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Trwamy w radości świętowania Bożego Narodzenia. Ta nasza radość jest 
tak wielka, że  nie sposób jej wyrazić poprzez świętowanie w  jednym 

dniu 25 grudnia, dlatego przedłużamy je na kolejne dni, a w naszej polskiej 
tradycji aż do 2 lutego. Dzieje się tak dlatego, gdyż jak nie jesteśmy w sta-
nie pomieścić w naszym ludzkim rozumie tej przeogromnej i przepięknej 
tajemnicy, iż „…Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jedynego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał…”, tak samo nie sposób 
pomieścić przepełniającej nas radości w  jednym dniu. Wszechogarniająca 
nas radość, wypływająca z faktu, iż „Słowo Boże ciałem się stało i zamieszkało 
między nami” tak nas przepełnia, że nie umiemy zatrzymać jej tylko dla sie-
bie, lecz chcemy dzielić się nią z innymi, chcemy wykrzyczeć ją na cały świat, 
co często czynimy, chociażby poprzez śpiew naszych pięknych kolęd i pasto-
rałek, przepojonych tekstami biblijnymi.

Sama Ewangelia zachęca nas też do dzielenia  się tą radością, że  Jezus 
Chrystus jest Emmanuelem –  Bogiem z  nami. Wszyscy, którzy przybywa-
li przywitać Nowonarodzonego Mesjasza Pańskiego –  pasterze, mędrcy 
ze Wschodu – napełnieni bożą łaską i radością z Jego narodzenia, natych-
miast rozgłaszali wszystkim napotkanym ludziom Ewangelię – Dobrą Nowi-
nę, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przyszedł na ziemię, aby zbawić 
świat. Zatem i my nie ociągajmy się w wykrzyczeniu wszelkiemu stworzeniu 
tej prawdy o Miłosiernym Bogu, tym bardziej, że przynagla nas do tego hasło 
obecnego roku duszpasterskiego w Polsce, które brzmi: „Idźcie i głoście…”. 
Idźmy więc na cały świat i głośmy Ewangelię wszystkim narodom, głośmy tę 
radosną nowinę, że Bóg nas nie opuścił, że ciągle jest z nami i troszczy się 
o nas, aby nikt nie zginął z tych, których dał Mu Ojciec. Głośmy tę Dobrą 
Nowinę nie tyle słowem, a przede wszystkim naszym życiem, naszym mi-
łosierdziem wobec braci najuboższych, gdyż, jak uczyła nas kanonizowana 
w ubiegłym roku św. Matka Teresa z Kalkuty, Boże Narodzenie jest zawsze 
tam, gdzie człowiek ma uśmiech na twarzy i wyciągnię-
tą dłoń do drugiego człowieka w geście dobroci.

Błagajmy, aby wspomagała nas w  głoszeniu tej ra-
dosnej nowiny Święta Boża Rodzicielka Maryja. Niech 
Ta, Która „…rąbek z głowy zdjęła, którym Dziecię owinąw-
szy…” podobnie jak Jezusa po  Jego narodzeniu, tak 
również i nas okrywa swoją szatą – Szkaplerzem Świę-
tym oraz pomaga nam umacniać w  świecie Królestwo 
Jej Syna.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.

„Chrystus 
nam się narodził...”
Umiłowani Czytelnicy  
Miesięcznika „Na Piasku”!
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„W blasku gwiazdy szukali światła”: To  sugestywne 
wyrażenie jednego z  hymnów liturgicznych uroczysto-
ści Objawienia Pańskiego odnosi  się do doświadczenia 
Mędrców: idąc za światłem poszukiwali Światła. Gwiaz-
da, która pojawiła się na niebie rozpaliła w  ich umyśle 
światło, pobudzające do poszukiwania wielkiego Świa-
tła Chrystusa. Mędrcy wiernie podążali za tym światłem, 
które ich wewnętrznie przenikało i spotkali Pana.

Ta droga Mędrców ze Wschodu jest symbolem prze-
znaczenia każdego człowieka: nasze życie jest wędrowa-
niem, w którym jesteśmy oświeceni światłami rozjaśnia-
jącymi drogę, aby znaleźć pełnię prawdy i miłości, którą 
my, chrześcijanie rozpoznajemy w Jezusie, Świetle świa-
ta. A każdy człowiek, podobnie jak Mędrcy, ma do dys-
pozycji dwie wielkie „księgi”, z których trzeba wydobyć 
znaki, które ukażą kierunek naszego pielgrzymowania: 
księgę stworzenia oraz księgę Pisma Świętego. Ważna 
jest czujność, czuwanie, słuchanie Boga, który do  nas 
mówi. Jak powiada Psalm w odniesieniu do Prawa Pań-
skiego: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i  światłem 
na mojej ścieżce” (Ps 119,105). Zwłaszcza słuchanie Ewan-
gelii, czytanie jej, rozmyślanie nad nią i czynienie jej na-
szym pokarmem duchowym pozwala nam spotkać żywe-
go Jezusa, doświadczyć Go i Jego miłości.

Pierwsze czytanie pozwala nam usłyszeć ponow-
ne z  ust proroka Izajasza wezwanie Boga skierowane 
do  Jerozolimy: „Powstań! Świeć!” (60,1). Jerozolima jest 
wezwana, by była miastem światła, odzwierciedlającym 
w świecie światło Boga i pomagającym ludziom podążać 

Jego drogami. To właśnie jest powołanie i misja Ludu Bo-
żego w świecie. Ale Jerozolima może nie odpowiedzieć 
na to wezwanie Pana. Ewangelia mówi nam, że Mędrcy, 
gdy przybyli do  Jerozolimy, przez jakiś czas przestali 
widzieć gwiazdę. Światło to jest szczególnie nieobecne 
w  pałacu króla Heroda: ten dom jest mroczny, panują 
tam ciemności, nieufność, lęk. Herod bowiem okazu-
je się podejrzliwy i zatroskany z powodu narodzin sła-
bego Dziecięcia, które postrzega jako rywala. W istocie 
Jezus nie przyszedł, aby obalić jego, marną marionetką, 
ale by obalić Księcia tego świata! Jednakże król i jego do-
radcy czują, że chwieją się podstawy ich władzy, boją się, 
że zostaną wywrócone reguły gry, zdemaskowane pozo-
ry. Dzieciątko podminowuje cały świat budowany na pa-
nowaniu, na sukcesie i posiadaniu! Herod posuwa się aż 
do zabijania dzieci: „Zabijasz maleństwa, bo strach zabija 
twe serce” – pisze św. Quodvultdeus (Kazanie 2, O wyzna-
niu wiary, PL 40, 655).

Mędrcy potrafili przezwyciężyć to  niebezpiecz-
ne wydarzenie ciemności u  Heroda, ponieważ wie-
rzyli Pismom, słowu proroków, które wskazywało 
na  Betlejem jako miejsce narodzin Mesjasza. W  ten 
sposób uniknęli odrętwienia nocy świata, podję-
li drogę do  Betlejem i  tam ponownie ujrzeli gwiazdę, 
doświadczając uczucie wielkiej radości (por. Mt 2,10). 
Jednym z aspektów światła prowadzącego nas na drodze 
wiary jest również święty „spryt” Chodzi o ową ducho-
wą przebiegłość pozwalającą nam rozpoznać zagrożenia 
i ich unikać. Mędrcy potrafili wykorzystywać owe światło 
„sprytu”, kiedy w drodze powrotnej postanowili nie prze-
chodzić przez mroczny pałac Heroda, ale iść inną drogą. 
Ci mędrcy przybyli ze Wschodu uczą nas, jak nie wpaść 
w pułapki ciemności i  jak się bronić przed ciemnością, 
która usiłuje ogarnąć nasze życie. Trzeba przyjąć do na-
szego serca światło Boga, a jednocześnie pielęgnować ów 
duchowy spryt, potrafiący łączyć prostotę z przebiegło-
ścią, jak tego żąda Jezus od swoich uczniów: „Bądźcie więc 
roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt 10,16). 
W uroczystość Objawienia Pańskiego, kiedy przypomina-
my ukazanie się Jezusa ludzkości w obliczu Dzieciątka, 
odczuwamy, że obok nas podążają Magowie, jako mą-
drzy towarzysze drogi. Niech ich przykład pomaga nam 
wznieść wzrok ku gwiazdom i podążać za wielkimi pra-
gnieniami naszego serca. Nich oni nas nauczą, abyśmy 
nie zadowalali się życiem przeciętnym, bez szczególne-
go znaczenia, ale  nieustannie dawali  się zafascynować 
tym, co jest dobre, prawdziwe, piękne... Bogiem, który 
jest tym wszystkim w sposób coraz pełniejszy! Niech nas 
też oni nauczą, abyśmy nie dali się zwieść pozorom, tym 
co dla świata jest wielkie, mądre, potężne. Nie możemy 
na  tym poprzestać. Nie możemy zadowalać  się pozo-
rami, fasadowością. Trzeba iść dalej, do Betlejem, tam, 
gdzie w prostocie domu na peryferiach, między matką 
a ojcem pełnymi miłości i wiary jaśnieje Słońce, które 
wzeszło z Wysoka, Król Wszechświata. Idąc za przykła-
dem Mędrców z  naszymi małymi światłami szukajmy 
Światła.

Droga mędrców
6 stycznia 2014 r.
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Gdybyśmy zastanowili  się 
nad  tym głębiej, mogłoby nas zdzi-
wić, dlaczego Święto Trzech Kró-
li jest tak ważne w  Kościele –  jest 
to uroczystość, w którą mamy obo-
wiązek uczestniczyć we Mszy Świę-
tej. W  naszym kraju jest to  nawet 
dzień ustawowo wolny od pracy. Co 
jest zatem tak szczególnego w wizy-
cie trójki dostojników z  zagranicy, 
że  wspomnienie tego wydarzenia 
ma rangę podobną do  samego Bo-
żego Narodzenia? Niepoważny ton 
poprzedniego zdania służyć ma jedy-
nie temu, aby pokazać, że w Święcie 
Trzech Króli chodzi o  coś zupełnie 
innego, ważniejszego niż podpo-
wiada nam ludowa tradycja. W  Ko-
ściele dzień ten nosi nazwę Epifanii 
(z gr. επιφάνεια – ukazanie się) czyli 
Objawienia Pańskiego. Dzień ten 
wyznacza pośrednio koniec Okresu 
Narodzenia Pańskiego w  Kościele 
–  ostatnim dniem tego okresu li-
turgicznego jest pierwsza niedziela 
po Epifanii, tj. Niedziela Chrztu Pań-
skiego. I właśnie w kontekście Boże-
go Narodzenia oraz Niedzieli Chrztu 
Pańskiego wyjaśnia się nam tak wiel-
ka ranga tego dnia.

