuarium 
i Klasztoru Karmelitów
w Krakowie „Na Piasku”!
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Adwent to także czas na ponow-
ne powierzenie siebie Bogu, który 
przyjął ludzkie ciało po to, by w na-
szym życiu „ustąpił smutek i wzdy-
chanie”. Każdy z  nas ma doświad-
czenie jakiegoś nienasycenia, jakiejś 
życiowej porażki lub  załamania. 
Z  całym tym bagażem zaproszeni 
jesteśmy do  Tego, którego zapo-
wiadali Prorocy i Pisma. Powierzmy 
samych siebie, On niczego nam nie 
zabierze, On tylko daje. Bóg jest do-
skonały, nie posiada nic, ma tylko 
Siebie i jeżeli cokolwiek daje to tyl-
ko Siebie. Bóg nie jest Bogiem zwy-
cięskim, Bóg jest Bogiem miłującym.

Oczekiwać jak św. Józef
Rozważmy je przez pryzmat życia 

św. Józefa, bezpośredniego świadka 
i  obok Maryi, głównego bohatera 
tamtych wydarzeń. Jesteśmy prze-
konani, że odrobina wysiłku z naszej 
strony pozwoli dać świeży powiew 
na dalsze dni naszego świętowania, 
uzmysławiając nam „że  wszystko 
mogę w  tym, który mnie umacnia”. 
U św. Józefa działy się rzeczy niewy-
obrażalne. Św. Józef słyszy słowa, 
które wypowiada bezpośredni wy-
słannik Boga: „ Józefie, synu Dawida, 
nie bój  się wziąć do  siebie Maryi, 
twej Małżonki: albowiem z  Ducha 

Świętego jest to, co  się z  Niej po-
częło. Porodzi Syna, któremu nadasz 
imię Jezus, On  bowiem zbawi swój 
lud od jego grzechów” (Mt 1, 21-22). 
Ma się wrażenie, że Pan Bóg pokrzy-
żował drogi młodemu człowiekowi 
z  Nazaretu. To  wydarzenie wystar-
czyło, aby św. Józef doświadczył to-
talnego ogołocenia i  bezgranicznej 
niemocy. Chciałoby  się w  tej chwili 
odtworzyć scenę z Nazaretu sprzed 
dwóch tysięcy lat. To wydarzenie po-
kazuje, co zrobił św. Józef – potrafił 
w  cichości i  zaufaniu odpowiedzieć 
na wezwanie Boga. Postawa św. Jó-
zefa to niewątpliwy wstęp do głów-
nych wydarzeń w Betlejem.

W  tym bezpośrednim okresie 
przygotowania do  uroczystości Na-
rodzenia Pańskiego warto pamiętać, 
że u św. Józefa:

– rezygnacja z  własnych ambicji 
i własnej drogi jest dowodem świę-
tości;

– rezygnacja z własnej drogi otwie-
ra drogę do wolności;

– wziąć pod  dach Maryję to  za-
wsze radość serca, która emanuje 
milczeniem i upewnia się jakimś nie-
zrozumieniem;

– wypełnić wolę Bożą to  postę-
pować z  czułością i  całkowitą deli-
katnością wobec brzemiennej Maryi.

Św. Józef był, jest i pozostanie na-
uczycielem, który nam, ludziom wia-
ry wskazuje drogę. Ma się wrażenie, 
że u św. Józefa mniej znaczy więcej. 
Zrezygnował z wszystkiego, aby kar-
mić Tego, który jest Wszystkim.

Troszczyć się o Jezusa
Jan Paweł II w Adhortacji Redem-

poris Custos napisał, że  św. Józef 
jest człowiekiem, któremu Pan Bóg 
polecił straż nad  swoim najcen-
niejszym skarbem i  pokazuje jak 
należy troszczyć  się o  Jezusa, jak 
dbać o wiarę. Jako troskliwy Opie-
kun, uczy co mamy czynić, aby po-
dobać  się Panu Bogu. Dostojewski 
powiedział, że  gdyby miał wybrać 
między prawdą a  Jezusem, to  wy-
brałby Jezusa. Simone Weil powie-
działa, że wybrałaby prawdę, a św. 
Józef wybrał Jezusa i prawdę. Jako 
troskliwy Opiekun Jezusa Chrystu-
sa pokazuje coś bardzo ważnego 
i  istotnego, brak złorzeczenia. To, 
co przeżywa jest trudne do zrozu-
mienia i  swoim zachowaniem po-
kazuje, że ból, którego doświadcza 
nie owocuje jakimś przekleństwem, 
ale  skargą. Mamy prawo do  skargi 
i św. Józef ma świadomość, że skar-
ga dotrze do Boga, ale nie dlatego, 
żeby załatwić coś po  znajomości, 

By ustąpił smutek 
i wzdychanie…

Adwent 2015
Adwent to  bezpośredni okres przygotowania do  Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 
To kolejna szansa, w której dane jest nam pochylić się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bo-
żego. Warto spojrzeć z nadzieją na te święte wydarzenia w Betlejem, które zmieniły bieg 
świata, naszej ojczyzny, które rozświetlą naszą szarą rzeczywistość.
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ale że skarga da siłę. Św. Józef ma 
świadomość, że  Bóg nie pociesza 
nas głaszcząc, tylko dodaje siły. 
Warto wiedzieć, że  św. Józef nie 
moralizuje, ale  wtajemnicza. Nie 
w ten sposób, że staje między Bo-
giem a  Jezusem, tylko przez to, 
że odsłania nam Boga.

Gdzieś napisano: „jak nie bę-
dziesz żył tak, jak myślisz, to  bę-
dziesz myślał tak jak żyjesz”. 
To spostrzeżenie pokazuje jak reali-
zowała się wola Pana Boga w życiu 
św. Józefa. W życiu Opiekuna doko-
nywało  się nieustanne pomnażane 
dobra, które emanowało. Św. Józef 
nie dążył w swoim życiu do moral-
nego luksusu, żeby kogoś bardzo 
surowo oceniać. Jego posługa jaką 
wykonywał względem swojej Rodzi-
ny i  najbliższych pozostanie wzo-
rem dla  każdego człowieka dobrej 
woli.

Przedsionek nieba
Św. Józef już na ziemi doświad-

czał przedsionka nieba. Jest przy 
Źródle, którym jest Dzieciątko Je-
zus. Jego pragnienie jest jedno-
cześnie spełnieniem. Jeśli św. Józef 
w  życiu doświadczył cierpienie, 
to  sens cierpienia stanowi próbę 
dojrzałości wiary w życiu. Roztrop-
ność św. Józefa świadczy o kondycji 
duchowej. Umiejętnie i prawidłowo 

tropi wolę samego Pana Boga. Teo-
lodzy podkreślają, że  przeciwień-
stwem wiary nie jest niewiara, lecz 
lęk. Wiara św. Józefa nie była ślepa, 
to  nie było cukierkowe wypowie-
dzenie zgody na  plan Pana Boga. 
Wiara u  św. Józefa szukała zrozu-
mienia. Mamy prawo testować swo-
je przekonania i sądy, bo człowiek, 
któremu wszystko wydaje  się być 
oczywiste, staje  się człowiekiem 
bezmyślnym.

