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Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, przeżywana corocznie w Kościele 2. 
lutego, w  tym roku jest szczególnym zaproszeniem skierowanym do  nas, 
abyśmy głosili wszystkim narodom Jezusa Chrystusa, który jest prawdzi-
wym Światłem na oświecenie pogan. To On, przychodząc na świat i rodząc się 
z Maryi Dziewicy, przyniósł zbawienie dla całego świata. Ten fakt rzuca nam 
nowe światło na prawdę, że Bóg jest Miłością. Jesteśmy przynaglani, aby gło-
sić i opowiadać każdemu człowiekowi, iż „…Tak Bóg umiłował świat, że Syna 
Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne…”. To każdy z nas ma stawać się takim światłem dla każdego 
człowieka, którego spotkamy na drodze naszego życia, któremu ukażemy 
Jezusa Chrystusa – tę Prawdziwą Światłość, która jest Miłością i daje zbawie-
nie wszelkiemu stworzeniu.

Nasz dzisiejszy świat przepełniony grzechem, złem i nienawiścią, co ro-
dzi wojny, terroryzm i ciemności w sferze polityki, gospodarki i życia spo-
łecznego- błaga wręcz o to, by wreszcie nad nim zapanowało światło miłości 
Jezusa Chrystusa. Namiastką tego światła są istniejące w Kościele wspólno-
ty, żyjące według Rad Ewangelicznych. Te Wspólnoty Życia Konsekrowane-
go tworząc Zakony, Zgromadzenia Zakonne, Instytuty Życia Apostolskiego 
i Konsekrowanego, ukazują, jak w tym naszym dzisiejszym dziwnym świecie 
żyć wartościami ewangelicznymi i  zarazem stawać  się w Chrystusie Świa-
tłem na oświecenie dla „pogan i neopogan” nam współczesnych. Jakże pięk-
nie się składa, że z naszym Sanktuarium Matki Bożej „Na Piasku” w Krako-
wie, którego kustoszami, czyli opiekunami są Karmelici, jest powiązanych 
tak wiele Wspólnot Osób Konsekrowanych. Oprócz Karmelitów, na terenie 
naszej parafii żyją i pełnią swoją służbę wobec Boga i  ludzi Księża Zmar-
twychwstańcy i Ojcowie Jezuici, a także wiele Wspólnot Zakonów Żeńskich: 
Siostry Służebniczki Dębickie, Siostry Felicjanki, Siostry Wizytki, Siostry Ur-
szulanki Szare, Sługi Jezusa, a także Wspólnoty spoza parafii, sympatyzujące 
z naszym Sanktuarium: Kapucyni, Siostry Karmelitanki, Córki Bożej Miłości, 
Siostry Karmelitanki Bose, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Siostry Kar-
melitanki Misjonarki, Siostry Prezentki, Siostry Sercanki, Siostry Służebnicz-
ki Starowiejskie, Siostry Nazaretanki, Siostry Szarytki, Siostry Kalwarianki.

Niech to bogactwo charyzmatów Wspólnot i poszczególnych Osób Kon-
sekrowanych spotęgują Chrystusowe Światło i Miłość, opromieniające nasze 
życie, abyśmy z większą nadzieją patrzyli w lepszą przy-
szłość naszej egzystencji. Módlmy się również, nie tylko 
w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego – Dzień Życia Kon-
sekrowanego – ale zawsze, w intencji wszystkich Osób 
Poświęconych Bogu w Służbie Rad Ewangelicznych, aby 
wierne swojemu powołaniu rozszerzały Królestwo Boże 
na  ziemi. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi 
w tym Nowym 2017 Roku.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.

„Światło na oświecenie 
pogan...”

Kochani Miłośnicy  
Sanktuarium „Na Piasku”!
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(…) Staję duchowo w  Grocie Massabielskiej przed wi-
zerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której Wszechmocny 
dokonał wielkich rzeczy dla odkupienia ludzkości, pragnę 
wyrazić moją bliskość względem was wszystkich, bracia 
i  siostry, którzy przeżywacie doświadczenie cierpienia 
oraz wobec waszych rodzin. Pragnę też wyrazić moje 
uznanie dla tych wszystkich, którzy w różnych funkcjach 
i  we  wszystkich placówkach służby zdrowia na  całym 
świecie kompetentnie, odpowiedzialnie i  z  poświęce-
niem działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam 
codzienne dobre samopoczucie. Chciałbym was wszyst-
kich chorych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, człon-
ków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowania 
Maryi, Uzdrowienia Chorych, tej, która zapewnia czułość 
Boga wobec każdego człowieka i wzór powierzenia się 
Jego woli, a także do znajdowania zawsze w wierze kar-
miącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by mi-
łować Boga i braci, również w doświadczeniu choroby.