Kto inny był tam Królem
Zanim zastanowimy się nad isto-

tą Objawienia Pańskiego, rozpraw-
my  się najpierw z  samymi królami. 
Po  pierwsze, wcale nie zostało po-
wiedziane, że było ich trzech – wia-
domo tylko, że  pozostawili trzy 
dary. Ponadto, zapewne nie byli 
wcale władcami. W tekście oryginal-
nym określeni są mianem „magów”, 
przez co należy rozumieć nie osoby 
parające  się magią, ale  mędrców, 
ludzi posiadających wiedzę niedo-
stępną innym. Pośrednio wskazu-
je na  to  sam fakt, że  właśnie oni 
poprawnie odgadli czas przyjścia 
na świat Syna Bożego. Wiedza, którą 
zdobyli, pozwoliła im wyznać wia-
rę, że  malutki niemowlak położony 

w  żłobie jest Synem Boga, oczeki-
wanym przez Izraela Mesjaszem, 
najwyższym Królem i Arcykapłanem, 
o  czym świadczyć miały złożone 
przez nich dary. Złoto symbolizo-
wało władzę królewską i  stanowiło 
wyraz uznania Jezusa za  jedynego 
prawowitego Króla całego świata. 
Kadzidło, podobnie jak dzisiaj, uży-
wane było w kulcie, stanowiło ofia-
rę składaną Bogu i  symbolizowało 
modlitwę człowieka. Podarowanie 
Jezusowi kadzidła było z jednej stro-
ny wyznaniem wiary w Jego Bóstwo, 
z drugiej zaś uznaniem jego władzy 
arcykapłańskiej. Znaczenie mirry 
bywa różnie wyjaśniane – niektórzy 
widzą tu atrybut lekarza, wskazujący 
na to, że Jezus uzdrowił nas wszyst-
kich z popełnionych grzechów. Inni 
rozumieją mirrę jako znak wypełnie-
nia się wszystkich proroctw Starego 
Testamentu, a zatem potwierdzenie 
mesjańskiej godności Jezusa. Dość 
często interpretuje  się mirrę – uży-
waną do balsamowania zwłok – jako 
zapowiedź męki i  śmierci Jezusa, 
a  tym samym potwierdzenie Jego 
człowieczeństwa, tj. prawdy o Wcie-
leniu Boga.

Poznali Boga,  
którego nie znali

Nie wiadomo skąd pochodzi-
li trzej mędrcy –  napisano tylko, 
że  przybyli „ze  Wschodu” oraz 
że wracali potem „do ojczyzny”, mu-
sieli zatem przybyć spoza Izraela. 
Już wtedy Izrael żył w  diasporze, 
nadal mogli być więc wyznawcami 
judaizmu – nie znali jednak wszyst-
kich proroctw Izraela, co w  przy-
padku mędrca żydowskiego byłoby 
wyrazem karygodnego nieuctwa. 
Ponadto sama Tradycja Kościoła 
przekazuje nam, że  faktycznie byli 
poganami nieznającymi jedynego 
Boga – Jahwe. Tutaj warto podkreślić 
różnicę między zwykłymi (niekiedy 
nawet pobożnymi) tradycjami – czę-

sto świeckimi, nieraz nawiązującymi 
do  czasów przedchrześcijańskich 
–  a  Tradycją Kościoła przez wielkie 
„T”. Tradycja jest niepisaną spuścizną 
początków chrześcijaństwa, ukształ-
towaną przez żywe działanie Ducha 
Świętego i  poprzez to  działanie in-
terpretowaną nieustannie na  nowo 
w odniesieniu do czasów bieżących. 
Nie wszystko to, co należy do  na-
szych tradycji religijnych jest ele-
mentem Tradycji. Jednak to, co  się 
w  niej zawiera –  a  o  tym decyduje 
Kościół – należy przyjmować na rów-
ni z objawieniem przekazanym nam 
przez Pismo Święte. Fakt, że mędr-
cy ze Wschodu byli poganami wyja-
śnia nam istotę święta Objawienia 
Pańskiego –  w  tym dniu uroczyście 
obchodzimy pamiątkę ukazania  się 
Boga ludziom. Wszystkim ludziom, 
nie tylko narodowi wybranemu. Mę-
drcy ze  Wschodu byli pierwszymi 
spoza Izraela, którzy ujrzeli „światło 
na oświecenie pogan”.

Bóg mówi o sobie samym
Do czasu Objawienia Pańskiego 

Bóg objawiał  się jedynie Izraelitom 
i  to  zawsze w  sposób do  pewnego 
stopnia zakryty. W dniu Bożego Na-
rodzenia uroczyście wspominaliśmy 
pamiątkę Wcielenia – oto Bóg stał się 
człowiekiem! Można było Go zoba-
czyć, dotknąć, usłyszeć Jego głos! Je-
zus Chrystus, Bóg, sam ukazał się lu-
dziom i pośrednio ukazywał im Boga 
Ojca, Ducha, którego nikt nie może 
zobaczyć, i którego nikt poza samym 
Jezusem tak naprawdę nie poznał. 
Jezus objawiając siebie, objawił rów-
nież Ojca, mówiąc o  Jego miłości 
i miłosierdziu i samemu dając najbar-
dziej wiarygodne świadectwo tej mi-
łości poprzez oddanie się na śmierć, 
aby usprawiedliwić nas, grzeszników. 
Jednocześnie Bóg Ojciec uwiarygod-
nił Bóstwo i  posłannictwo Jezusa, 
dając słyszeć swój głos z nieba, gdy 
Jezus przyjmował z rąk Jana chrzest 
w  Jordanie. Wcielenie, życie, śmierć 
i  zmartwychwstanie Jezusa dopeł-
niło objawienie Boga –  przed koń-
cem świata już nic więcej się o Bogu 
nie dowiemy. Objawienia prywatne 
udzielane wybranym świętym nie 
wnoszą nic nowego, pomagają jedy-

Dlaczego w Trzech Króli 
nie idziemy do pracy?
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nie głębiej zrozumieć to, co Bóg już 
o sobie powiedział – że On jest Mi-
łością. To wszystko, co Jezus mówił 
i  czynił, nie zostało jednak zarezer-
wowane dla  wąskiej grupy wybra-
nych – sam Jezus polecił głosić Dobrą 
Nowinę o zbawieniu wszystkim naro-
dom na świecie. W dniu Objawienia 
Pańskiego świętujemy fakt, że  mo-
gliśmy poznać miłość i  miłosierdzie 
Boga, oraz że  mogliśmy stać  się 
uczestnikami objawionych nam ta-
jemnic, tj.  dostąpić usprawiedliwie-
nia z  każdego popełnionego przez 
nas zła poprzez udzielenie nam 
chrztu świętego.

Taki dar zobowiązuje
Mowa misyjna Jezusa jest dla nas 

przynaglającym wezwaniem do nie-
sienia Objawienia Pańskiego wszę-
dzie tam, gdzie jeszcze ono nie 
dotarło. W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że  hasło roku duszpaster-
skiego w  Kościele w  Polsce na  rok 
2016/2017 brzmi „Idźcie i  głoście”, 
przypominając nam o  obowiązku 

dawania świadectwa i  służeniu mi-
sji głoszenia Ewangelii. Szczególną 
formą misji jest oczywiście wyjazd 
do  dalekiego pogańskiego kraju 
Trzeciego Świata – nie każdy jednak 
ma możliwość realizacji takiego po-
wołania. Mam to szczęście, że znam 
dobrze aż dwie takie osoby. Jednak 
każdy z  nas może nieść Dobrą No-
winę o odkupieniu i o miłości Boga 
wszędzie tam, gdzie bywa codzien-
nie –  w  domu, w  pracy, w  gronie 
znajomych itd. Nie oszukujmy  się 
–  choć ponad 85% Polaków dekla-
ruje  się jako rzymscy katolicy, wie-
lu z  nich żyje tak, jakby Boga nie 
było: jawnie sprzeciwiają  się praw-
dom wiary, redukując swoją „wiarę” 
do obchodzenia „choinki” i „zającz-
ka”. Coraz więcej jest wśród nas i ta-
kich, którzy uważają  się za  prawo-
wiernych katolików, jednocześnie 
krytykując papieża lub  odmawiając 
pomocy uchodźcom, a  nawet po-
pierając aborcję, zapłodnienie „in 
vitro” czy związki homoseksual-
ne. Wiele jest osób, które nie wi-

dzą konieczności spowiedzi przed 
księdzem lub  zachowywania postu 
w  piątki. Wielu jest też ludzi, któ-
rzy żyją z  przerażającą, kłamliwą 
wizją Boga: bezwzględnego władcy, 
którego surowość i gniew odbierają 
takiemu człowiekowi jakąkolwiek 
radość i  nadzieję w  życiu. Wiele 
jest serc, które czeka na  Ewange-
lię –  tuż przed naszymi nosami. 
Otwórzmy szeroko oczy i  serca, 
pozwólmy sobie na  szaleństwo mi-
łości, zbierzmy się na odwagę i pro-
śmy Boga o  pomoc, abyśmy umieli 
dostrzec te wszystkie osoby i służyć 
im miłością, pocieszeniem, radą czy 
upomnieniem. Dla  tych zaś, któ-
rzy w  ogóle negują istnienie Boga, 
złóżmy w tych dniach maleńkie pu-
bliczne wyznanie wiary i – zgodnie 
z tradycją (przez małe „t”) – napisz-
my na naszych drzwiach cyfrę bieżą-
cego roku, poprzedzoną symbolami 
C+M+B, skrótem zdania „Christus 
mansionem benedicat”  – „Niech 
Chrystus błogosławi temu domowi”.

Paweł Szeptyński

Pierwsze piętro krakowskiego 
klasztoru jest niedostępne dla więk-
szości osób. Obowiązująca klauzura 
zamyka dostęp do niego wszystkim 
ciekawskim. To  piętro tworzy dor-
mitorium czyli sypialnię klasztoru. 
Z szerokiego korytarza, oświetlone-

go niewielkimi oknami przy szczycie, 
prowadzą drzwi do poszczególnych 
cel. Znajduje  się tu również kaplica 
i biblioteka klasztoru.