Postanowienie
Warto w  Adwencie przeanali-

zować swoje życie. Może udało-
by  się coś zmienić. Nie muszą być 
to  od  razu spektakularne rzeczy. 
Może zmienić jakieś nie najlepsze 
przyzwyczajenia, które zadają ból. 
Niech nie będzie to  tylko ckliwe 
świąteczne życzenie. Zachęcamy 
do  codziennego odmawiania lita-
nii do św. Józefa. Jesteśmy przeko-
nani, że  każdego dnia poczujemy 
wewnętrzne wzrastanie w  wierze. 
W końcu oto chodzi, żeby wzrastać 
w  wierze. Zachęcamy do  wspól-
nego uczestnictwa w  Roratach co-
dziennie w bazylice karmelitańskiej 
o  6:00, aby oddawać cześć Maryi, 
której św. Józef był wiernym Oblu-
bieńcem.

br. Janusz O. Carm.

 Przebacz
         Panie
W biegu, w zamęcie ludzkich spraw,
życiowych dążeń, oczekiwań
zatrzymaj się, mimo, że masz
przed sobą wiele innych wyzwań.

Skup się przez chwilę, oto wrota
przybytku Boga – twej świątyni.
Przychylnym okiem na nie popatrz,
w niej liczysz się jak każdy inny.

Zadumaj się – to tylko chwila -
nad samym sobą, nad istnieniem.
Od wieków wierny lud w niej bywa,
wyprasza łaski, zmienia siebie.

Odmów modlitwę, w siebie spójrz,
klęcząc skruszony przed ołtarzem.
Stąd możesz wyjść na jedną z dróg,
na której w sobie dobro znajdziesz.

Nie szczędź krytyki swoim krokom,
bliźniego mając na swym względzie.
Nadaj szczególną wagę słowom,
jeśli odmienić pragniesz siebie.

Bóg jest cierpliwy, będzie słuchał –
nastawi ucho swe dla ciebie…
Poproś: by On ci znów zaufał,
a ty się lepszym stawał będziesz!

Bogusław Nowaliński
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Początki osadnictwa po zachodniej 
stronie średniowiecznego Krakowa się-
gają XII stulecia. Świadczą o tym m.in. 
niewielkie fragmenty drewnianej chaty 
z przełomu XII i XIII w., jakie odkryto 
podczas badań archeologicznych pro-
wadzonych w ogrodzie przy ul. Krup-
niczej 26. Pierwsza pisemna wzmianka 
o przedmieściu znajdującym się przed 
Bramą Szewską pojawia  się w  źró-
dłach historycznych dopiero w 1311 r. 
Do XIV w. tereny te podlegały bezpo-
średnio książętom oraz królom. Istnia-
ło tu już jednak wówczas kilka osad, 
jak choćby położone w  okolicy dzi-
siejszych ulic Garncarskiej, Krupniczej 
i  Wenecja Pobrzezie, którego miesz-
kańcy trudnili  się rybołówstwem, 
Czarna Ulica (dzisiejsza ul. Karmelicka 
od  kościoła oo. Karmelitów do  Alei 
Trzech Wieszczów), czy Czarna Wieś 
(wzdłuż obecnej ul.  Czarnowiejskiej). 
Dwie ostatnie osady zajmowały liczne 
ogrody będące własnością zarówno 
krakowskich mieszczan, jak i  miesz-
kańców przedmieścia. Przełomową 
datę stanowi rok 1363, kiedy to król 
Kazimierz Wielki sprzedał Krakowo-
wi prawa sądowe w osadach położo-
nych po  zachodniej stronie miasta, 
zatrzymując jedynie prawo ściągania 
podatków. W ciągu następnych kilku-
dziesięciu lat przed Bramą Szewską 
rozwinęła  się jurydyka (samodzielna 
osada) miejska o  dość znaczącej po-

zycji, zasiedlana stopniowo głównie 
przez ludność pochodzenia niemiec-
kiego, a także licznych rzemieślników 
trudniących  się garbowaniem skór, 
którzy z  oczywistych względów hi-
gienicznych musieli osiedlić  się poza 
murami miejskimi. Ponadto, prze-
pływająca przez przedmieście Mły-
nówka Królewska –  odnoga Rudawy, 
utworzona na mocy przywileju księcia 
Leszka Czarnego z 1286 r., stanowiła 
bezcenne źródło świeżej wody nie tyl-
ko dla zakładów garbarskich. Zasilała 
ona bowiem także liczne młyny, folu-
sze, cegielnie, słodownie czy szlifier-
nie. Szacuje się, że w XVI w. na przed-
mieściu mogło funkcjonować nawet 
ponad 150 warsztatów garbarskich. 
Wiadomo również, że w okolicy dzi-
siejszej ul. Krupniczej znajdowało się 
kilka warsztatów garncarskich, z kolei 
nieopodal dzisiejszej ul.  Garncarskiej 
zamieszkiwali rzemieślnicy wyrabia-
jący kasze (krupnicy). Początkowo 
tereny po  zachodniej stronie Krako-
wa nazywano „przedmieściem przed 
Bramą Szewską” (łac. suburbium ante 
portam Sutorum), jednak już w  XV  w. 
pojawia  się określenie „przedmieście 
Garbary” (łac. suburbium Cerdonum), 
a wreszcie po prostu „Garbary”. Waż-
nym okresem w dziejach przedmieścia 
jest koniec XIV stulecia, kiedy to dzięki 
fundacji królowej Jadwigi, rozpoczęto 
budowę gotyckiego kościoła, do któ-

rego w  1397  r. sprowadzono z  Pragi 
zakon karmelitów. Od tej chwili karme-
litańska świątynia stała się centralnym 
punktem jurydyki, do dziś będąc świa-
dectwem kilkusetletnich, burzliwych 
dziejów przedmieścia. Przełomowym 
wydarzeniem w  historii Garbar było 
oblężenie Krakowa przez wojska ar-
cyksięcia Maksymiliana Habsburga 
(1587  r.), pretendenta do  tronu pol-
skiego. Mieszkająca na  przedmieściu 
ludność pochodzenia niemieckiego 
opowiedziała się po stronie Maksymi-
liana, w przeciwieństwie do mieszkań-
ców Krakowa, sprzyjających później-
szemu królowi Zygmuntowi III. Miało 
to swoje tragiczne konsekwencje. Za-
raz po zakończeniu działań wojennych 
polska ludność Garbar wymordowała 
w  odwecie kilkudziesięciu garbarzy 
niemieckiego pochodzenia. Ponadto 
w obawie przed ponownym atakiem sił 
prohabsburskich, zabudowania przed-
mieścia doszczętnie spalono. Wkrótce 
jednak przystąpiono do  odbudowy. 
Wiadomo, że w 1632 r. znajdowały się 
na Garbarach 3 murowane kamienice, 
233 drewniane domy, a także 7 rezy-
dencji podmiejskich. Niestety kolejna 
klęska nawiedziła Garbary podczas 
potopu szwedzkiego w 1655 r., kiedy 
to  z  rozkazu dowodzącego obroną 
Krakowa Stefana Czarneckiego pod-
palono przedmieścia Krakowa, celem 
ułatwienia obserwacji poczynań wojsk 
nieprzyjaciela. Całkowicie zrujnowane 
Garbary nie odzyskały już nigdy daw-
nej świetności. Przez lata z  gruzów 
podniesiono tylko ważniejsze obiek-
ty, jak kościół i  klasztor Karmelitów 
czy młyny. Na  pozostałych terenach, 
podobnie jak w  średniowieczu, za-
kładano głównie sady, ogrody, a także 
pola uprawne. Powstająca odtąd za-
budowa miała wybitnie przedmiejski 
charakter. Należy wspomnieć, że Gar-
bary nigdy nie stały się samodzielnym 
miastem (jak choćby Kleparz), chociaż 
stosunkowo gęsta zabudowa, a  tak-
że dość regularna sieć ulic nadawały 
im cechy niewielkiego miasteczka. 
Ponadto, dowodem na  stosunkowo 
dużą samodzielność przedmieścia 
jest zachowany do  dnia dzisiejszego 
(w  osiemnastowiecznej formie) daw-
ny ratusz (ul. Karmelicka 12). Jurydyka 
Garbary włączona została do Krakowa 