Podobnie jak na świętą Bernadettę, spogląda na nas 
Maryja. Pokorna dziewczyna z  Lourdes opowiadała, 
że  Dziewica, którą nazwała „Piękną Panią”, spojrzała 
na nią, tak jak się patrzy na osobę. Te proste słowa opisu-
ją pełnię relacji. Bernadetta uboga, niepiśmienna i chora 
czuje, że Maryja spogląda na nią jako na osobę. Piękna 
Pani mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez politowa-
nia. Przypomina to nam, że każdy chory jest i pozosta-
je istotą ludzką i musi być traktowany jako taka. Ludzie 
chorzy, podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet 
bardzo poważnie, posiadają swoją niezbywalną godność 
i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się jedynie 
przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać je-
dynie biernymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest.

Bernadetta po  pobycie w  grocie, dzięki modlitwie 
przekształciła swoją kruchość we  wsparcie dla  innych, 
dzięki miłości stała  się zdolna do  ubogacenia swego 
bliźniego, a  przede wszystkim poświęciła swoje życie 
dla  zbawienia ludzkości. Fakt, że  Piękna Pani poprosi-
ła ją, aby modliła się za grzeszników przypomina nam, 
że chorzy, cierpiący noszą w sobie nie tylko pragnienie 
uleczenia, ale także przeżywania po chrześcijańsku swe-
go życia, dochodząc do oddawania go jako autentyczni 
uczniowie-misjonarze Chrystusa. Maryja dała Bernadet-
cie powołanie służenia chorym i  wezwała ją do  tego, 
by  stała  się siostrą miłosierdzia, do  misji którą wyra-
ża Ona w  stopniu tak wzniosłym, by  stać  się wzorem, 
do  którego może  się odnieść każdy pracownik służby 
zdrowia. Prośmy zatem Niepokalane Poczęcie o  łaskę, 
byśmy umieli zawsze odnosić się do chorego jak do oso-
by, która z pewnością potrzebuje pomocy, czasami nawet 
w  rzeczach najbardziej elementarnych, ale  która nosi 
w sobie swój dar, którym powinna dzielić się z innymi.

Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych, rozświe-
tla oblicze Kościoła w  jego codziennym zaangażowaniu 
na rzecz potrzebujących i cierpiących. Cenne owoce tej tro-
ski Kościoła dla  świata cierpienia i  choroby są powodem 
do dziękczynienia Panu Jezusowi, który stał się solidarny 
z nami, będąc posłusznym woli Ojca, aż do śmierci na krzy-
żu, aby ludzkość została odkupiona. Solidarność Chrystu-
sa, Syna Bożego narodzonego z Maryi, jest wyrazem mi-
łosiernej wszechmocy Boga, która przejawia się w naszym 
życiu – szczególnie gdy jest ono kruche, zranione, upoko-
rzone, usunięte na margines, naznaczone cierpieniem – za-
szczepiając w nim moc nadziei, która nas podnosi i wspiera.

Tak wiele bogactwa humanizmu i  wiary nie może 
zostać zmarnowane, lecz powinno nam raczej pomóc 
w zmierzeniu się z naszymi ludzkimi słabościami, a jed-
nocześnie z wyzwaniami istniejącymi w dziedzinie opie-
ki zdrowotnej i  technologii. Z okazji Światowego Dnia 
Chorego możemy odnaleźć nowy impuls, aby przyczy-
nić się do upowszechnienia kultury szacunku dla życia, 
zdrowia i  środowiska; nowy impuls do  walki o  posza-
nowanie integralności i godności osoby, w tym poprzez 
właściwe podejście do  kwestii bioetycznych, ochrony 
najsłabszych i troski o środowisko naturalne (…)

Maryjo, nasza Matko,
która w Chrystusie przygarniasz każdego z nas jako dziecko,
podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i cierpieniach,
Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata,
i pomóż nam powierzyć się Ojcu, 
który dokonuje wielkich rzeczy.

Zapewniam was wszystkich o  mojej stałej pamięci 
w modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego Bło-
gosławieństwa.

Watykan, 8 grudnia 2016,  
w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Franciszek

Orędzie Papieża Franciszka 
na XXV Światowy Dzień Chorego 

2017 r. 