Północny korytarz od strony 
wschodniej zamknięty jest dużym 
oknem, wychodzącym na ogród 
klasztorny. Ozdobione jest ono witra-
żem z 1860 roku z godłem Zakonu. 
Obok okna, w rogu krużganków stoi 
w  ogromnej ozdobnej szafie zegar 
z 1763 roku, wykonany przez Marci-
na Taborskiego, który założył czynną 
jeszcze w  XIX  wieku pracownię ze-
garmistrzowską. Zegar jest smukły, 
jego szafa ma ponad 4,5 metra wyso-
kości, a ponadto mechanizm ciężar-
kowy sięga jeszcze poniżej poziomu 
podłogi. Dwie wskazówki  – jedna 
wysmukła, druga szeroka, urozma-
icona wiciami roślinnymi – wskazują 
na godziny, minuty i kwadranse.

Nad  jego tarczą, zdobioną w mo-
tywy kwiatowe, została wymalowana 
przez Jana Remiaszowskiego sce-
na Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny. W  obłokach chmur, wskazu-

jących na  tajemnicę, po prawej stro-
nie w  czerwonej szacie i  niebieskim 
płaszczu klęczy Maryja. Z  lewej wi-
dzimy zstępującego z  nieba anioła, 
niosącego radosną wieść o  mającym 
narodzić  się Zbawicielu. Nad  wyma-
lowanym pozdrowieniem Ave Maria 
unosi się gołębica, symbolizująca Du-
cha Świętego.

O  tym zegarze w  swych notat-
kach pod datą 28 sierpnia 1899 roku 
pisał o. Anioł Ziemba: W Krakowie po-
psuł się zegar odwieczny na korytarzu, 
we Lwowie zegary dwa i dzwonek – ja-
kiś to zły znak. Co przyniósł ten znak 
dla  ówczesnych zakonników nie 
wiadomo. Zegar jest pięknym zabyt-
kiem użytkowym, przypominającym 
o  sobie poprzez zdobienie zwłasz-
cza w okresie Adwentu i Bożego Na-
rodzenia. Niestety nie chodzi od nie-
mal pół wieku, od czasu kiedy zmarł 
sędziwy brat Szymon Mikołajczyk, 
ostatni zakonnik potrafiący go uru-
chomić.

Szymon Sułecki

Zegar  
zwiastowania
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Na  mistyków powinno  się pa-
trzeć jak na gwiazdy rozświetlające 
niebo. To znane porównanie wyda-
je  się niezwykle trafne i  zarazem 
teologicznie głębokie. Gwiazdy bo-
wiem, choć ich conocna obecność 
na  niebie jest dla  każdego z  nas 
oczywista, i  to od dzieciństwa, nie 
przestają być tajemnicą. Z  pozo-
ru wszystkie są do  siebie podob-
ne, a  jednak stanowią niezawodne 
punkty orientacyjne i wskazują dro-
gę, gdy tylko umiemy na nie odpo-
wiednio patrzeć. Choć ich światło 
jest niepozorne i  blade, to  jednak 
wnoszą nieopisaną atmosferę tęsk-
noty za nieskończonością. Dla nas, 
unoszących głowy ku niebu, gwiaz-
dy są tylko małymi świecącymi 
punktami, lecz dla astronomów każ-
da gwiazda to  odrębny, niepowta-
rzalny kosmos; to  początek lub  oś 
nowych wszechświatów; to przejaw 
niepojętej mocy stwarzania. Nie 
można wreszcie patrzeć na  gwiaz-

dy, nie kierując swej twarzy ku gó-
rze, ku niebu – ku Stwórcy.

Coś podobnego można powie-
dzieć o  mistykach, którzy są jak 
gwiazdy rozświetlające mroki co-
dzienności. Na  pierwszy rzut oka 
ich biografie, nierzadko pisane we-
dług pewnych ustalonych wzorców, 
wydają  się łudząco podobne. Jed-
nak bliższe zapoznanie się z życiem 
danej postaci pokazuje niezwykłe 
i  niepowtarzalne jego bogactwo. 
Mistycy ze  swoich pobożnych por-
tretów spozierają na  nas jakimś 
zimnym, wyniosłym wzrokiem, 
a przecież w  ich oczach tli  się nie-
ugaszony żar Bożej miłości, jakiej 
żaden malarz nie jest w  stanie od-
malować. Ich doświadczenie mi-
styczne wymyka  się naukowej ana-
lizie, pozostając wciąż tajemnicą, 
mimo tego nie przestają być dla nas 
przewodnikami duchowymi.

Im bardziej zbliżamy się do nich, 
poznając ich życie, czasy, w których 

żyli, ich pisma i  dzieła apostolskie, 
tym bardziej odkrywamy w nich moc 
Bożej łaski. Przyglądając się im, co-
raz częściej myślimy o niebie, dlate-
go budzi się w nas tęsknota za peł-
nią życia w Bogu, w której oni mają 
swój udział.

Taką mistyczną gwiazdą na  kar-
melitańskim firmamencie życia du-
chowego jest bez wątpienia święta 
Maria Magdalena. Jej życie ducho-
we wciąż pozostaje aktualne i  sta-
nowi ważne przesłanie nie tylko 
dla  osób konsekrowanych, ale  też 
i  dla  wszystkich wiernych. Zarów-
no jej postać, jak i  jej droga życia 
duchowego nie są powszechnie 
znane; sporadyczne opracowania 
dotyczą przede wszystkim historii 
jej życia oraz fenomenów nadzwy-
czajnych, które stały  się jej udzia-
łem. Tymczasem warto popatrzeć 
na  naszą Świętą jako na  świadka, 
który koncentruje swoje działania 
wokół m.in. pogłębiania pobożno-

Często wydaje  się nam, 
że człowiek święty jest he-

rosem, musi być zamordowa-
ny, zamęczony, czy ponadludz-
ko umartwiony. Tymczasem 
nasza droga życia powinna 
być zwyczajna. Mamy być przy 
Bogu, dając tym samym świa-
dectwo wiary w  życiu konse-
krowanym, w  małżeństwie, 
czy żyjąc samotnie. W  swoich 
środowiskach powinniśmy być 
autentycznymi chrześcijanami. 
Takiej postawy uczy nas to-
skańska szesnastowieczna kar-
melitanka, św. Maria Magda-
lena de’ Pazzi (1566-1607). Jej 
mistycyzm wyrażał się w jej co-
dziennym życiu. Działo się tak 
dlatego, że mistyka w rozumie-
niu katolickim, to bezpośredni, 
doświadczalny udział w  życiu 
Bożym, który aktualizuje  się 
na  dnie duszy ochrzczonego, 
przez Chrystusa, mocą darów 
Ducha Świętego.

Św. Maria Magdalena  
od Słowa Wcielonego  

(de’ Pazzi)
Jasna gwiazda na karmelitańskim niebie
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ści eucharystycznej, świadczenia 
miłosierdzia, wokół praktykowania 
modlitwy oraz w  rozwijaniu kultu 
świętych.

Pobożność eucharystyczna
Bóg nie istnieje w  jakimś abs-

trakcyjnym niebie. Jest z  nami tu 
i  teraz, chociażby w  Eucharystii. 
Msza święta jest ofiarą Chrystusa 
i  Kościoła. Ofiara ta, raz złożona 
przez jedynego Pośrednika między 
Bogiem a ludźmi, Jezusa Chrystusa, 
wykracza poza czas i  przestrzeń, 
obejmując wszystkich i  wszystko, 
doczesność i wieczność. Bez tej nie-
ustającej Ofiary niemożliwe by było 
nie tylko nasze wejście do  nieba, 
lecz także nasz kontakt z  Bogiem 
Ojcem, gdyż ma on miejsce wyłącz-
nie „przez Chrystusa, z Chrystusem 
i  w  Chrystusie w  jedności Ducha 
Świętego”.

Wiedziała o  tym dobrze flo-
rencka święta – Maria Magdalena. 
Eucharystia i  Komunia św. były 
przedmiotem pragnień Świętej i jej 
przesłaniem podstawowym i  jedy-
nym w doświadczaniu Boga. Klasz-
tor karmelitanek p.w. Matki Bożej 
Anielskiej we  Florencji do  którego 
wstąpiła, odznaczał  się wyraźnym 
rysem pobożności eucharystycz-
nej. Zalecano w  nim częste jak 
na ówczesne czasy przystępowanie 
do Komunii św. Być może była to re-
akcja na rozszerzającą się w Koście-
le reformację. Nasza Święta właśnie 
wtedy zdecydowała  się na  bycie 
karmelitanką, gdy dowiedziała  się, 
że  w  tym klasztorze mniszki co-
dziennie przyjmują Eucharystię. Ży-
jąc już za klauzurą i doświadczając 
niemocy fizycznej, właśnie po  Ko-
munii św. wpadała w ekstazy. Będąc 
jeszcze na  formacji początkowej, 
po opuszczeniu infirmerii (pomiesz-
czenie dla  chorych w  klasztorze), 
wprowadzona przez Pana w  „rok 
łaski”, doświadczała zwykle ekstaz 
po  przyjęciu Ciała i  Krwi Chrystu-
sa. Komunia św. była także dla niej 
umocnieniem wtedy, gdy pewnego 
razu sam Pan porwał ją w  eksta-
zie i  obiecał, że  przez piętnaście 
sierpniowych dni nie będzie spo-
żywała żadnego pokarmu, w wyjąt-

kiem czwartku i  niedzieli. Szcze-
gólnym pokarmem dla  niej w  tym 
czasie była jedynie Eucharystia. 
Gdy przestała być odpowiedzialna 
za  nowicjuszki w  klasztorze, obję-
ła funkcję zakrystianki. Wówczas 
to  sumiennie troszczyła  się o  pa-
ramenty liturgiczne, o kościół oraz 
o  wszystko to, co dotyczyło kultu 
Bożego. Jednak największą radość 
przynosił jej wtedy kontakt z  rze-
czami najświętszymi, dotykanymi 
przez kapłana podczas Mszy św., 
z rzeczami mającymi „zapach” Ciała 
i Krwi Pańskiej. Najbardziej jednak 
dla niej Komunia św. była umocnie-
niem i źródłem duchowej siły wte-
dy, gdy na swojej duchowej drodze 
do zjednoczenia  się z Bogiem, zo-
stała wprowadzona w  stan ogoło-
cenia i oczyszczenia. Stan ten trwał 
u  niej około pięciu lat. Wtedy jej 
bronią przeciwko atakom szatana, 
których w tym stanie doświadczała, 
obok ufności pokładanej w  Bogu, 
modlitwy i podjętej pokuty, prakty-
ki posłuszeństwa, wierności Regule 
i przydzielonym obowiązkom, była 
Komunia św.