Budynek dawnego ratusza Garbar (dziś ul. Karmelicka 12). Fot. nieznany, ok. 1860 r. 
Z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie; Zbiór fotograficzny, sygn. A-IV-404.

Przedmieście 
przed Bramą Szewską
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z  końcem XVIII  w. na  mocy uchwa-
ły Sejmu Czteroletniego z  kwietnia 
1791 r. W okresie intensywnego ruchu 
budowlanego w  2 poł. XIX i  na  po-
czątku XX  w. niepozorna parterowa 
zabudowa stopniowo ustępowała 
miejsca kilkupiętrowym kamienicom, 
wznoszonym niejednokrotnie przez 
wybitnej klasy architektów. Powsta-
ła więc w ten sposób swego rodzaju 
dzielnica mieszkaniowa, zachowana 
do  dziś w  większości w  niezmienio-
nym kształcie.

Inna, bardzo często spotykana 
nazwa tej okolicy –  „Piasek” –  roz-
powszechniła  się na  szeroką skalę 
dopiero w XIX w. Początkowo nazy-
wano w ten sposób tereny położone 
w  sąsiedztwie kościoła oo. Karme-
litów. Z  czasem zaczęto tak nazy-
wać całą dzielnicę, czego pamiątką 
do dziś pozostają licznie zachowane 
stare tabliczki z  numerami domów. 
Od  1991  r. tereny dawnego przed-
mieścia Garbary wchodzą w  skład 
Dzielnicy I Stare Miasto.

W najbliższych numerach „Na Pia-
sku” będziemy się starali stopniowo 
przybliżać mniej lub  bardziej zna-
ne fakty z dziejów dawnego przed-
mieścia Garbary i  dzielnicy Piasek. 
Mamy nadzieję, że  lektura pomoże 
Państwu w odkrywaniu na nowo nie-
co zapomnianych i  niedocenianych 
dziś miejsc  oraz pokaże, że  budyn-
ki, mijane w  codziennym pośpie-
chu, kryją często w swych wnętrzach 
niejedno dzieło sztuki i  pozostają 
do dziś niemymi świadkami wielu in-
teresujących zdarzeń z jakże bogatej 
historii tej części Krakowa.

Mając świadomość, że  wielu 
z  Czytelników zamieszkuje naszą 
dzielnicę od  lat, gorąco zachęcamy 
do kontaktu z nami i podzielenia się 
swoimi wspomnieniami. Z chęcią wy-
słuchamy Państwa opowieści zarów-
no o wydarzeniach całkiem niedaw-
nych, jak i  tych sprzed kilku dekad, 
o  których mało kto dziś pamięta. 
Chcemy przekazać tę pamięć następ-
nym pokoleniom!

Leszek Zaraska
Stowarzyszenie Miłośników Kleparza  

i Garbar „Krakowska Florencja”
www.krakowskaflorencja.pl;  

mail: stowarzyszenie@krakowskaflorencja.pl

Kto zginął w Łaźni Ludowej ?
Tajemnica budynku przy Karmelickiej 49

Według jednych informacji Łaźnia Ludowa przy ulicy Karmelickiej 49 ist-
niała przed drugą wojną światową. Inne relacje mówią o założeniu jej w tym 
budynku w roku 1940. Nie ma adresu ani numeru telefonu w książce telefo-
nicznej wydanej w 1942 roku; nigdzie nie jest jednak powiedziane, że Łaźnia 
powinna mieć własny telefon...

7  marca 1945 pod  gruzami Łaźni Ludowej zginęło kilkanaście kobiet 
i mężczyzn. Nie było rannych tylko ofiary śmiertelne? Kto stoi za zniszcze-
niem budynku przy Karmelickiej 49? Czy to możliwe, że 7 marca 1945 za-
mierzano dostać się przez łaźnię na  teren koszar przy ulicy Siemiradzkie-
go ? Czyżby szturmować zamierzali partyzanci z oddziału nie uznającego 
styczniowego rozkazu generała „Niedźwiadka – Okulickiego o rozwiązaniu 
Armii Krajowej? Ile jest prawdy w informacji o nocnym ataku niemieckiego 
lotnictwa? Bombardowanie w marcu? Czy to mógł być – bo i z taką spotka-
łem się wiadomością – zamach na kogoś, korzystającego z  łaźni? A może 
„tylko” nieszczęśliwy wypadek? W tym momencie znowu wraca pytanie, dla-
czego o  tym „nieszczęśliwym wypadku” nie usłyszeli dziennikarze? Może 
dowiedzieli się, ale siły wyższe czyli cenzura z sobie znanych powodów nie 
zezwoliła ujawnić prawdy na łamach „Dziennika Polskiego”?

Z informacjami proszę telefonować (12) 633- 60-81 
lub e-mail: sjankowski @poczta.fm

(jank)

Śladem zbrodni Armii Czerwonej

Śmierć czekała na Garbarskiej
Peerelowski cenzor wolałby zapewne połknąć długopis z  czerwonym 

wkładem, niż zezwolić na ujawnienie drukiem informacji o strzałach, które 
na ulicy Garbarskiej, w pobliżu kościoła Karmelitów, przerwały życie Karola 
Trylskiego (l. 35).

Zginął 8 kwietnia 1945, w trzecim miesiącu gospodarowania w naszym 
mieście Armii Czerwonej i NKWD. Nie był ich pierwszą ofiarą. 9 lutego na uli-
cy Izaaka zastrzelili mieszkającego tam Jana Jurczyka, a dwa dni później – 
Władysława Grysa. W drodze do  szkoły, pod  sowiecki samochód 9 marca 
dostał się Józef Szczupak, lat 10. Ciężko rannego (?) chłopca zabrano do sa-
mochodu, a jego ciało zrozpaczony ojciec znalazł dopiero 17 marca...