Drodzy Bracia i Siostry! 
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Większość ludzi sądzi, że  misje 
to  porzucenie wszystkiego w  celu 
pojechania na  koniec świata i  gło-
szenia Ewangelii. Nie wątpimy w te 
dobre i pobożne intencje. Może się 
jednak okazać, że  takie myślenie 
o  misjach to  przysłowiowa bańka 
mydlana, która w konfrontacji z rze-
czywistością szybko pęknie.

Kościół ma świętych, którzy chodzi-
li za życia po wyżynach wiary i głosili 
Dobrą Nowinę aż po  krańce świata. 
Droga, którą przemierzyli, pozwala 
nam, ludziom XXI wieku, przekonać się 
o  obecności Ducha Świętego, który 
nieustannie rozdaje swe siedmiorakie 
dary. Bez Jego działania wszelkie nasze 
poczynania spełzłyby na niczym.

Prorocy Eliasz i Elizeusz oraz Mat-
ka Najświętsza są „kluczem” do zro-
zumienia działalności misyjnej braci 
karmelitów na  świecie. Zdumiewa-
jące, że  postaci te nie spisywały 
swych słów, a jednak ich moc i czyny 
przetrwały do  dziś. W  krakowskiej 
bazylice karmelitańskiej jedna z  ka-
plic poświęcona została Eliaszowi, 

który według tradycji był patriarchą 
zakonu. Eliasz zaliczany jest do naj-
ważniejszych proroków Starego Te-
stamentu; urodził  się około 900 lat 
przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. 
Od proroka Eliasza można uczyć się 
co najmniej czterech rzeczy:

– pogardy dla dóbr doczesnych;
– sposobów walki ze złem;
– wiary w skuteczność modlitwy;
– oddawania czci jedynemu Bogu…

…a  także chodzenia po  górach! 
Eliasz jako człowiek gór wiedział, 
że  wchodząc na  górę, znajdzie  się 
źródło wytryskającej Prawdy. Misja, 
jaka została powierzona prorokowi 
Eliaszowi, bez wątpienia nie nale-
żała do  łatwych. Wszak zmierzając 
ku Bogu, idzie się w górę. Idąc zaś, 
spotykamy źródło. Eliasz zaprasza 
każdego na  spotkanie z  Panem Bo-
giem. Wspinając się pod górę, nabie-
ra  się dystansu do  siebie, ale  także 
widzi się rzeczy takie, jakie są, a nie 
takie, jakie chcielibyśmy widzieć. 
Prorok z  Góry Karmel dźwiga brze-
mię Bożego miłosierdzia, które jest 

darem tak dla mnie, jak dla każdego 
napotkanego człowieka, i  nikt nie 
może go odebrać. Święta Teresa z Li-
sieux w pełni przyjęła ciężar miłości 
i miłosierdzia Bożego, dlatego zosta-
ła ogłoszona patronką misji. Eliasz 
woła do każdego z nas: macie kochać 
góry, macie zdobywać uprawnienia, 
żeby chodzić po  górach i  innych 
po nich prowadzić. W górach wędru-
je się z samym sobą i z Bogiem, bo 
wędrowanie to szczególna szkoła ży-
cia. Zmierzając na górę, prorok Eliasz 
przypomina, żeby w plecaku nie za-
brakło oliwy roztropności, wina mi-
łości, chleba pokory i soli mądrości.

„Nieraz jednak ludzie, zwiedzeni 
przez Złego, znikczemnieli w  my-
ślach swoich i prawdę Bożą zamienili 
w kłamstwo, służąc raczej stworzeniu 
niż Stworzycielowi (por. Rz 1,21 i 25), 
albo też żyjąc i umierając na tym świe-
cie bez Boga, narażeni są na rozpacz 
ostateczną. Toteż, aby przyczynić się 
do chwały Bożej i do zbawienia tych 
wszystkich, Kościół mając w pamięci 
słowa Pana, który powiedział: „Gło-

Wobec obojętności i niespotykanego do tej pory skostnienia religijnego nasuwają się 
następujące pytania: Na czym ma polegać misyjność ludzi XXI wieku? Czy i jak mo-

żemy włączyć się w wielkie dzieło Nowej Ewangelizacji proponowane przez Kościół?