Analizując dostępne nam przeka-
zy o życiu Świętej i zapisane relacje 
ówczesnych świadków tego życia, jak 
również czytając listy, które napisała, 
zauważamy u  św. Marii Magdaleny 
głęboką pobożność eucharystyczną, 
będącą jedną z charakterystycznych 
cech jej życia duchowego.

Posługa miłosierdzia
Bycie miłosiernym jest jakby 

postulatem samej natury człowie-
ka i  koniecznym warunkiem jego 
rozwoju. Człowiek jako stworzony 
na  „obraz i  podobieństwo Boże” 
(por. Rdz 1, 26) jest zobowiązany 
do  naśladowania Boga wcielonego 
w  Chrystusie w  jego postawie mi-
łosierdzia względem bliźniego, tym 
bardziej, że – jak czytamy w Ewan-
gelii św. Mateusza – identyfikuje się 
on z najmniejszymi i cierpiącymi ja-
kąkolwiek nędzę (por. Mt 25, 40. 45).

Nieodłącznym wymiarem du-
chowej postawy miłosierdzia jest 
jego aktualizacja w  praktyce. Nie 
wystarczy bowiem rozpoznać w du-
chu wiary tajemnicę Boga bogatego 

w miłosierdzie w treści Objawienia, 
historii zbawienia i  dziełach stwo-
rzenia, a  następnie doświadczać 
go w odniesieniu do  siebie. Trzeba 
natomiast znaleźć się jakby na prze-
dłużeniu tej zatroskanej o  człowie-
ka Bożej miłości – stać się jej narzę-
dziem.

Święta Maria Magdalena jest 
dla  nas w  tym wzorem. Będąc 
w  klasztorze, już jako nowicjusz-
ka pomagała siostrom konwerskom 
w  najcięższych i  najbardziej wyma-
gających wysiłku obowiązkach klasz-
tornych. Odkrywała wtedy na nowo 
głęboki sens świadczenia prawdzi-
wej miłości, która obejmuje wszyst-
kich i każdego w Bogu. Kierowała się 
zasadą, aby w niczym się nie wyróż-
niać, starać się ze wszystkich sił żyć 
życiem wspólnoty w dyskretny spo-
sób, a  więc w  praktykę osobistej 
ascezy włączać codzienne dzieła mi-
łości siostrzanej. Wszystko to pobu-
dzało ją do ofiarnej służby współsio-
strom w klasztorze. Interesowała się 
chorymi i  słabymi siostrami, żadnej 
nie odmawiała pomocy. Uprzedza-
ła swoje działanie modlitwą. Swoją 
wrażliwość na  potrzeby drugiego, 
konkretyzowała w  wyświadczaniu 
pomocy mniszkom w  ich codzien-
nych obowiązkach. Szczególnie było 
to  widoczne w  jej posłudze wzglę-
dem nowicjuszek, które były pod jej 
opieką. Poświęcała im wszystko, za-
równo czas jak i wspólną modlitwę. 
Dzieliła  się z  nimi również swoim 
życiem duchowym. Była jak matka 
troszcząca  się o  swoje córki. Doda-
wała odwagi bojaźliwym i niezdecy-
dowanym. Tę, u  której nie dostrze-
gała powołania do życia zakonnego, 
zachęcała do opuszczenia klasztoru, 
zanim ostatecznie do niego wstąpi. 
Troszczyła  się o  rozwój duchowy 
i  ludzki oddanych pod  jej opiekę 
nowicjuszek. W  sposób szczególny 
rozbudzała w nich miłość do Reguły 
Karmelu.

Cierpienie fizyczne i  duchowe, 
które stało  się jej udziałem, nie za-
mknęło jej na potrzeby sióstr. Wręcz 
przeciwnie, otwierała się na spotka-
nie z  nimi, ofiarując im swoją dys-
pozycyjność oraz gotowość pomocy 
chorym i cierpiącym.

Św. Maria Magdalena  
od Słowa Wcielonego  

(de’ Pazzi)
Jasna gwiazda na karmelitańskim niebie
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Przykład jaki nam zostawiła Świę-
ta karmelitanka, może i  powinien 
i nas inspirować do świadczenia mi-
łosierdzia wszystkim tym, których 
spotykamy na  naszej drodze życia. 
Patrzmy i  uczmy  się od  św. Marii 
Magdaleny, abyśmy jak i  ona mo-
gli być przedłużeniem miłości Boga 
do człowieka

Praktyka modlitwy
Nie powinno być żadnej sfery 

w  naszym życiu, wyłączonej spod 
działania Boga. Oczywiście, Bóg jest 
obecny inaczej w polityce, a inaczej 
w  kulturze, w  życiu rodzinnym czy 
w  życiu konsekrowanym. Dlatego 
też, całe życie religijne człowieka 
wierzącego powinno określać  się 
jednym słowem: modlitwa, która 
jest wyrazem wnikania w nas Boga.

Tak było również u  Świętej mi-
styczki z  Florencji. Pewnego razu 
przełożona poleciła jej, żeby poszła 
do kaplicy, aby poprzez modlitwę, 
przygotowała się na święto swojej 
patronki, św. Katarzyny Sieneńskiej 
[św. Maria Magdalena miała imię 
chrzcielne Katarzyna przyp. – W.S.]. 
Św. Maria Magdalena poprosiła ją 
wtedy, aby mogła nadal wykony-
wać swoją pracę, nie przerywając 
jej, gdyż i przez nią przygotuje się 
do święta tak, jakby trwała na mo-
dlitwie.

W jej postawie dostrzegamy cał-
kowite oddanie  się Bogu. Wszyst-
kie zajęcia jakie wykonywała były 
w jakiś sposób modlitwą, trwaniem 
przy Nim i przygotowaniem do ży-
cia z  Bogiem w  wieczności. Sama 
Święta daje temu wyraz w słowach 
swojej modlitwy: „[…] zjednoczył 
mnie całą ze  sobą i  tak zjedno-
czeni słodko ze  sobą rozmawiali-
śmy, jak przyjaciel z przyjacielem” 
(I Quaranta giorni, s. 236). Modlitwa 
była więc u niej stanem, z którego 
wychodziła do  swoich codzien-
nych zajęć, będąc nadal zatopiona 
w Bogu.

Święta uczy nas, że nie powinno 
być tak, że dopiero po pracy znaj-
dujemy jakieś chwile na modlitwę. 
Wręcz przeciwnie, trwając w Bogu 
mamy podejmować nasze zajęcia. 
Jeżeli zaś modlitwa jest stałym, 

wewnętrznym powiązaniem nas 
z Bogiem, to musi wyrażać się w sa-
kramentalnym spotkaniu z  Chry-
stusem. Powinna więc prowadzić 
do Mszy św. i z niej wynikać, tak jak 
to było w życiu naszej Świętej. Jak 
podają źródła, już od najmłodszych 
lat nasza Święta karmelitanka szu-
kała samotności i miejsc najbardziej 
dogodnych do  osobistej modlitwy. 
Pogłębiając zaś wiedzę, naznaczy-
ła swoją duchowość odniesieniem 
do  tajemnicy Trójcy Świętej, któ-
ra zamieszkuje w  stworzeniach. 
Święta postrzegała Ją jako „pieczęć 
światła”.

Kult świętych
W jednej z licznych ekstaz Świę-

ta opisuje dar Ojca dla niej: […] Oj-
ciec Odwieczny, którego nazywam 
moim Ojcem, dał mi, jak ojciec, 
miłość dla  mojego Mistrza Jezusa 
jako mojego Oblubieńca, Dziewicę 
Maryję za  moją ukochaną Matkę, 
świętego Augustyna, świętą Kata-
rzynę z Sieny i błogosławioną mat-
kę siostrę Marię za  moich dorad-
ców, którzy będą mi zawsze mówili 
to, co mam czynić, by podobać się 
Jezusowi –  Oblubieńcowi” (I  Qua
ranta giorni, s.  238). Listę „dorad-
ców” świętej karmelitanki, możemy 
uzupełnić jeszcze o  innych świę-
tych. I tak, od św. Jana Ewangelisty 
otrzymuje dary czystości, pokory 
i miłości oraz dzięki niemu odkry-
wa, że pierś Jezusa była i jest nadal 
Świętą Ewangelią. W  mistycznym 
darze św. Augustyn wypisuje na jej 
sercu „A  słowo stało  się Ciałem”. 
W mistycznej wizji widzi św. Dyda-
ka, który był dla niej wzorem poko-
ry i ubóstwa. Maryja daje jej w da-
rze posłuszeństwo; święty Tomasz 
i Katarzyna – pokorę i mądrość Sło-
wa; święty Dydak i Klara – ubóstwo. 
Święta miała doświadczenie ducho-
we obecności karmelity św. Anioła 
i  św. Ignacego z  Loyoli. Natomiast 
w  tzw. „małżeństwie duchowym”, 
które świadczy o wysokim stopniu 
zjednoczenia człowieka z  Bogiem, 
wszyscy Święci przez nią szczegól-
ną czcią otaczani, utworzyli dla niej 
wieniec przed tronem Najświętszej 
Trójcy. Rozważała również kar-

melitańskie życie kontemplacyjne 
w świetle życia duchowego św. Ka-
tarzyny z Sieny.

Zakończenie
Wiele osób myśli o  świętości 

jako o  nadzwyczajnym przywileju 
dostępnym tylko nielicznym ge-
niuszom ascezy i  mistyki, dlatego 
zadowala  się przeciętnością moral-
ną i  powierzchowną religijnością. 
Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, 
św. Maria Magdalena jako „jasna 
gwiazda rozświetlająca mroki co-
dzienności” przykładem swojego 
życia przypomina nam, że  świętość 
nie ma nic wspólnego z  dziwaczną 
nadzwyczajnością. Jest ona bowiem 
„«wysoką miarą» zwyczajnego ży-
cia chrześcijańskiego” (NMI 31). Tę 
„«wysoką miarę» zwyczajnego życia 
chrześcijańskiego” każdy ma reali-
zować w  sposób indywidualny, od-
powiednio do  swojego stanu życia, 
powołania, zawodu, kondycji psy-
chofizycznej, uwarunkowań życia 
codziennego, itd. Z tej racji potrze-
ba „prawdziwej pedagogiki święto-
ści, która zdolna jest dostosować się 
do  rytmu poszczególnych osób” 
(NMI 31). Jednym z  elementów tej 
pedagogiki świętości, oprócz życia 
w  stanie łaski uświęcającej, sakra-
mentów, szczególnie Eucharystii 
i  modlitwy, jest naśladowanie świę-
tości tych, którzy poprzedzili nas 
do wiecznej Ojczyzny.