Dokumentacja zebrana w  Zakładzie Medycyny Sądowej potwierdza 
śmierć z rąk sowieckich żołnierzy: Zdzisława Tołkacza (23 maja), Bronisława 
Wójcika (29 maja), Franciszka Poźniaka (29 maja), Józefa Romka (12 czerw-
ca). Bronisława Tokarza śmiertelnie pobito 24  lipca, w  czasie napadu 
na mieszkanie jego rodziców, Antoniego Kucharskiego – kilka dni później 
na ulicy, a Pawła Kucharskiego – na podwórku, gdzie dwaj czerwonoarmi-
ści wyciągnęli go podczas rabunkowego napadu. 19 września zastrzelono 
milicjanta – Zbigniewa Leję, który w Borku Fałęckim próbował nie dopuścić 
do rabunku. 25 września nie przeżył mieszkający na Czerwonym Prądniku 
dorożkarz Szymon Piekarczyk, lat 34. Wg dotąd pozyskanych informacji, 
sowieccy żołnierze zabili go na ulicy Prandoty. W pogrzebie uczestniczyło 
ponad stu krakowskich dorożkarzy, a o ich przejeździe z Rynku Głównego 
na Czerwony Prądnik napisano nawet w „Dzienniku Polskim”.

(jank)

Kartka z historii

file:///M:/AGENT%20PR%20Sylwester%20Wolak/_Prace%20INNE/Na%20piasku/11_2015/zrodlo/str%206-7/www.krakowskaflorencja.pl 
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W latach 1394–1397 w klasztorze 
praskim powstały trzy monumental-
ne kodeksy rękopiśmienne, będące 
dziś świadectwem kultury liturgicznej 
karmelitów w  wiekach średnich. Zo-
stały one najprawdopodobniej przy-
wiezione do  Krakowa w  pierwszych 
pięćdziesięciu latach funkcjonowania 
klasztoru, tj. pomiędzy fundacją klasz-
toru na Piasku (1397), a okresem gdy 
konwent praski upadł z powodu wo-
jen husyckich (1442). Księgi te, jako 
jedne z nielicznych rękopiśmiennych, 
przetrwały pożar klasztoru na Piasku 
w  1587 roku, a  także ruinę kościoła 
w  czasie potopu szwedzkiego. Były 
przechowywane z  poszanowaniem, 
jednocześnie cały czas używane i kory-
gowane, o czym świadczy palimpsest 
(powtórnie użyty pergamin) w  nie-
których fragmentach. W  roku 1743 
za przeoratu o. Bonawentury Kiełko-
wicza, który sam był skryptorem i ilu-
minatorem, poddano konserwacji wie-
le starych ksiąg liturgicznych. Wśród 
nich również były trzy praskie antyfo-
narze. Zapisane w księgach rachunko-
wych wydatki obejmują oprawę i wy-
mianę desek okładzin trzech starych 
antyfonarzy (17 zł i  22 gr). W  czasie 
tej naprawy dodano kilka kart papie-

rowych – kartę tytułową oraz indeksy. 
Oprawę tych kodeksów o wymiarach 
52 x 35 cm stanowi deska obciągniętą 
skórą brązową wyciskaną w ornamen-
ty roślinne i figuralne za pomocą rade-
łek. Najstarszymi elementami oprawy 
są XIV wieczne mosiężne okucia, na-
rożniki i guzy naśladujące szlifowane 
kamienie. Prace introligatorskie naru-
szyły niektóre zdobienia, ponieważ 
po  ponownym zszyciu kart obcięto 
ich krawędzie na równi z innymi, prze-
rywając w  ten sposób wiele wąsów 
i splotów liści wypełniających stronice.

Z pierwotnych trzech, dwa kodek-
sy z  praskiego konwentu pozostały 
na  miejscu i  można je na  co dzień 
podziwiać w  muzeum karmelitów 
na  Piasku. Antyfonarze zawierają je-
den kompletny zbiór antyfon na cały 
rok w dwóch cyklach de tempore i de 
sanctis. Łacińskie kodeksy spisane są 
na  pergaminie teksturą gotycką. Za-
opatrzone są w umieszczoną na czte-
rolinii notację muzyczną w  postaci 
typowej dla  karmelitów neum kwa-
dratowych –  nota quadrata. To  jedne 
z najstarszych zachowanych w zako-
nie karmelitańskim pomników liturgii.

Dwa tomy antyfonarza przecho-
wywane w  klasztorze karmelitów 

na  Piasku zawierają na  466 kartach 
pergaminowych 2477 inicjały, z cze-
go cztery stanowią inicjały malarskie 
– miniatury z przedstawieniami Bo-
żego Narodzenia, Epifanii (pokłonu 
Trzech Króli), Koronacji NMP i  św. 
Anny Samotrzeć. W tych dwóch ko-
deksach znajdują  się również 53 
większe dwubarwne (cynobrowo-
-błękitne) inicjały kaligraficzne. Trzy 
z  nich to  przedstawienia figuralne 
z  postaciami św. Jana Ewangelisty, 
św. Piotra i św. Pawła. Pozostałe ini-
cjały ozdabiają fantastyczne stwo-
rzenia, smoki i  hybrydy. Miniatury 
ksiąg praskiego skryptorium karme-
litów odwołują  się do  stylu piękne-
go, jaki około roku 1400 ukształto-
wał  się w  iluminatorstwie czeskim. 
Historycy sztuki widzą w  nich po-
dobieństwa do  prac wykonywanych 
w  skryptorium na  dworze Wacława 
IV. Wypełnia je tradycyjny motyw 
filigranowy, sploty sprężynek, kó-
łek, nitkowatych wypustek. Przy 
większych wielobarwnych inicjałach 
przedstawiono karmelitów –  fun-
datorów poszczególnych miniatur. 
Wszyscy zakonnicy ukazani są w po-
staci adorantów, towarzyszą im pa-
troni –  św. Katarzyna, św. Dorota, 
św. Filip i św. Jakub Młodszy. Wyko-
nawcami miniatur byli dwaj karmeli-
ci. Znani są jedynie z  tego jednego 
dzieła – antyfonarza karmelitańskie-
go, który jednak nigdy nie został 
ukończony, a przygotowane miejsca 
pod inne miniatury pozostały puste.

Szymon Sułecki

Pergaminowi 
świadkowie 
historii
Okoliczności przybycia karmelitów do Polski, z powodu milczenia źródeł, nie 
są do końca poznane. O jego dacie wspominają (1397) – co prawda – Długosz 
i  Miechowita, ale  nie ma bezpośredniego przekazu o  początkach fundacji 
pierwszego klasztoru w Krakowie. Już w połowie XVII wieku przy pisaniu Księ-
gi fundacji karmelitańskich w Polsce o. Aleksander Kośliński wskazuje na przy-
bycie zakonników z Pragi powołując się przy tym na antyfonarze przechowy-
wane od początków istnienia klasztoru, w Krakowie.
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Do Karmelitańskiego Dnia Młodych 
pozostało 240 dni. Przygotowania, 
zapoczątkowane w  miesiącach let-
nich, zaczynają nabierać tempa. 
Zgłaszający się wolontariusze, dzia-
łania promocyjne, dopracowywany 
w detalach program…
… a wszystko to po to, by na kilka-
naście godzin spotkać się w krakow-
skich ogrodach Karmelu, ugo-
ścić młodych z  różnych stron 
świata i  wspólnie pogłębić 
(a może odnaleźć w sobie?) kar-
melitańskiego ducha. Zaplanowane 
na  27  lipca 2016 roku wydarzenie, 
będące częścią Światowych Dni Mło-
dzieży, pozwoli młodym ludziom 
z karmelitańskich parafii, wspólnot, 
szkół na spotkanie i podzielenie się 
duchowością i różnorodnością Zako-
nu. Jest ono otwarte dla wszystkich 
młodych związanych z Karmelem.