Chodzić po wyżynach wiary
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ście Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu” (Mk 16,16), pilnie troszczy  się 
o  wspieranie misji” (KK 16). Każdy 
przez sam fakt przyjęcia sakramentu 
chrztu jest powołany do  głoszenia 
Ewangelii o  Bogu, który przyjął po-
stać człowieka, ponieważ „pozazdro-
ścił ludzkiego cierpienia”, jak mawia-
ła Simone Weil. Jeśli okaże się, że nie 
potrafimy skutecznie głosić Słowa 
Bożego w swoim otoczeniu, to może 
być to  dobra okazja, by  udać  się 
do kaplicy proroka Eliasza w bazylice 
karmelitańskiej, który po  dziś dzień 
wzywany jest przez Izraelitów w na-
głych sprawach. On na pewno wskaże 
właściwą drogę. Jednak na  począt-
ku należy zadbać o właściwą relację 
z Panem Bogiem. Nasz zmarły świętej 
pamięci prowincjał, o. Leszek Pawlak, 
powtarzał, że wspinamy się na górę, 
mając opuchnięte nogi, a bąble i rany 
uniemożliwiają wejście na  wyższe 
partie. Co robić? Korzystniej jest za-
wrócić, zakupić w  aptece bandaże, 
wygoić nogi, zaopatrzyć się w wygod-
ne buty, płaszcz przeciwdeszczowy, 

prowiant i  powrócić na  zamierzony 
szczyt. To stara zasada ludzi gór prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie. 
Im częściej wspinamy  się w  górach, 
tym większej nabieramy sprawności. 
Tak samo dzieje się w wymiarze du-
chowym. Im wyższe partie wiary zdo-
bywamy, tym nasza relacja z  Panem 
Bogiem jest mocniejsza.

Są ludzie, którzy sprawiają wra-
żenie, jakby nie mówili o Chrystusie. 
Jednak ich czyny zdradzają, że  są 
uczniami Jezusa Chrystusa: „Na pew-
no i ty jesteś z nich, bo i twoja mowa 
cię zdradza” (Mk 26,73). To  ludzie, 
których nazywamy misjonarza-
mi. Misyjność w  Kościele jest cicha 
i  dyskretna. Nie potrzebuje rozgło-
su. Matka Najświętsza oraz prorocy 
Elizeusz i Eliasz mogą być inspiracją 
dla  nas, pokazując, jak rozmawiać 
i mówić o rzeczach Bożych w XXI w.

Kaplica poświęcona prorokowi 
znajduje  się w  lewej nawie krakow-
skiej bazyliki karmelitańskiej, która na-
sycona jest samą symboliką. W ołtarzu 
widnieje wielki obraz proroka. Eliasz 

ukazany jest jako stary człowiek z bro-
dą – symbolem dojrzałości duchowej. 
Głowa skierowana ku górze, do Boga, 
to symbol pozostawania w obecności 
Boga żywego. Droga do Źródła prowa-
dzi do doskonałej miłości przez wysi-
łek wspomagany łaską Bożą. Ukrycie 
Eliasza przy potoku Kerit to podjęcie 
ascetycznego trybu życia. Picie z poto-
ku to bierne przyjęcie Bożej Mądrości. 
Ciemne kłęby chmur zwiastujące ule-
wę symbolizują zniszczenie, ale  tak-
że życie. W  tradycji karmelitańskiej 
chmura jawi  się jako zapowiedź Ma-
ryi. Nikt inny, tak jak Ona, nie pragnie 
zachować swoje dzieci od  zniszcze-
nia, chroniąc je pod matczyny płaszcz. 
Obok Matki Najświętszej prorok Eliasz 
to nadzwyczajny Boży człowiek, któ-
ry wiódł żywot anielski, zanim został 
wzięty na wozie ognistym do nieba.

Przykład i wstawiennictwo u boku 
Matki Najświętszej proroka Eliasza 
niech przymnaża nadzieję dobrze 
spełnianej misji dla wszystkich ludzi 
dobrej woli.

Br. Janusz O.Carm.

Gdy stojąc w prezbiterium kościo-
ła na Piasku popatrzymy na lewą 

(północną) jego ścianę, zobaczymy 
rokokowy balkonik, który został 
wykonany przez brata zakonnego 
Grzegorza Kaczyrka w  XVIII  wieku. 
Za  nim, już na  korytarzu klasztor-
nym, znajduje  się ołtarz, również 

wykonany przez tego zakonnego 
snycerza. Przy tym ołtarzu odby-
wały  się kapituły win. Wedle reguły 
zakonnej raz w tygodniu, pomiędzy 
stojących w rzędach współbraci, wy-
stępował zakonnik, który wyznawał 
swoje przewinienia, a  przełożony 
nakładał karę. Obecnie osobna wcze-
śniej kapituła win została dołączona 
do kapituły domowej.