Życie św. Marii Magdaleny było 
naznaczone radością spotkania Pana 
w codzienności życia zakonnej klau-
zury. Było ono również cierpieniem, 
na wzór św. Pawła, który pisał: „Ra-
zem z Chrystusem zostałem przybity 
do  krzyża…” (Ga 2, 19). I  choć nie 
zawsze i nie we wszystkim możemy 
naśladować naszą Świętą karmeli-
tankę, to jednak wydaje się zasadne, 
aby patrzeć na  nią jako osobę nam 
bliską, która zmagała  się podobnie 
jak i my, ze słabościami i trudnościa-
mi jakie niesie codzienność. Jej wier-
ność Chrystusowi i miłość ku Niemu, 
doprowadziła ją do  Świętości. Jej 
życie i dla nas niech będzie przykła-
dem, że warto żyć w głębokiej har-
monii z Bogiem i z sobą samym.

o. Wiesław Strzelecki, O. Carm.
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Jubileusz 
pięćdziesięciolecia

– Ilu chórzystów liczy obecnie 
chór „Harfa”?

Edward Macheta, dyrygent: Obecnie 
zespół liczy około dwudziestu pięciu 
osób. Kilkoro chórzystów jest jednak 
nieobecnych dłuższy czas, głównie 
ze względów zdrowotnych. Stały skład 
to zatem dwadzieścia osób.

– Jak pracuje  się z  chórzystami 
„Harfy”?

EM: Bardzo lubię moich chórzy-
stów. Cieszę  się z  atmosfery panu-
jącej w  chórze, cieszą mnie współ-
praca i życzliwość w zespole, radość 
ze śpiewania i to, że nie ma niesna-
sek i  kłótni. Zawsze powtarzam, 
żeby na próbie nie było politykowa-
nia. Takimi tematami możemy zaj-
mować  się później. Mamy bowiem 
określone zadanie, dla  którego  się 
spotykamy: wspólny śpiew.

Po dwudziestu siedmiu latach zawo-
dowego śpiewania w Chórze Polskiego 

Radia było mi bardzo trudno wrócić 
do dyrygowania, ale  to dzięki chórzy-
stom „Harfy” polubiłem to  zajęcie. 
Widzę sens tego i sprawia mi to przy-
jemność. W chórze panuje świetna at-
mosfera i widać pasję chórzystów.

– Zwykle wśród śpiewających 
grup jest więcej pań niż panów. Czy 
w chórze „Harfa” też jest podobnie? 
Jaki jest powód?

EM: Tutaj też tak jest. Powód jest 
jeden: mężczyźni to  gatunek giną-
cy, tenory w szczególności (śmiech). 
Oczywiście są zespoły młode, scho-
le, które liczą wiele osób i  tam nie 
brakuje nawet tenorów. I  bardzo 
dobrze! Chciałbym tylko, aby mło-
dzi nie zapominali, że  upłynie kil-
ka lat i  wtedy dobrze by  było, aby 
zasilili te zespoły, które są trosz-
kę starsze  wiekiem, ale  wcale nie 
mają mniej entuzjazmu, mniej serca 
do śpiewania. Trzeba też je wspierać, 

wtedy do scholi przyjdą młodsi. Aby 
zespół, bez względu na  wiek śpie-
wających i  długość istnienia, mógł 
istnieć, to musi mieć „młodą krew”, 
młode głosy, które pomogą – to jest 
naturalna kolej rzeczy. I  właśnie 
to jest wspaniałe, że możemy sobie 
nawzajem pomagać.

– To znaczy, że nie ma progu wie-
kowego, od  którego przyjmujecie 
Państwo do chóru „Harfa”?

EM: Nie ma. Bardzo chętnie przyj-
miemy nawet dzieci.

– Co znajduje się w repertuarze 
chóru? Czy to  Pan go tworzy, jako 
dyrygent?

EM: Ja dobieram utwory, 
ale we współpracy z paniami i pana-
mi z chóru. Ostatecznie jednak sam 
powinienem zdecydować, co za-
śpiewamy, bo musi to być repertuar, 
który zespół będzie w stanie „udźwi-
gnąć”.

– Co zatem znajduje  się w  Pań-
stwa repertuarze?

EM: Pieśni kościelne – liturgiczne 
i  nieliturgiczne. Są to  również pie-
śni patriotyczne, okolicznościowe. 
W  tym momencie śpiewamy kolę-
dy. Poza tym jestem bardzo otwarty 
na wszelkie propozycje. Na przykład 
w najbliższym czasie chciałbym przy-
gotować z  chórem jedną pieśń cer-
kiewną.

– Jak często występuje chór „Har-
fa”?

Krystyna, chórzystka: Śpiewamy 
w czasie odpustów w kościele karme-

Rozmowa  
z dyrygentem  

oraz chórzystami  
chóru „Harfa”
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litów, na procesji w Boże Ciało oraz 
na zaproszenie w innych kościołach. 
Śpiewaliśmy ostatnio m.in. u oo. Je-
zuitów przy ul. Kopernika, w sanktu-
arium w Łagiewnikach, w Domu Po-
mocy Społecznej im. Helclów.

Ewa, chórzystka: To  było niezwy-
kle wzruszające, gdy chorzy, którzy 
nie mogli przyjść na koncert, słuchali 
przez radiowęzeł naszych kolęd.

Wanda, chórzystka: Śpiewaliśmy 
na Wawelu, co roku kolędujemy też 
na  opłatku pszczelarzy i  ogrodni-
ków u księdza kardynała. Koncertu-
jemy również poza Krakowem: byli-
śmy w Giebułtowie, w Zabierzowie, 
w  Czernej i  w  Kalwarii Zebrzydow-
skiej.

Edward Macheta: Trzeba też do-
dać, że  co roku mamy w  kościele 
karmelitów koncerty kolęd i  pieśni 
wielkopostnych, chcemy zorganizo-
wać też koncert pieśni maryjnych.

– Czy osoby należące do chóru są 
amatorami, czy też potrzebne jest 
wykształcenie muzyczne lub  wcze-
śniejsze doświadczenie, aby śpie-
wać w Państwa zespole?

Marzanna, chórzystka: Właściwie 
to nie ma wśród nas profesjonalnych 
muzyków, jesteśmy wszyscy ama-
torami. Niektórzy znają nuty, a  inni 
– nie.

– Jak wyglądają próby chóru 
„Harfa”?

Marzanna: Spotykamy  się dwa 
razy w  tygodniu –  w  poniedziałki 
i  w  czwartki. Najpierw jest modli-
twa, później rozruszanie aparatu 
gębowego. Potem zaczyna  się śpie-
wanie pieśni, które będą nam po-
trzebne na kolejny okres roku litur-
gicznego. Mamy podzielone zeszyty 
nut na Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
wielkopostne, maryjne.

Edward Macheta: Ja jeszcze do-
dam, że mamy dwie wspaniałe panie 
bibliotekarki – panią Wandę i panią 
Lucynę, które się nawzajem uzupeł-
niają i świetnie ze sobą współpracu-
ją. Zajmują  się nutami chóru, które 
dzięki temu są zawsze uporządko-
wane i przygotowane na próbę.

– Przynależność do chóru to nie 
tylko wspólny śpiew, ale  zapewne 
i  ciekawe znajomości. Czy tak jest 
też w „Harfie”?

Elżbieta, chórzystka: Mimo tego, 
że widzimy się tylko w czasie prób, 
przeżywamy wspólnie różnie cie-
kawe okazje. Co roku świętujemy 
dzień św. Cecylii, obchodzimy też 
wspólnie imieniny osób z  zespołu. 
Poza tym mamy też dodatkowe spo-
tkanie z okazji zakończenia roku pra-
cy. Wtedy razem siadamy przy stole, 

przynosimy coś słodkiego, rozma-
wiamy, śpiewamy i świętujemy.

Bardzo  się lubimy, martwimy  się 
o siebie nawzajem, gdy na przykład 
ktoś jest chory. Modlimy  się też 
za  siebie, bardzo lubimy także na-
szego dyrygenta.

– Nie można przy okazji tej rozmo-
wy nie zadać pytania: jak to możliwe, 
że chór „Harfa”, choć zmieniał dyry-
gentów i nawet miejsce działalności, 
istnieje nieprzerwanie od 50 lat?

Marzanna: Jest taki trzon, pasjo-
natów, którzy trzymają ten chór, 
część osób dochodzi. Dochodzą, od-
chodzą, niektórzy umierają, ale przy-
chodzą następni. Chcielibyśmy, aby 
przychodzili z zewnątrz też młodsi.

Edward Macheta: Ten chór nie 
zniknął też dzięki działalności pani 
Anny Furman, która była niegdyś 
prezes chóru. Chciałbym to szczegól-
nie docenić i  podziękować –  to  był 
jej ogromny wkład. Potrafiła bardzo 
wiele zdziałać dla zespołu – jak to się 
mówi, gdzie ją wyrzucili drzwiami, 
tam wchodziła oknem.

Ważną rolę odegrał też oczywiście 
założyciel – pan Józef Jajko i wszyscy 
kolejni dyrygenci: pani Bożena Rasz-
ke, pan profesor Alojzy Poziorski, 
pani Barbara Sułkowska, która była 
tu przede mną. Oni potrafili tak zmo-
bilizować ludzi, że przychodzili śpie-
wać na chwałę Bożą i dla innych.

Trzeba także docenić każdego 
z  chórzystów, a  szczególnie tych, 
którzy przyjeżdżają z daleka, spoza 
Krakowa. Są tu osoby m.in. ze Świąt-
nik Górnych, ze  Swoszowic –  jeśli 
tylko mogą, przyjeżdżają dwa razy 
w tygodniu na próby.

Ważne jest to, że zespół śpiewa, 
ma efekty i chce. Ja bardzo się z tego 
cieszę.

– Na  koniec: słowa zaproszenia 
i zachęty do współpracy.

Edward Macheta: Zapraszamy bar-
dzo serdecznie wszystkich, którzy chcą 
śpiewać, którzy mają pasję, bez wzglę-
du na wiek. Tylko od chęci śpiewające-
go zależy, czy ktoś pozostanie w chó-
rze. Zapraszamy po to, abyśmy za 50 
lat mogli obchodzić kolejny jubileusz.

– Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agata Wodka
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Witajcie Drogie Dzieci!!!
Święta Bożego Narodzenia już się skończyły… ale chwileczkę. Przecież w kościołach dalej są szopki, choinki, 

dalej śpiewa się kolędy. Cały czas trwa radość z tego, że Pan Jezus się urodził. Taką radość mieli także Trzej Królowie. 
Tradycja podaje nam ich imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Dlaczego są tacy ważni? Bo to tacy reprezentanci całego 
świata. Ich pokłon oznacza to, że ludzie na całym świecie czekali na przyjście Pana Jezusa, czekali na prawdziwego 
Króla, Który nauczy ich miłości, dobra i pokoju!

W tej Piaskownicy przygotowaliśmy dla Was kilka zadań. Znajdziecie do rozwiązania rebusy i kopię obrazu, który 
namalował nasz Karmelek Malarz. W swojej kopi ukrył 10 różnic, które postarajcie się odnaleźć. Gdy rozgryziecie 
fałszerza, wytnijcie obraz z zaznaczonymi fałszerstwami, a także rozwiązane rebusy i przynieście je do za krystii do 
o. Adama przed lub po Mszy świętej dla dzieci. Czekają nagrody! A ich losowanie podczas Mszy świętej 22 stycznia 
o godz. 11.00. Powodzenia!!!

o. Adam

– Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki! 
– Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij!

Adam i  Ewa idą przez raj. Ewa przez dłuższą 
chwile nic nie mówi. Po jakimś czasie przerywa mil-
czenie i mówi do Adama:

– Adamie, kochasz ty mnie jeszcze?
– A kogo mam kochać?

Lekcja religii. Katecheta omawia przykazania 
Boże. Kiedy skończył czwarte przykazanie o szano-
waniu rodziców, zapytał:

– A czy jest jakieś przykazanie, które mówi o tym, 
jak traktować swoje siostry i braci?

– Tak, piąte – nie zabijaj! – odpowiedział Jaś.

Na  kolędzie u  Jasia ksiądz zauważył, że  nie ma 
na stole wody święconej, więc mówi do mamy Jasia:

– Poproszę wodę – pokazuje na stół kapłan.
– A może soku pomarańczowego? – odpowiada 

kobieta.

Katechetka do Jasia na lekcji religii:
– Powiedz mi, mój chłopcze, kto wszystko widzi, 

wszystko słyszy i wszystko wie?
– Nasza sąsiadka!

Jasiu jest z  babcią w  kościele i  jest akt pokuty. 
Babcia mówi: 

– Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka 
wina. 

A Jasiu: 
– Babci wina, babci wina, babci bardzo wielka wina.

Kącik Humoru:

http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie
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KARMELKU! JUŻ CZAS!

JAK CI SIĘ PODOBA, 
SMĘTKU?

BARDZO SIĘ CIESZĘ, 
ŻE TU JESTEM.

BRRRR,
ALE ZIMNO...

ELIASZU! POCHÓD TRZECH KRÓLI BYŁ 
TAKI PIĘKNY I WESOŁY! TERAZ JESZCZE 
NAPISZEMY NAD DRZWIAMI PIERWSZE 
LITERY IMION KRÓLÓW.

NIE DO KOŃCA, KARMELKU. LITERY "C+M+B" SĄ 
SKRÓTEM OD ŁACIŃSKIEGO ZDANIA "CHRISTUS 
MANSIONEM BENEDICAT", OZNACZAJĄCEGO: 
    "NIECH CHRYSTUS BŁOGOSŁAWI 
                      TEMU DOMOWI".

W TYM DNIU ŚWIĘTUJEMY TO, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK NA 
ŚWIECIE MÓGŁ POZNAĆ PANA JEZUSA, NAWET CI Z 
NAJDALSZYCH KRAJÓW. IDĄC W ORSZAKU TRZECH KRÓLI I 
OZNACZAJĄC DRZWI KREDĄ MY TEŻ OPOWIADAMY 
INNYM O JEZUSIE.

DZIĘKI TEMU KAŻDY BĘDZIE 
MÓGŁ BYĆ SZCZĘŚLIWY, GDY 
SIĘ DOWIE, JAK BARDZO PAN 
JEZUS GO KOCHA.
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Nasze domy i mieszkania odwiedzają teraz kolędnicy.  
Jakie kolędy zaśpiewamy razem z nimi?
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Po  błogosławionym ojcu Hilarym 
Januszewskim nie pozostały buty, 
tylko suche informacje w  archiwum, 
strzępy wspomnień i... telefon głuchy.

Bracia karmelici z klasztoru w Kra-
kowie zostali aresztowani w  1940 
roku przez Gestapo. Chwilowa nie-
obecność przełożonego sprawiła, 
że ominął go tragiczny los. Poszedł 
na posterunek, prosząc o uwolnienie 
aresztowanych współbraci...

Sam zostaje aresztowany wiosną 
1941 roku. Ojciec Hilary Januszewski 
jeszcze nie wie, że jest to czas rozpo-
częcia własnej Golgoty. Aresztowany 
opuści mury klasztoru w  Krakowie, 
do którego wstąpił 21 grudnia 1927 
roku, przyjmując zakonne imię Hi-
lary i  już nigdy nie powróci do Pol-
ski. Zostaje przewieziony do  Sach-
senhausen, gdzie otrzymuje numer 
obozowy 37088. Wizja powrotu 
do kraju nieustannie mu towarzyszy. 
Następnie, 19  września 1941 roku, 
zostaje przewieziony do  Dachau, 
gdzie dostaje numer 27648. Spoty-
ka współbraci z Zakonu, odtąd będą 
wspólnie sobie pomagać, modlić się 
i wypełniać posługę kapłańską. Tym 
razem odrobią zaległą pracę domo-
wą, na którą nie mieli czasu w Krako-
wie. U ojca Hilarego z każdym dniem 
zaciera  się pragnienie powrotu 
do ukochanego Krakowa. Dobrowol-
nie zgłasza się na ochotnika do blo-
ku zarażonych tyfusem, aby nieść sa-
kramentalną posługę opuszczonym 
tam ludziom. Umiera 25 marca 1945 
roku zarażony tyfusem.

Po  śmierci Pan Bóg posłuży  się 
ojcem Hilarym Januszewskim, żeby 
zarażał wiarą kolejne pokolenia. Nie 
jest przypadkiem, że ludzie, których 
spotyka męczeństwo, to  zazwyczaj 
ci, którzy okazali najwięcej miło-
ści. Bracia karmelici, którzy prze-
żyli obozowe piekło, opowiadali, 
że od ojca Hilarego emanowała jakaś 
niebiańska dobroć, uczynność i  po-
święcenie, a  jego posługę cechowa-
ły skromność i  pokora. Potrafił na-
karmić owce nie tylko na  zielonych 
pastwiskach, ale  przede wszystkim 
na  pustyni, jak król Dawid i  gasił 
wszelkie ognie piekielne. Każdy 
dzień uświadamia karmelitańskiemu 
męczennikowi: „Bóg nie może dawać 
po kawałku, może dawać wszystko na-
raz albo nie dawać niczego.” /Mistrz 
Eckhart/ Zamiast złości i  złorzecze-
nia, ojciec Hilary Januszewski przyj-
muje postawę przebaczenia, bo 
ma świadomość, że  to  szczególny 
przypadek Bożej metody dawania. 
Od tego momentu jeszcze bardziej, 
aż do  szaleństwa, będzie dążył, 
by  każda przemoc była uświęco-
na, jak trucizna  – przedestylowana 
w czystą energię. Mieć czyste serce, 
podobne do Serca Jezusa Chrystusa, 
stało  się Jego zawołaniem. Mówiąc 
językiem teologicznym  – wchłaniać 
w siebie wszelki ludzki gniew i nie-
nawiść, i spalać je, podsycając ogień 
nieskończonej Miłości. Jako mę-
czennik miłości doskonale wiedział, 
że wiary nie można się nauczyć, bo 
wiarą  się zaraża; tego doświadczył 
w  rodzinnym domu. 11  czerwca 
1907 roku, w  Krajenkach, które są 
oddalone około 64 km od Bydgosz-
czy, przyszedł na świat, jako dziesią-
te dziecko Marianny i Marcina Janu-
szewskich, oczekiwany syn Paweł.

Błogosławiony ojciec Hilary nie 
pozwolił odebrać sobie nadziei, po-

mimo lodowatego serca okupanta, 
okrucieństwa, podłości i  jakiegoś ze-
zwierzęcenia. Ileż to razy musiał sobie 
powtarzać, że wybór dobra nie jest ra-
cjonalnym wyborem, bo tylko zło dzia-
ła racjonalnie, w myśl zasady odwetu.

Zapytajmy samego błogosławio-
nego Hilarego Januszewskiego, co 
chciałby powiedzieć nam, współ-
czesnym ludziom?... Przepraszam, 
ale telefon głuchy!...

Na  następne zadane pytanie po-
prosimy o odpowiedź Wojciecha Bo-
nowicza, oczywiście wierszem

Lekcja Pierwsza
„Ilu ludzi zginęło
/ w Oświęcimiu / Dachau
Spytała Pani.
Skuliłem się i modliłem w Duchu
Żeby było ich
Jak najmniej”

PS. Gdy stoimy przed obrazem 
błogosławionego, ojciec Hilary spo-
gląda na  nas. Twarz o  europejskich 
rysach młodzieńca, ciemne włosy, 
przenikliwe spojrzenie, nos propor-
cjonalny do całości twarzy, wyraziste 
usta. Typ urody odziedziczył raczej 
po ojcu.

1  listopada 1939 roku, w  samą 
Uroczystość Wszystkich Świętych, 
ojciec Hilary Januszewski mianowany 
został Przeorem Konwentu w Krako-
wie, a 60 lat później, prawie w roczni-
cę swoich urodzin, 13 czerwca 1999 
roku, Papież Jan Paweł  II w Warsza-
wie wraz ze 107. męczennikami włą-
czył go w poczet błogosławionych.

Zostawił wszystko w  Krakowie, 
przeszedł przez Odrę, jak Izrael 
przez Morze Czerwone, bo taka jest 
cena wyboru nowego życia. Widocz-
nie Pan Bóg tak chciał....

Janusz O. Carm.