Postawić na młodych
Jan Paweł II powiedział o młodzie-

ży, że ona jest przyszłością świata. Po-
dobne zdanie na temat roli młodych 
w  Zakonie Karmelitów mają jego 
władze. Na początku XXI wieku Kuria 
Generalna podjęła wysiłek stworze-
nia specjalnego programu, mającego 
na celu propagowaniu karmelitańskiej 
duchowości wśród młodych. Zadanie 
ambitne, gdyż wśród mnogości atrak-
cji, jakie oferuje świat, trudno jest 
dać „coś więcej” i zachęcić do wejścia 
na karmelitańską ścieżkę. Zwykło się 
jednak mawiać, że  dla  chcącego nie 
ma rzeczy niemożliwych.

Podobnie było z  karmelitańskim 
programem dla młodych. Organizo-
wane, najpierw lokalnie, spotkania 

młodych Karmelu gromadziły coraz 
więcej osób. Tworzenie komite-
tów młodych, różnorodne projekty, 
spotkania formacyjne i  ciągłe zaan-
gażowanie Braci przynosiły efekty. 
Młodzi przychodzili. W  2010 roku 
wysunięto propozycję zorganizowa-
nia pierwszego ogólnoświatowego 

karmelitańskiego spotkania mło-
dych. Trudno było szukać lepszej 
okazji, niż Światowe Dni Młodzieży 
w Madrycie...

Wyłowieni z tłumu
Światowe Dni Młodzieży groma-

dzą setki tysięcy, a  nawet miliony 
ludzi. Można pomyśleć: co to  więc 
za  osiągnięcie zebrać 500 osób 
karmelitańskiej młodzieży, bo wła-
śnie tyle przybyło na  Karmelitański 
Dzień Młodych 2011 w  Madrycie? 
Spróbujmy jednak przedstawić tę 

kwestię nieco inaczej. Przebywając 
w  wielotysięcznym tłumie, rzadko 
wyodrębniamy w  nim jednostkę. 
Często nie mamy szansy wypowie-
dzenia  się, wtapiamy  się w  otocze-
nie. Ale w grupie kilkuset osób już 
łatwiej odnaleźć konkretną osobę, 
uformować, poświęcić chwilę tylko 
dla  niej. Karmelitańska grupa wy-
odrębniona podczas ŚDM, w  takim 
ujęciu to  już nie nic nieznacząca 
garstka. To  swego rodzaju uprzy-
wilejowana „elita”. Grupa, w  której 
nie ma przypadkowych osób i każdy 
wnosi coś od siebie. Grupa, z której 
mamy prawo być dumni…

… jesteśmy?
Przygotowując dla całego karmeli-
tańskiego świata Dzień Młodych, 
nie zapomnijmy przygotować nań 
przede wszystkim samych siebie. 
Być może jest tak, że do dziś nie 

zastanawialiśmy się, dlaczego akurat 
taka świątynia, co symbolizują trzy 
gwiazdki umieszczone na  kremo-
wo-brązowej tarczy herbu zakonu. 
A może w ogóle nie ma nas duchowo 
obecnych w karmelitańskiej wspólno-
cie i wmawiamy sobie powierzchow-
ny sąd, że  przecież nic szczególne-
go się tutaj nie dzieje?

Niech więc Karmelitański Dzień 
Młodych będzie bodźcem, żeby coś 
w  tej kwestii zmienić. Dostrzec to, 
czego do  tej pory nie zauważali-
śmy. Bo to właśnie od nas: ode mnie 
i  od  Ciebie, od  współpracy ludzi 
świeckich z  Ojcami zależy to, jak 
wzrasta nasza wspólnota. Nie bój-
my  się więc chcieć dowiedzieć  się 
o  niej więcej, zrozumieć ją bar-
dziej, zaangażować w  nią mocniej, 
by  w  efekcie końcowym móc uwie-
rzyć głębiej…

Magdalena Chuchmacz

Nie tylko światowe, 
    ale też karmelitańskie…
Dni Młodzieży 2016
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1 grudnia

Łk 3, 1-6
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. 
Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrar-
chą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Tracho-
nu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapła-
nów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże 
do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził, więc 
całą okolicę nad  Jordanem i  głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze 
mów proroka Izajasza:
«Głos wołającego na pustyni:  
Przygotujcie drogę Panu,  
prostujcie ścieżki dla Niego;  
każda dolina niech będzie wypełniona,  
każda góra i pagórek zrównane,  
drogi kręte niech się staną prostymi,  
a wyboiste drogami gładkimi.  
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Prorok Izajasz zapowiadał, że  przed przyjściem Syna 
Bożego zabrzmi „Głos wołającego na  pustkowiu: Przygo-
tujcie drogę Pana, wyrównajcie Jego ścieżki”. Kilka wieków 
później Zachariasz, ojciec Jana usłyszał od  anioła o  swo-
im synu: „Wielu synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga”. 
Około trzydzieści lat później proroctwo wypełniło  się.  
 Judejczycy przez nauczanie Jana zrozumieli, że  postępują 
niezgodnie z Prawem Bożym. Oni grzeszą, czyli błądzą, nie 
osiągają celu wynikającego z nazywania się dziećmi Boga i lu-
dem Boga. Dlatego potrzebują przemiany, zastanowienia się 
nad tym do czego ich to doprowadziło. Muszą zmienić spo-
sób myślenia, muszą się nawrócić, czyli odwrócić od czegoś, 
by zwrócić się ku czemuś, od obojętności wobec Boga do umi-
łowania Go, od braku zaufania do zaufania Bogu, od nieposłu-
szeństwa do posłuszeństwa Bogu. Muszą na nowo pozwolić 
Bogu na  kierowanie ich życiem przez słowo Boże. Wtedy 
zobaczą za górami i krętymi ścieżkami życia, swoje jedyne 
zbawienie, ocalenie, ratunek – Jezusa Chrystusa.

A w jaki sposób Ty przygotowujesz drogę Panu?

13 grudnia

Łk 3, 10-18
Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: 
«Cóż więc mamy czynić?».

On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech jedną 
da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak 
samo czyni».
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali 
go: «Nauczycielu, co mamy czynić?».
On im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad 
to, ile wam wyznaczono».
Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czynić?»
On im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i niko-
go nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żoł-
dzie».
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli do-
mysły w  sercach co do  Jana, czy nie jest Mesjaszem, 
on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; 
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem go-
dzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was 
będzie Duchem Świętym i  ogniem. Ma On  wiejadło 
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbie-
rze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił do-
brą nowinę.