Ołtarz, przy którym miało miejsce 
nałożenie kar, to ołtarz duchowego 
przewodnika karmelitów –  proroka 
Eliasza. Obraz przedstawiający pro-
roka Eliasza z mieczem ognistym na-
malował Józef Kopaczyński w  1760 
roku. Miecz ognisty – atrybut proro-
ka, to symbol jego gorliwości i bez-
kompromisowości w  walce o  Praw-
dę Boga. Nad nim umieszczony jest 
drugi, mniejszy obraz, ukazujący 
unoszącego się nad miastem karme-
litę. To apoteoza św. Piotra Tomasza. 
Karmelita ten, dzięki zdolnościom 
i wykształceniu, sprawował wysokie 
urzędy zakonne i papieskie. Zasłynął 
jako świetny dyplomata, który łago-
dził spory pomiędzy włoskimi mia-

stami. Zabiegał o  jedność z  chrze-
ścijańskimi Kościołami wschodnimi. 
Został mianowany biskupem Patti 
i  Lipar, następnie Corony, a  1363  r. 
arcybiskupem Candii na Krecie i pa-
triarchą tytularnym Konstantynopola 
(1364). Św. Piotr Tomasz w  1360  r. 
koronował na króla Jerozolimy, Pio-
tra – króla Cypru, znanego nam z wi-
zyty w Krakowie u Wierzynka w 1364 
roku. W czasie ataku na Aleksandrię 
(1365) został poważnie ranny i zmarł 
kilka miesięcy później w cypryjskiej 
Famaguście w  samo święto Epifa-
nii. Jego wspomnienie karmelici 
obchodzili niedawno, bo 8 stycznia. 
Połączenie tych dwóch patronów 
w  ołtarzu nie było przypadkowe. 
Prorok Eliasz walczył z pogaństwem, 
zdemaskował i  pogrążył fałszywych 
proroków, zaś św. Piotr Tomasz za-
angażował  się w  walce o  chrześci-
jaństwo, zarówno jego jedność, jak 
i  obronę przed zagrożeniami turec-
kimi. Byli więc doskonałym wzorem 
do naśladowania w walce z własny-
mi niedoskonałościami.

Szymon Sułecki

Ołtarz św. Eliasza 
na krużgankach
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To misja, która musi wypływać 
z  osobistej, głębokiej więzi. Gdyż 
chrześcijaństwo nie jest światopoglą-
dem i zbiorem przykazań moralnych; 
nie jest też zbiorem tradycji i aktów 
pobożności. To  najpierw niepowta-
rzalne spotkanie z Jezusem, podobne 
do tego, które przeżył każdy z  Jego 
apostołów. Oparte na fascynacji tym, 
kim On jest i pragnieniu budowania 
z Nim zażyłej relacji. Dopiero wtedy 
uczeń Jezusa może stać  się misjo-
narzem. Dlatego, że  takie przeżycie 
spotkania z osobistym Nauczycielem 
i Zbawicielem, przemienia spojrzenie 
na życie i świat. Gdy jest autentyczne, 
nie sposób go zatrzymać dla siebie.

Wydaje  się, że  wśród współcze-
snych chrześcijan tego żaru fascy-
nacji szczególnie potrzeba. „Cho-
robą” wielu wspólnot i  parafii jest 
przyzwyczajenie do  treści wiary 

i  rytuału, a  przeciętny Polak kato-
lik, to  znudzony uczestnik liturgii, 
zagubiony w  odziedziczonej „po-
bożności” okazjonalno-świątecznej. 
Dlatego również tak mocne w  od-
działywaniu okazują się świadectwa 
nawróconych osób, które po  wielu 
latach błędów i grzechu, powracając 
do Kościoła, stają się żarliwymi głosi-
cielami tego, że sens, szczęście i na-
dzieję odnalazły w Jezusie. W coraz 
powszechniejszym zagubieniu i ban-
kructwie idei, ludzie szukają nie dok-
tryny opisującej im świat, ale Osoby 
która nada sens ich życiu. Chrześci-
janin ma najpierw sam to  przeżyć, 
po  to, by  innych potem przypro-
wadzać do  Jezusa. Bo nie ma wiary 
prywatnej, schowanej pod  korcem. 
Głoszenie to jej dynamika, nie nakaz.