Błogosławiony Hilary Januszewski,
Karmelita, Męczennik

11.06.1907 r. – 25.03.1945 r.
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

Zostaną po nich buty i telefon głuchy” 
ks. Twardowski
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6 stycznia

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania 
króla Heroda, oto Mędrcy ze  Wschodu przybyli 
do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro usłyszał to król 
Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc 
wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, 
gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W 
Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, 
ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych 
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie 
pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał 
potajemnie Mędrców i  wypytał ich dokładnie o  czas 
ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: 
«Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je 
znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu 
pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A 
oto gwiazda, którą widzieli na  Wschodzie, szła przed 
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie 
było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe 
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i  mirrę. A 
otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, 
inną drogą udali się do ojczyzny.

Bóg w całej historii świata poszukuje człowieka. Daje 
mu wiele znaków, doświadcza różnymi sytuacjami, aby 
łatwiej mógł znaleźć drogę do  Niego. Często ta dro-
ga do Boga nie jest prosta, bo po drodze napotykamy 
na różnego rodzaju przeszkody, ból i cierpienie. Mędr-
cy podążający za gwiazdą, którą widzieli na Wschodzie 
to  przedstawiciele innych kultur. W  głębi serca zadają 
sobie pytanie: „gdzie jest Jezus?”. Są wzorem dla  nas, 
by każdego dnia „podążać za gwiazdą”, która wskazuje 
drogę do Boga przez Jezusa Chrystusa.

8 stycznia

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć 
chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: 
«To ja potrzebuję chrztu od  Ciebie, a  Ty przychodzisz 
do  mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo 
tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». 
Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, 
natychmiast wyszedł z  wody. A  oto otworzyły Mu  się 
niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę 
i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Jan jest świadomy, że to Jezus powinien go ochrzcić 
i nie rozumie sytuacji, w której został postawiony. Jed-
nak jego wiara i  posłuszeństwo Bogu pozwalają mu 
zaakceptować to, czego rozum nie potrafi zrozumieć, 
bo wie, że Bóg tego chce. Jezus podczas chrztu zosta-
je namaszczony Duchem Świętym przez Boga Ojca. My 
ochrzczeni mamy udział w namaszczeniu Jezusa, ponie-
waż jesteśmy Jego uczniami. Jesteśmy powołani do zba-
wienia, ale  również do  tego, by pomagać innym dążyć 
do  zbawienia. Nasze życie powinno być świadectwem 
życia wskazującym drogę do Boga.

15 stycznia

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: 
«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest 
Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak 
gołębica zstępował z  nieba i  spoczął na  Nim. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do  mnie: „Ten, nad  którym 
ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, 
jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem 
i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Jan chrzcił wodą w oczekiwaniu na Tego, Który przyj-
dzie i będzie chrzcił Duchem Świętym. W Jezusie Duch 
Święty jest obecny w całej swojej pełni, bez jakichkol-
wiek ograniczeń. To poprzez chrzest zostajemy włączeni 
w  grono dzieci Bożych. Jest niezwykłym Darem, który 
uświęca, namaszcza i  gładzi wszystkie grzechy. Więk-
szość z  nas przyjęła chrzest nieświadomie jako małe 
dzieci, dlatego na początku nasi rodzice i chrzestni sta-
nęli przed niezwykłym zadaniem, aby „nowy chrześcija-
nin” mógł dorastać do pełnej świadomości swojej wiary, 
idąc za przykładem swoich najbliższych.

22 stycznia

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się 
do  Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i  osiadł 
w  Kafarnaum nad  jeziorem, na  pograniczu Zabulona 
i  Neftalego. Tak miało  się spełnić słowo proroka 
Izajasza: «Ziemia Zabulona i  ziemia Neftalego. Droga 
morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział 
w  ciemności, ujrzał światło wielkie, i  mieszkańcom 
cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł 
Jezus nauczać i  mówić: «Nawracajcie  się, albowiem 
bliskie jest królestwo niebieskie». Gdy Jezus przechodził 
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali 
sieć w  jezioro; byli bowiem rybakami. I  rzekł do  nich: 

Komentarze biblijne
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«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni 
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł 
stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, 
syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym 
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. 
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewangelię o  królestwie i  lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Święty Piotr zanim spotkał Jezusa prowadził dobrze 
prosperujący biznes rybacki w okolicach Jeziora Geneza-
ret. Prawdopodobnie był w tym dobry, ponieważ posiadał 
własne łodzie i wspólników. Jezus spotkał Szymona i jego 
brata Andrzeja nad Jeziorem Galilejskim. Zaproponował 
im, żeby zostali „rybakami ludzi” – pierwszymi aposto-
łami, a oni po prostu zostawili wszystko i poszli za  Je-
zusem. Piotr i Andrzej to przykłady głębokiej wiary. Oni 
uwierzyli i chcieli iść za Jezusem. Byli w stanie poświecić 
wszytko, co do tej pory osiągnęli i zrobili to dla Niego. 
A czy Ty potrafiłbyś porzucić wszytko dla Jezusa ?

29 stycznia

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na  górę. A  gdy usiadł, 
przystąpili do  Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył 
swoje usta i  nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni 
ubodzy w  duchu, albowiem do  nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni 
na  własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy 
łakną i  pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam 
urągają i  prześladują was, i  gdy mówią kłamliwie 
wszystko złe na  was z  mego powodu. Cieszcie  się 
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Osiem Błogosławieństw to  szyfr, który dobrze wpi-
sany otworzy nam bramy nieba. Droga do  zbawienia 
nie jest prosta, wręcz przeciwnie. Prowadzi przez wie-
le przeszkód i wyzwań związanych z ziemską rzeczywi-
stością. To, co zdobędziemy tu na ziemi, jak bardzo się 
wzbogacimy, jaki status społeczny osiągniemy, dla Boga 
nie ma znaczenia. Najważniejsze to życie według przy-
kładu Chrystusa, w pełnym zaufaniu Bogu, bez względu 
na to, co miałby się wydarzyć. Droga do zbawienia może 
nas prowadzić przez smutek, cierpienie, upokorzenia, 
a nawet być związane z prześladowaniem. Bóg jest jed-
nak zawsze z nami i należy wierzyć, że nie ma sytuacji, 
w której zostawi nas samych bez swojej opieki.

Echa po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie 
nie milkną, a w naszej parafii stały się inspiracją do pod-
jęcia KARMELITAŃSKIEGO DZIEŁA MIŁOSIERDZIA. Patro-
nem został bł. Paweł Hilary Januszewski O. Carm.

Wolontariusze organizujący w ramach ŚDM Karmeli-
tański Dzień Młodych, zachęceni przez Papieża Francisz-
ka do  ‘zejścia z kanapy’, postanowili rozwijać powstałą 
wspólnotę. Stworzyli Program 14+ oparty się na uczyn-
kach miłosierdzia, do  których zostały przypisane kon-
kretne zadania. W ramach działalności KDM wolontariu-
sze objęli siebie nawzajem modlitwą (modlić się za żywych 
i zmarłych), pełnili asystę przy pierwszej Mszy św. o jed-
ność w narodzie (urazy chętnie darować). Zorganizowane 
zostały również: gry planszowe i zabawy (strapionych po-
cieszać), Wigilia dla potrzebujących parafian (głodnych na-
karmić), nocleg dla pielgrzymów jadących do Rygi na spo-
tkanie TAIZE (podróżnych w dom przyjąć). Przed nami m.in. 
zbiórka funduszy na  budowę studni w  Republice Środ-
kowoafrykańskiej (spragnionych napoić), zbiórka odzieży 
dla  klasztoru na  Ukrainie (nagich przyodziać), pisanie li-
stów do więźniów (więźniów pocieszać) oraz odwiedzanie 
osób starszych i samotnych (chorych nawiedzać).

Cała lista zadań i szczegółowe kalendarium dostępne 
są na stronie internetowej www.kdm.karmelici.pl

Mamy nadzieję, że  do  pomocy w  zadaniach, które 
wciąż są przed nami, włączą  się również coraz liczniej 
parafianie. Każdego, kto chciałby się zaangażować lub po-
dzielić pomysłami, zapraszamy na comiesięczne spotka-
nia, które odbywają się w Eliaszówce (wejście od parkin-
gu, za budką parkingowego, schodkami w dół) w każdą 
ostatnią środę miesiąca o godz. 19:00. Niech miłosierdzie 
nie będzie tylko hasłem minionego roku liturgicznego, 
ale żywym świadectwem naszej wiary na co dzień!

Hanna Przegon

Karmelitańskie Dzieło 
Miłosierdzia

http://www.kdm.karmelici.pl
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16 listopada  
Pielgrzymka Koła Emerytów i Rencistów

Od  wielu lat Koło Emerytów i  Rencistów „Solidarność” 
dzielnicy Kraków Śródmieście, Nowa Huta i Podgórze piel-
grzymuje z duszpasterzem z naszego klasztoru do  tro-
nu Matki Bożej Częstochowskiej. Tak było i w tym roku. 
Duchową opiekę sprawował o. Adam Matoryn O. Carm. 
W drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili także sanktu-
arium św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu.

16-18 listopada  
Konsulta przełożonych

Od środowego wieczoru do piątkowego przedpołudnia 
w  naszym klasztorze odbyło  się coroczne spotkanie 
przełożonych wszystkich domów naszej prowincji oraz 
osób odpowiedzialnych za powołania w prowincji. Spo-
tkanie odbywało  się pod  przewodnictwem o. Prowin-
cjała Bogdana Megera O. Carm. Wszyscy Bracia, którzy 
przybyli na spotkanie, codziennie powierzali Panu Bogu 
sprawy naszej prowincji przed Obrazem Matki Bożej Pia-
skowej podczas południowej Eucharystii.

17 listopada 
Msza św. o jedność w narodzie

17 listopada br. odbyła się Msza święta o jedność w na-
szej ojczyźnie za  wstawiennictwem św. Jadwigi Królo-
wej. Msza święta sprawowana była przy ołtarzu Świętej 
z jej relikwiami o godz. 17.15, na której zgromadziła się 
Sodalicja św. Jadwigi. Homilię okolicznościową wygłosił 
ks. prof. Jacek Urban. Tą Eucharystią zainaugurowaliśmy 
w naszej Bazylice comiesięczną Mszę świętą w intencji 
pokoju i jedności w naszym narodzie. Msze święte będą 
odbywać się regularnie w każdy drugi poniedziałek mie-
siąca o godz. 16.30. Zapraszamy!

Z życia parafii i klasztoru
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20 listopada 
Przyjęcie do LSO

W  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, patro-
nalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza, do  grona 
ministrantów i  scholi naszej Bazyliki zostali przyjęci 
nowi kandydaci. Wszyscy uczestniczyli już w życiu LSO 
od wielu dni i przygotowywali się do tego momentu, aby 
poprzez liturgiczny obrzęd zostać włączonymi do grona 
LSO. Uroczystość przyjęcia odbyła się podczas Mszy św. 
o godz. 11.00, której przewodniczył o. Adam Matoryn 
O. Carm.

Akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana

W tę samą Uroczystość, podczas Mszy świętej o godz. 
12.00 w  naszej karmelitańskiej Bazylice „Na  Piasku” 
pod przewodnictwem o. Zbigniewa Czerwienia O. Carm., 
kustosza i przeora krakowskiego klasztoru, został uro-
czyście odmówiony Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana.

29 listopada  
Katecheza neokatechumenalna

We wtorek 29 listopada br. odbyły się w naszej Bazylice 
katechezy dla neokatechumenatu z regionu krakowskie-
go. Po wieczornej Mszy świętej o godz. 19.30 zgromadzi-
ły  się wspólnoty neokatechumenalne, aby uczestniczyć 
w adwentowych katechezach przygotowujących do prze-
żywania czasu Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia

24 listopada 
Pielgrzymka z rodzinnej miejscowości  

bł. Hilarego Pawła Januszewskiego

Nasz błogosławiony, o. Hilary Januszewski urodził  się 
w Krajenkach, miejscowości należącej do parafii w Wiel-
kim Garcu, gdzie do dziś jest żywo wspominany i czczo-
ny. Z  jego rodzinnej parafii odwiedziła nas grupa piel-
grzymów, aby zobaczyć miejsce, w którym żył i pracował 
zanim został aresztowany i zesłany do obozu zagłady.
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4 grudnia  
Dzień modlitw i pomocy materialnej  

Kościołowi na Wschodzie

W drugą niedzielę Adwentu, która w Polsce obchodzona 
jest jako Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościo-
łowi na Wschodzie, w naszej wspólnocie parafialnej go-
ściliśmy o. Romana Dąbrowskiego O. Carm. pracującego 
w naszym klasztorze w Sąsiadowicach za wschodnią gra-
nicą. O. Roman głosił Słowo Boże, przedstawiając realia 
życia w sąsiadowickiej parafii i klasztorze, a po każdej 
Mszy św. zbierał materialny dar serca. Darczyńcy złożyli 
ofiary w kwocie nieco ponad 13 tys. złotych. Za wszelkie 
wsparcie duchowe i materialne składamy w imieniu są-
siadowickiej wspólnoty serdeczne Bóg zapłać.

4 grudnia św. Mikołaj

Nieco przedwcześnie, bo już w niedzielę 4 grudnia br., 
naszą parafię odwiedził św. Mikołaj. Po Mszy św. dla dzie-
ci o godz. 11.00 przed naszą Bazyliką rozdawał dzieciom 
drobne upominki. Popołudniową porą odwiedził także 
dziecięcą scholę.

2-4 grudnia 
Nawiedzenie kopii obrazu  

Matki Bożej Częstochowskiej

Od  dłuższego czasu kopia Cudownego obrazu Mat-
ki Bożej Częstochowskiej wędruje po  naszej diecezji, 
odwiedzając domy wszystkich wspólnot zakonnych. 
Od piątkowego popołudnia do niedzielnego popołudnia 
Cudowny obraz Matki Bożej w swej peregrynacji zatrzy-
mał się w naszej wspólnocie klasztornej. Był to czas, kie-
dy każdy z nas w indywidualnej, ale także we wspólnej 
modlitwie powierzał nawiedzającej Maryi sprawy swego 
serca.
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8 grudnia 
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia podczas Mszy 
św. o godz. 16.30 i 19.00 w naszej Bazylice 15 osób przy-
łączyło się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po-
przez codzienną modlitwę i  różne wyrzeczenia pragną 
oni bronić nienarodzonych, których życie jest zagrożone.

7 grudnia 
Chór Dominikański

W wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Marii Panny odbyła się wigilijna Msza św., w trakcie 
której propria mszalne zaśpiewało chorałowe bractwo 
San Clemente. Po Mszy św. odbył się koncert pieśni ma-
ryjnych w wykonaniu Chóru Dominikańskiego Ośrodka 
Liturgicznego i Henryka Krawczyka, który poprowadziła 
Ewa Kieres, dyrygent i kierownik artystyczny chóru.

11 grudnia Niedziela Gaudete

Przez zabawę do Pana Boga. Ta brzmiało hasło przygo-
towanego przez młodzież z  Karmelitańskiego Dzieła 
Miłosierdzia kącika zabaw i gier dla najmłodszych. W III 
niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą radości, po  Mszy 
św. dla dzieci wszyscy chętni mogli przyjść do Eliaszów-
ki, aby uczestniczyć we wspólnej zabawie. Można było 
wspólnie pograć w różne gry planszowe, zręcznościowe 
czy obejrzeć dobrą bajkę.
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Roraty dla dzieci

W  trzy kolejne wtorki Adwentu podczas Mszy św. ro-
ratnych dla dzieci, dzieci przygotowujące  się w naszej 
parafii do I Komunii św. otrzymały z rąk swoich kateche-
tów medaliki z Matką Boża Szkaplerzną. Ma to być znak 
ich ofiarowania się nadchodzącemu Jezusowi na sposób 
Maryi, zawsze zasłuchanej i pokornej służebnicy Bożej.

18/19 grudnia  
Nocna Adoracja w Sanktuarium  

Miłosierdzia Bożego

Nasza parafia została zaproszona do podjęcia nocnego 
czuwania z  niedzieli na  poniedziałek przed Najświęt-
szym Sakramentem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w  Krakowie –  Łagiewnikach. Czuwanie rozpoczęło  się 
o godz. 21.00. Ze względu (niestety) na niską frekwen-
cję parafian zakończyła się po godz. 24.00. Jednocześnie 
wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim tym parafia-
nom i przyjaciołom naszej parafii, którym czas i siły po-
zwoliły uczestniczyć w adoracji.

21 grudnia 
Wigilia dla samotnych i znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej parafian

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w  Eliaszówce, 
odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez wo-
lontariuszy Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia [KDM]. 
Spotkaliśmy się wspólnie z samotnymi lub potrzebujący-
mi parafianami przy wspólnym stole. Z zebranych w li-
stopadzie środków udało się przygotować kilka wigilij-
nych potraw. Śpiewane były kolędy, a zaproszeni goście 
mogli zabrać ze sobą do domów przygotowane śpiewni-
ki, pamiątkowe aniołki oraz paczki z żywnością potrzeb-
ną do  przygotowania świątecznych dań w  domu. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w  przygotowanie spotkania. Cieszymy  się ze  wspólnie 
spędzonego czasu, pełnego radości z  bliskiego nadej-
ścia Dzieciątka Jezus, które przyszło do nas 25. grudnia, 
by  zamieszkać w  naszych sercach. Chcemy równocze-
śnie zachęcić wszystkich parafian do dalszego angażo-
wania się wspólnie z wolontariuszami KDM w Program 
14+, by wypełnić wszystkie uczynki miłosierdzia.
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Duchowego życia Kościoła nie można zamknąć w  cy-
frach – jest ono o wiele bogatsze, głębsze i szersze, ponie-
waż dokonuje się w sercu człowieka, a jego zmierzyć się 
nie da. Poniższe statystyki ukazują jedynie życie naszej 
parafii statystycznie – dają pewien obraz, jaką wspólnotą 
jesteśmy i w  jaki sposób widziani jesteśmy na zewnątrz. 
Pokazuje także jak zaczyna  się zmieniać obraz naszej 
wspólnoty parafialnej.

Między niebem a ziemią…
– życie religijne i sakramentalne w statystykach



24

Na Piasku  nr 1 (474)      styczeń 2017

KALENDARIUM

6 stycznia 2017
•  Uroczystość Objawienia Pańskiego. Pierwszy piątek 

miesiąca.
7 stycznia 2017

•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-
dzające o godz. 16.30.

8 stycznia 2017
•  Koncert chóru ze  Szkoły Muzycznej II stopnia 

po Mszy św. o godz. 16.30.
9 stycznia 2017

•  Msza św. o  jedność w naszej Ojczyźnie i  nabożeń-
stwo do św. Królowej Jadwigi o godz. 16.30.

•  Spotkanie III rocznika (grupa I) przygotowujące-
go się do bierzmowania o godz. 18.00.

11 stycznia 2017
•  Wieczór Uwielbienia. Eucharystia o  godz. 19.00 

i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 17.15.

12 stycznia 2017
•  Spotkanie III rocznika (grupa II) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 16.45.

15 stycznia 2017
•  Spotkanie wszystkich grup do bierzmowania. Wspól-

na Eucharystia o 16.30 i po niej spotkanie.
•  Koncert Chóru Młodzieżowego z II LO im. Króla Jana 

III Sobieskiego po Mszy świętej o 16.30.
22 stycznia 2017

•  50. rocznica chóru Harfa. Jubileuszowy koncert chó-
ru po Mszy św. o godz. 16.30.

23 stycznia 2017
•  Spotkanie III rocznika (grupa I) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 18.00.
26 stycznia 2017

•  Spotkanie III rocznika (grupa II) przygotowujące-
go się do bierzmowania o godz. 16.45.

28 stycznia 2017
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie 

o godz. 10.00.

18-25 stycznia 2017
•  Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Ilustracja na okładce: Epifania, Antyfonarz karmelitański, 1397, k. 70v.

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 w dni powszednie:

8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty: 8.00-10.00

niedziele i święta: nieczynna.
Wszelkie sprawy w tym czasie

załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 511 376 040

Porządek kolędy
Tradycyjnie odwiedzamy naszych parafian z noworocznymi życzeniami i błogosławieństwem. Od poniedziałku 

do piątku wizyta duszpasterska będzie rozpoczynać się o godz. 16.00, w sobotę zaś o godz. 14.00. Poniżej podaje-
my plan odwiedzin kolędowych.

Data Dzień Ulica

09.01 Poniedziałek Biskupia, Sereno-Fenna

10.01 Wtorek Mickiewicza, Krupnicza

11.01 Środa Czysta, Grabowskiego

12.01 Czwartek Kremerowska, Feldmana, Spasowskiego

13.01 Piątek Siemiradzkiego

14.01 Sobota Sobieskiego

Data Dzień Ulica

16.01 Poniedziałek Michałowskiego, Pawlikowskiego

17.01 Wtorek Kochanowskiego

18.01 Środa Krowoderska

19.01 Czwartek Batorego

20.01 Piątek Łobzowska
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