Celnicy i żołnierze to grupy społeczne, które nie cie-
szyły  się akceptacją żydowskiej społeczności. Rzymski 
system podatkowy stwarzał możliwości wielu nadużyć, 
dlatego Jan zwraca się do Żydów z różnych okręgów Pa-
lestyny zajmujących się pobieraniem podatków na rzec 
Rzymian, aby pobierali tyle ile im wyznaczono. Żołnierze 
podobnie jak celnicy również byli na  służbie Rzymian, 
którym pomagali zaprowadzać porządek w  podbitym 
przez nich kraju, czego konsekwencją było życie w po-
gardzie. Jan pokazuje, że należy szukać dobra tam gdzie 
na pierwszy rzut go nie widać, tam gdzie nikt się go nie 
spodziewa. Zapowiada Tego, który będzie chrzcił „Du-
chem Świętym i ogniem”, chrztem, który jest Bożą ak-
tywnością, na którą człowiek sam przyzwala. Bóg chce 
działać w życiu człowieka, ale to ludzie muszą otworzyć 
swoje serca na ogień Jego miłości.

A w jaki sposób Ty angażujesz Boga w swoje życie?

20 grudnia

Łk 1, 39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem 
w  góry do  pewnego miasta w  pokoleniu Judy. Weszła 
do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbie-
ta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciąt-
ko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała 
ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i  błogosławiony jest owoc Twojego łona. 
A  skądże mi to, że  Matka mojego Pana przychodzi 
do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał 
w  moich uszach, poruszyło  się z  radości dzieciątko 
w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, 
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Komentarze
biblijne
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Pośpiech Maryi można odczytać, jako pragnienie dzie-
lenie się Jezusem, czyli Darem, jaki otrzymała od Boga. 
Jest świadoma, że Dziecko, którego  się spodziewa nie 
należy do  niej, że  jest Darem dla  innych. Świadomość 
Maryi oraz chęć niesienia służby Elżbiecie pokazuję jej 
wiarę. Ruchy dziecka w łonie matki, są zapewne dla każ-
dej kobiety niezwykłym doświadczeniem. Wyrażają cud 
życia, są oznaką zbliżających się zmian oraz wejścia ko-
biety w nową rolę. „Poruszyło się” dosłownie „podsko-
czyło dzieciątko”. Podobnie jak taniec, skakanie wyraża-
ło radość. Żydzi byli przekonani, że  płód ludzki może 
reagować na bodźce. Poruszanie się Jana w łonie Elżbiety 
może być zatem wyrazem radości oraz prenatalnej wraż-
liwości na obecność Boga, który przychodzi z Maryją.

A czy Tobie w adwentowym oczekiwaniu towarzyszy 
„duchowy pośpiech”?

25 grudnia

J 1, 1-18
Na początku było Słowo,  
a Słowo było u Boga,  
i Bogiem było Słowo.  
Ono było na początku u Boga.  
Wszystko przez Nie się stało,  
a bez Niego nic się nie stało,  
co się stało.  
W Nim było życie,  
a życie było światłością ludzi,  
a światłość w ciemności świeci  
i ciemność jej nie ogarnęła.  
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,  

Jan mu było na imię.  
Przyszedł on na świadectwo,  
aby zaświadczyć o Światłości,  
by wszyscy uwierzyli przez niego.  
Nie był on światłością,  
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.  
Była Światłość prawdziwa,  
która oświeca każdego człowieka,  
gdy na świat przychodzi.  
Na świecie było Słowo,  
a świat stał się przez Nie,  
lecz świat Go nie poznał.  
Przyszło do swojej własności,  
a swoi Go nie przyjęli.  
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,  
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,  
tym, którzy wierzą w imię Jego,  
którzy ani z krwi,  
ani z żądzy ciała,  
ani z woli męża,  
ale z Boga się narodzili.  
Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało między nami.  
I oglądaliśmy Jego chwałę,  
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,  
pełen łaski i prawdy. 
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: 
«Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie 
idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie». Z  Jego pełności wszyscyśmy otrzymali ła-
skę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chry-
stusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony 
Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Na Piasku  nr 9 (460)      grudzień 2015

Odwiedziny Elżbiety – fresk autorstwa Giotto di Bondone 
namalowany ok. 1305 roku w Kaplicy Scrovegnich w Padwie

Gerard van Honthorst „Bóg się rodzi”
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Słowem jest Syn, w pełni Bóg – Chrystus, Mesjasz 
i w pełni człowiek – Jezus. Jezus Chrystus nie został 
stworzony, On  jest od  zawsze. Jezus Chrystus jest 
stwórcą i  światłem odbitym od  Boga, najpełniejszym 
objawieniem Boga. Zwyciężył świat i  grzech.  Jezus 
i  Jan Chrzciciel są rówieśnikami, równymi sobie, jako 
ludzie. Jan jest świadkiem, a Jezus jest treścią janowe-
go świadectwa. Ciemność to niewiara z powodu nie-
dostrzegania, niezrozumienia lub  odrzucenia światła 
prawdy zawartej w  Objawieniu Boga. Światem są lu-
dzie oddaleni, obojętni i wrodzy wobec Boga, niemo-
gący wymówić się od winy. Światem są Judejczycy i lu-
dzie z innych narodów, którzy nie rozpoznali Go, jako 
stwórcy i nie uwierzyli ani Janowi, ani Jezusowi. Niewi-
dzialny Bóg, stał się widzialnym w Synu. Bóg zamiesz-
kał na ziemi pośród ludzi i jest cały czas obecny. Jezus 
Chrystus zna Ojca, nikt nie może powiedzieć, że zna 
Boga lepiej od Niego. Objawił się w mocy, w prawdzie, 
w łasce i zbawieniu. Rozpoczęło się i trwa nowe przy-
mierze Boga z wszystkimi ludźmi, którzy przez wiarę 
w Jezusa Chrystusa narodzili się na nowo i są dziećmi 
Bożymi.

A czy Ty przyjąłeś Słowo do swojego życia?

26 grudnia

Mt 10, 17-22
Jezus powiedział do swoich Apostołów: 
«Miejcie  się na  baczności przed ludźmi. Będą was 
wydawać sądom i w swych synagogach będą was bi-
czować. 
Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić 
z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy 
was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie 
mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, 
co macie mówić. 
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego 
będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i oj-
ciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć 
ich przyprawią. Będziecie w  nienawiści u  wszystkich 
z  powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do  końca, 
ten będzie zbawiony».

Wiara to  coś czego to  końca człowiek nie potrafi 
opisać słowami. Wiara nie jest tylko spersonalizowa-
nym odczuciem każdego człowieka, ale  również nie-
zwykłym wyzwaniem i  odpowiedzialnością. Najwięk-
szym wyrazem wiary jest jej doświadczenie. Jezus 
uprzedza Apostołów, że wielu z nich doświadczy wiary 
poprzez cierpienia fizyczne oraz psychiczne z jego po-
wodu. Takie doświadczenie to najtrudniejszy egzamin 
w życiu każdego wierzącego człowieka. Należy jednak 
pamiętać, że  Duch Święty pomaga przetrwać takie 
chwile tym, którzy nie zwątpią nawet gdyby to przera-
stało człowieka.