Gdy niegdyś Jan i  Andrzej, poru-
szeni pragnieniem dłuższego spo-

tkania, zapytali Jezusa: „Rabbi, gdzie 
mieszkasz?”, otrzymali zaprosze-
nie: „Chodźcie, a  zobaczycie”. Dziś 
odpowiedzią na  to  pytanie byłaby 
wspólnota Kościoła, w  której jest 
On  obecny w  sakramentach, swoim 
Słowie i w ludziach, którzy ją tworzą. 
Bez trwania w Kościele – wspólnocie 
uczniów, zbawionych i wyzwolonych 
przez Jezusa – nawet bardzo mocna 
początkowa fascynacja Nim wypa-
li się w konfrontacji z naporem świa-
ta. To także miejsce trwania w relacji, 
która staje się źródłem formacji apo-
stoła. Bez dłuższych chwil adoracji, 
modlitewnego spotkania ze Słowem, 
uczestnictwa w  sakramentach, ma-
łych wspólnot dzielenia  się życiem 
wiarą  – jakiekolwiek opowiadanie 
o  Jezusie będzie naznaczone bra-
kiem autentyzmu i  iluzorycznością. 
Przypomina o tym bardzo często pa-

Wraz z  nowym rokiem liturgicznym rozpoczął  się kolejny, ostatni etap programu 
duszpasterskiego Episkopatu Polski przewidzianego na lata 2013-2017. Jest on po-

święcony postawie apostolskiej chrześcijan. We wcześniejszych latach przypominał o do-
świadczeniu wiary, nawrócenia oraz chrztu, które mają prowadzić ochrzczonego do za-
angażowania w głoszenie światu Ewangelii.

„Idźcie i głoście”
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Z naszej parafii kolejny rok z rzędu 
wyjechał pełny autokar młodych ludzi, 
pragnących podzielić się swoją wiarą, 
kulturą oraz językiem z młodymi z in-
nych krajów Europy. Opiekę duchową 
nad  nami sprawowało trzech kapła-
nów: ks. Tomasz Koszarek, ks. Kacper 
Nawrot, o. Marcin Siemek O.  Carm. 
oraz br. Wojciech Krywcun O. Carm.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęli-
śmy od  Eucharystii w  Kaplicy Mat-
ki Bożej Piaskowej, sprawowanej 

w  intencji bezpiecznej i  szczęśliwej 
podróży do  stolicy Łotwy. Po  niej, 
ok. 14.00 wyruszyliśmy w  kierunku 
północnym. Po  18. godzinach jaz-
dy dotarliśmy do Rygi, gdzie ciepłe 
powitanie zgotowali nam wolonta-
riusze z Polski, którzy od wczesnych 
godzin porannych, w  zimnie ocze-
kiwali na  przyjazd poszczególnych 
grup Polaków. Zostaliśmy podzieleni 
na  mniejsze grupki i  przydzielono 
nas parafiom, które nas gościły.

Nasza 10-osobowa grupka uda-
ła  się w dalszą podróż komunikacją 
podmiejską do miejscowości Saulkra-
sti, oddalonej o 44 km na północny 
wschód od  Rygi, nad  samym brze-
giem Bałtyku. Tam zostaliśmy przy-
dzieleni do rodzin, które zdecydowa-
ły się otworzyć dla nas swoje drzwi.

Po południu, wraz z innymi mło-
dymi z  terenu naszej parafii, wró-
ciliśmy do  Rygi na  kolację i  pierw-
szą modlitwę w  Riga Arenie. Tego 

39. Europejskie 
Spotkanie Młodych

W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia w Rydze, stolicy Łotwy odbyło się 39. Europej-
skie Spotkanie Młodych – Pielgrzymka zaufania przez ziemię. Tym razem młodzi 

spotkali się po raz pierwszy w kraju tak daleko wysuniętym na północ Europy.

pież Franciszek, mówiąc, że Kościół 
musi czuć tę potrzebę „oddychania 
płucami modlitwy”, bez której nikt 
z wierzących nie może podejmować 
jakiejkolwiek misji. Bo jak opowiadać 
o Kimś, kogo się dogłębnie nie zna?

Droga głoszenia Ewangelii nie 
jest wolna od niebezpieczeństw czy-
hających na apostoła. Bardzo mocno 
wpisane jest w  nią doświadczenie 
walki duchowej i  odrzucenia przez 
świat. „Uczeń bowiem nie może być 
większy od swojego Mistrza”. Jednak 
jeszcze groźniejszą pułapką może 
być „duchowa światowość”, która, 
pod  pozorami religijności i  miłości 
do Kościoła, opiera się na szukaniu 
chwały ludzkiej i  osobistych korzy-
ści. Prowadzi do  wewnętrznego 
zamknięcia i  iluzji, przywiązuje  się 
do  określonych form i  zachowań, 
planów ewangelizacji snutych z po-
zycji stratega, do rywalizacji. W każ-
dym przypadku aktualne stają  się 
słowa Jezusa: „jak możecie uwie-
rzyć, skoro od  siebie wzajemnie 

odbieracie chwałę, a  nie szukacie 
chwały, która pochodzi od  samego 
Boga?”. Apostoł nie może stać  się 
działaczem aktywistą, szukającym 
w  Kościele drogi ewangelizacyjnej 
kariery. Papież Franciszek w adhor-
tacji Evangelii gaudium wskazuje 
na  Maryjny „styl ewangelizacyjny” 
–  drogę empatii, ubóstwa i  pokory 
w  posłuszeństwie Duchowi Święte-
mu. „To dynamika sprawiedliwości 
i  delikatności – pisze – kontempla-
cji i  szybkiego wyruszenia w drogę 
do innych, (…) by Kościół stawał się 
domem dla wielu”.

Spotkanie, trwanie, głoszenie 
to  trzy konieczne etapy formowa-
nia  się apostoła. Oby ten rok litur-
giczny był okazją do  takiego do-
świadczenia wiary. To  rok także 
300-lecia królowania Maryi w często-
chowskiej ikonie. Ona poprowadziła 
Kościół polski po  trudnych drogach 
minionych czasów, niech stanie  się 
i teraz jego Przewodniczką w auten-
tycznym świadectwie żywej wiary.

Dziewico i Matko, Maryjo,
Ty, któraś pod tchnieniem Ducha
Przyjęła Słowo życia
w głębi Twej pokornej wiary,
Całkowicie oddana Odwiecznemu,
Pomóż nam wypowiedzieć nasze „tak”
Wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd 

naglącej,
by wszędzie rozległa się Dobra Nowina 

o Jezusie.
(…)
Gwiazdo nowej ewangelizacji,
Pomóż nam zajaśnieć świadectwem 

komunii,
służby, żarliwej i ofiarnej wiary,
sprawiedliwości i miłości do ubogich,
aby radość Ewangelii,
dotarła aż po krańce ziemi,
i żadne peryferie nie zostały 

pozbawione jej światła.
Matko żywej Ewangelii
Módl się za nami.

Papież Franciszek „Evangelii gaudium”.

Katarzyna Kroczek
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wieczoru przeor Wspólnoty Taize 
– brat Alois – powitał nas i podzię-
kował Łotyszom za  gościnność, 
ale  także zwrócił uwagę, że  pomi-
mo cierpienia jakiego doświadczyli 
w przeszłości, „stali  się ziemią pojed-
nania, mostem między różnymi częścia-
mi Europy”. Po  wspólnej modlitwie, 
specjalnym autobusem zostaliśmy 
odwiezieni do naszej miejscowości.

Kolejnego dnia o poranku, po Mszy 
św. dla katolików, odbyła się wspólna 
modlitwa w  kościele protestanckim, 
a po niej nastąpiło spotkanie w małych 
grupach dzielenia. W czasie tegorocz-
nego Europejskiego Spotkania pochy-
laliśmy  się nad  tematem wspólnego 
torowania drogi nadziei. W  tym celu 
brat Alois przygotował nam cztery 
propozycje do wspólnego rozważenia: 
wytrwać w nadziei, w niej jest twórcza 
siła; wybierać życie w  prostocie, aby 
dzielić się z innymi; być razem, aby się 
odsłonił dynamizm Ewangelii oraz 
umacniać braterstwo, aby przygoto-
wywać pokój. Tego dnia, po  poran-

nych spotkaniach w  Saulkrasti, udali-
śmy  się do  stolicy, gdzie w  różnych 
punktach miasta można było dostać 
gorącą herbatę oraz udać się na połu-
dniową modlitwę w jednym z kościo-
łów w centrum miasta. Tego dnia uda-
ło nam się także zwiedzić część miasta 
i odwiedzić Muzeum Narodowe Sztu-
ki Łotewskiej. Wieczorem ponow-
nie udaliśmy  się do  Riga Areny, aby 
otrzymać kolację i prowiant na kolejny 
dzień oraz uczestniczyć we wspólnej 
modlitwie. W  wieczornej modlitwie 
przeor Wspólnoty Taize zwrócił uwa-
gę na osoby żyjące obok nas – ubogich 
i biednych, ale także osoby wywodzą-
ce się z innych kultur. Zachęcał do bu-
dowania mostów oraz umacniania ko-
rzeni w Jezusie Chrystusie.