A czy Ty jesteś przystąpić do „egzaminu z wiary”?

27 grudnia

Łk 2, 41-52
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Świę-
to Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwy-
czajem świątecznym. Kiedy wracali po  skończonych 
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie 
zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w to-
warzystwie pątników, uszli dzień drogi i  szukali Go 
wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wró-
cili do Jerozolimy, szukając Go. 
Dopiero po  trzech dniach odnaleźli Go w  świątyni, 
gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się 
im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, 
byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła 
do  Niego: «Synu, czemuś nam to  uczynił? Oto ojciec 
Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». 
Lecz On  Im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? 
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co na-
leży do mego Ojca?» 
Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. 
Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im 
poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu. 
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce 
u Boga i u ludzi.

Podróż z Jerozolimy do Nazaret trwała około trzech 
dni. Podróżowano w grupach rodzinnych i sąsiedzkich. 
Dzieci często wędrowały z  rówieśnikami pod  opieką 
swoich rodziców. Jezusowi brakowało roku „do  osią-
gnięcia dorosłości oznaczającej osobistą odpowiedzial-
ność za postępowanie zgodne z Prawem Mojżeszowym”. 
Na terenie świątyni nauczyciele religijni prowadzili lek-
cje i  rozmowy poprzez zadawanie pytań słuchaczom. 
Rozmowy dotyczyły treści ksiąg biblijnych. Uwagę 
uczestników dyskusji poruszyła inteligencja oraz pyta-
nia i odpowiedzi Jezusa. Rodzice Jezusa szukali Go, po-
nieważ w sposób czysto ludzki martwili się o Niego. Nie 
rozumieli, że od  Jego narodzenia Boga nie trzeba szu-
kać, ponieważ jest we wszystkim, co nie jest mu wrogie 
i co do Niego należy. A do Niego należy wszelkie dobro, 
a więc każdy człowiek, każde Boże stworzenie i wszelkie 
Boże działanie.

A czy Ty szukasz Boga w swojej codzienności?
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2015
19 grudnia – Bł. o. Tytus Brandsma O.Carm. (III sobota m-ca)
 

2016
16 stycznia – spotkanie opłatkowe (III sobota m-ca)
27 lutego – J an Paweł II – wierny syn Karmelu
12 marca – Duchowość pasyjna w życiu świętych Kar-
melu (II sobota m-ca)
30 kwietnia – św. Szymon Stock i pobożność Szkaplerzna
28 maja – Maryja w życiu Karmelu
25 czerwca – św. Maria Magdalena de Pazzi
16 lipca – Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej
(odpustowa Msza św. o godz. 18:00)

Plan spotkania
 
10:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec
11:00 – Msza św.
12:00 – Konferencja
12.45 – Modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej
 
W każdą sobotę na godz. 8.00 zapraszamy na Mszę św. 
ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w Kaplicy Brackiej.
 
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc pod adres 
e-mail: szkaplerz@karmelici.pl

Z listu apostolskiego Providentialis gratiae eventus – Opatrznościowe wydarzenie łaski
(25 marca 2001 r.)

Wiele pokoleń Karmelu, od  po-
czątku aż do  dzisiaj, w  swej wę-
drówce ku „świętej górze, Jezusowi 
Chrystusowi, naszemu Panu” (Mszał 
Rzymski, modlitwa z Mszy św. ku czci 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Kar-
mel, 16 lipca), starało się kształtować 
swoje życie wzorując się na Maryi.

W  znaku Szkaplerza zawiera  się 
sugestywna synteza maryjnej du-
chowości, która ożywia pobożność 
ludzi wierzących, pobudzając ich 
wrażliwość na  pełną miłości obec-
ność Maryi Panny Matki w ich życiu. 
Szkaplerz w  istocie jest „habitem”. 
Ten, kto go przyjmuje, zostaje włą-
czony lub  stowarzyszony w  mniej 
lub  więcej ścisłym stopniu z  Zako-
nem Karmelu, poświęconym służbie 
Matki Najświętszej dla  dobra całe-
go Kościoła (por. Formuła nałożenia 
Szkaplerza: Obrzęd błogosławieństwa 
i  nałożenia Szkaplerza zatwierdzo-
ny przez Kongregacje Kultu Bożego 
i  Dyscypliny Sakramentów 5  stycz-
nia 1996  r.). Ten, kto przywdziewa 
Szkaplerz, zostaje wprowadzony 
do ziemi Karmelu, aby „spożywać jej 
owoce i jej zasoby” (por. Jr 2, 7) oraz 
doświadczać słodkiej i  macierzyń-
skiej obecności Maryi w codziennym 

trudzie, by  wewnętrznie  się przy-
oblekać w  Jezusa Chrystusa i  uka-
zywać Jego życie w  samym sobie 
dla  dobra Kościoła i  całej ludzkości 
(por. Formuła nałożenia Szkaplerza).

Znak Szkaplerza przywołuje za-
tem dwie prawdy: jedna z nich mówi 
o  ustawicznej opiece Najświętszej 
Maryi Panny, i to nie tylko na drodze 
życia, ale także w chwili przejścia ku 
pełni wiecznej chwały; druga to świa-
domość, że nabożeństwo do Niej nie 
może ograniczać  się tylko do  mo-
dlitw i  hołdów składanych Jej przy 
określonych okazjach, ale  powinna 
stanowić „habit”, czyli nadawać sta-
ły kierunek chrześcijańskiemu po-
stępowaniu, opartemu na modlitwie 
i życiu wewnętrznym poprzez częste 
przystępowanie do  sakramentów 
i  konkretne uczynki miłosierne co 
do ciała i co do duszy. W ten sposób 
Szkaplerz staje się znakiem „przymie-
rza” i wzajemnej komunii pomiędzy 
Maryją i  wiernymi: wyraża bowiem 
w sposób konkretny dar, jaki na krzy-
żu Jezus uczynił Janowi, a przez nie-
go nam wszystkim, ze swojej Matki, 
oraz przypomina o powierzeniu umi-
łowanego apostoła i  nas Tej, którą 
ustanowił nasza Matką duchową.

Ta maryjna duchowość, która 
wewnętrznie kształtuje osoby i upo-
dabnia je do  Chrystusa, pierworod-
nego wśród wielu braci, wyraziła się 
we wspaniałych świadectwach świę-
tości i mądrości bardzo wielu świę-
tych mężczyzn i  niewiast Karmelu, 
którzy wyrośli w cieniu i pod opieką 
Matki.

Ja również od  bardzo długiego 
czasu noszę na sercu Szkaplerz kar-
melitański! Z  miłością do  wspólnej 
Matki niebieskiej, której opieki do-
znaję ustawicznie, życzę, aby dzię-
ki temu rokowi maryjnemu wszyscy 
zakonnicy i zakonnice Karmelu oraz 
pobożni wierni, którzy Ją czczą z sy-
nowskim oddaniem, wzrośli w miło-
ści do  Niej i  by  umocnili w  świecie 
obecność tej Niewiasty milczenia 
i modlitwy, wzywanej jako Matka mi-
łosierdzia, Matka nadziei i łaski.

Z  tymi życzeniami z  radością 
udzielam Apostolskiego Błogosła-
wieństwa wszystkim zakonnikom, 
mniszkom, siostrom i  wiernym 
świeckim z Rodziny karmelitańskiej, 
którzy tak wiele czynią, by  szerzy-
ło  się wśród Ludu Bożego prawdzi-
we nabożeństwo do Maryi, Gwiazdy 
Morza i Kwiatu Karmelu!

Jan Paweł II – wierny syn Szkaplerza

Spotkania rodziny Szkaplerznej
– ostatnie soboty miesiąca
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Kącik dla Dzieci
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POCZYTAJ MI MAMO, TATO...

Bruno Ferrero

„Zaproszenie”
Pewien właściciel zamku urządził wielkie przy-

jęcie, na  które zaprosił wszystkich mieszkańców 
wioski przylegającej do  dworu. Olbrzymie piwni-
ce tego wielkodusznego szlachcica nie były jednak 
w  stanie zaspokoić pragnienia nienasyconych tak 
wielkiego zastępu zaproszonych gości. Zwrócił się 
więc z prośbą do wszystkich mieszkańców:

– Na środku podwórza, na którym to będzie się 
odbywało przyjęcie, postawię ogromną beczkę. 
Niech każdy z was przyniesie swoje wino i wleje 
je do  środka. Potem wszyscy będą mogli z  niej 
czerpać i  pić do  syta. Jeden z  wieśniaków przed 
przyjściem na  dwór wypełnił swój dzban wodą, 
myśląc: „ Jeśli wszyscy przyniosą wino, nikt się nie 
zorientuje, że w beczce jest trochę wody, nikt się 
o tym nie dowie!”. Przybywszy na uroczystość, wlał 
zawartość swojego dzbanka do  beczki, po  czym 
zasiadł za  stołem. Pierwsi goście, którzy poszli 
zaczerpnąć z  niej trochę wina, natychmiast  się 
zorientowali, że  w  beczce była tylko woda. Oka-
zało się, że wszyscy pomyśleli w ten sam, co on, 
sposób, przynosząc jedynie wodę.

Zbyt wielu ludzi przyniosło na  świat jedynie 
wodę i dlatego nie jesteśmy zadowoleni z tego świa-
ta. I dlatego musi przez to cierpieć całe Stworzenie.

 1.  Kiedyś był dobrym człowiekiem – teraz miesz-
ka w niebie.

 2.  Czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
 3.  24 grudnia.
 4.  Św. Józef był nim dla Joachima i Anny.
 5.  Miasto narodzin Pana Jezusa.
 6.  Jeden z darów dla Jezusa od Trzech Króli.
 7.  Zły król – chciał zabić Dziecię Jezus.
 8.  Ostrzegł św. Józefa przed niebezpieczeństwem.
 9.  Śpiewana przy wigilijnym stole.
10.  Rodzinne miasto św. Józefa.
11.  Na jego grzbiecie podróżowała Matka Boża 

z Nazaretu do Betlejem.
12.  Świąteczne drzewko.
13.  Imię Matki Bożej.

Kartki z rozwiązaniami krzyżówki, opatrzone imie-
niem i  nazwiskiem należy przynieść do  zakrystii 
13 grudnia, po mszy św. dla dzieci o  godz. 11.00. 
Czekają nagrody.

KRZYŻÓWKA

Moderator RAM: Agnieszka Zalarska

http://www.apostol.pl/rozwazania/bruno-ferrero
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Z życia parafii
1 listopada 2015 r. 

Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 18:30 nasza wspólnota zebrała się 
wraz z wiernymi w kościele, aby uroczyście odśpiewać nieszpory za zmarłych.

2 listopada 2015 r.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Za-
duszny. Po Mszach Świętych o godz. 9: i 19:00 zostały od-
prawiane w naszej bazylice procesje, w czasie których mo-
dliliśmy się za zmarłych wspomnianych w wypominkach.

11 listopada 2015 r. 

Dzień Niepodległości. Podczas uroczystej Mszy świętej 
modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny.

14 listopada 2015 r. 

Święto Wszystkich Świętych Karmelu. Podobnie jak 1 li-
stopada, nasza wspólnota zebrała się w bazylice o godz. 
18:30, aby uroczyście odśpiewać nieszpory za zmarłych 
karmelitów i wszystkich odzianych Szkaplerzem świętym.



16

Na Piasku  nr 9 (460)      grudzień 2015

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 oo. Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.00, 8.00, 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:

w poniedziałki i piątki 
w godz. 9.00-11.30

wtorki 
w godz. 18.00-20.00

środy i czwartki 
w godz. 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta w dni powszednie 

od godz. 8.00 do 12.30 
oraz od 14.30 do 17.30.

W niedziele i święta – nieczynna.  
Wszelkie sprawy w tym czasie  

załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 511 376 040

KALENDARIUM
1 grudnia 2015 r.

•  Spotkanie III rocznika przygotowującego się do bierzmowania o godz. 
18:00 w Kaplicy Brackiej.

•  Spotkanie wolontariuszy KDM o godz. 18:30 w Eliaszówce.

3 grudnia 2015 r.
•  Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierzmowania o godz. 

15:30 w Eliaszówce.

5 grudnia 2015 r.
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 16:30.

9 grudnia 2015 r.
•  Spotkanie I i II rocznika przygotowującego się do bierzmowania o godz. 

6.00 na Roratach.
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 17:15 w sali na kruż-

gankach klasztoru.

12 grudnia 2015 r.
•  Wieczór Uwielbienia. Rozpoczęcie o godz. 19:00.

15 grudnia 2015 r.
•  Spotkanie III rocznika przygotowującego się do bierzmowania o godz. 

18:00 w Kaplicy Brackiej.

16. grudnia 2015 r.
•  Spotkanie III rocznika przygotowującego się do bierzmowania o godz. 

6.00 na Roratach.

19 grudnia 2015 r.
•  Spotkanie Świeckiej Rodziny Karmelu. Rozpoczęcie o  godz. 10:00 

w Kaplicy Brackiej.
•  Zapraszamy na copiątkowe spotkania grupy młodzieżowej Flos Carmeli 

o godz. 19:00 do salki w holu klasztoru.

15 listopada 2015 r. 

Wizyta ks. Włodzimierza Sieka SVD w naszym kościele. 
Ks. Włodzimierz jest proboszczem parafii w  kościele 
katedralnym w  Irkucku oraz Wikariuszem Generalnym 
diecezji. Wraz z  animatorami misyjnymi zbierał ofiary 
na potrzeby misji w swojej diecezji.

22 listopada 2015 r.

Nasi wolontariusze rozprowadzając różne gadżety pro-
mowali Karmelitański Dzień Młodych.

24 listopada 2015 r. 

W naszej wspólnocie gościliśmy Br. Marka ze wspólnoty Ta-
ize. Br Marek uczestniczył wraz z młodzieżą przygotowu-
jącą się do wyjazdu na tegoroczne Europejskie Spotkanie 
Młodych do Walencji na modlitwie w duchu Taize o godz. 
19:30. W czasie modlitwy poprowadził rozważanie.


	_GoBack
	_GoBack