Kolejne dni wyglądały podobnie. 
W trzecim dniu podczas wieczornych 
modlitw odbyło się nabożeństwo świa-
tła oraz ogłoszono miejsce kolejnego 
40. ESM, które odbędzie się w Bazylei.

W  Sylwestra po  południu w  Riga 
Arenie rozpoczęło się spotkanie regio-

nalne dla Polaków połączone z Eucha-
rystią, a  następnie ostatnia modlitwa 
z braćmi z Taize. Nasza grupa późnym 
popołudniem wróciła do  Saulkrasti, 
by po godz. 22 udać się do kościoła pro-
testanckiego, aby uczestniczyć w mo-
dlitwie o pokój i pojednanie na świecie 
–  nieodłącznym elemencie sylwestro-
wej nocy w  czasie Europejskich Spo-
tkań Młodych. O północy wyruszyliśmy 
do centrum naszej miejscowości, gdzie 
nad samym brzegiem morza odbył się 
pokaz fajerwerków. Po nim zwyczajo-
wo miało odbyć  się Święto Narodów 
– prezentacja kultury narodów przeby-
wających na terenie goszczącej parafii. 
W tym roku tego zabrakło.

W  Nowy Rok odbyła  się Msza 
św. dla  Polaków i  osób mówiących 
po  polsku. Po  niej, u  rodzin, które 
nas gościły, mieliśmy okazję skosz-
tować tradycyjnych potraw. Ryga 
żegnała nas strugami deszczu, gdy 
ok. 16.30 wyjechaliśmy w  kierunku 
Polski. Na  drugi dzień rano zakoń-
czyliśmy naszą pielgrzymkę zaufania 
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przez ziemię i  powoli zaczynamy 
myśleć o kolejnej – w Bazylei.

Świadectwa
Tegoroczny wyjazd na  ESM, 

po dwuletniej przerwie, był dla mnie 
po  raz kolejny czymś kompletnie 
nowym. Było to zderzenie z niskimi 
temperaturami, wielką wilgotno-
ścią powietrza i  – przede wszyst-
kim – z nieznanymi mi dotąd ludźmi, 
inną wiarą i kulturą. Wielość wyznań 
i kościołów pozwoliła na to, by każ-
dy znalazł coś, czym umocnił swoją 
wiarę, a zwiedzanie, warsztaty i spo-
tkania integracyjne pozwoliły na roz-
winięcie swojego ducha i serca.

Dla mnie była to przestrzeń, w któ-
rej ułożyłam i zamknęłam przeszłość, 
by ruszyć z czystą kartą w Nowy Rok. 
Było to na nowo spotkanie ze świado-
mą, spokojną i taką kojącą serce mo-
dlitwą, z  której może powstać tylko 
coś pięknego.

Spotkanie z  Łotyszami, poznanie 
ich otwartości, gotowości do  pomo-
cy bez względu na wszystko, ich tro-
ska o drugą osobę dały mi nadzieję, 
że człowiek człowiekowi niekoniecz-

nie zawsze i wszędzie wilkiem. Ale na-
dzieja to nie wszystko – wyjechałam 
z Rygi z nowym zapasem sił do działa-
nia w swoim małym „ogródku”. Wie-

rzę, że właśnie w stolicy Łotwy pokój 
na  ziemi rozpoczął  się od  pokoju 
w sercach moich najbliższych i moim.

Ania, studentka, 21 lat
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W  tym roku, po  raz trzeci mia-
łam okazję organizować wyjazd 
na  Europejskie Spotkanie Młodych 
w Rydze z naszej parafii. Z racji peł-
nionej funkcji, wyjazd był mieszan-
ką obowiązku, odpowiedzialności, 
przyjemności z  wykonywanej pra-
cy jak i  potrzebą odpoczynku psy-
chicznego oraz spotkaniem z inny-
mi młodymi z różnych stron Europy. 
Wyjazd ten był dla  mnie świadec-
twem, że my, młodzi europejczycy, 
pomimo różnych języków, wyznań 
i kultur, potrafimy się wspólnie po-
rozumieć i modlić w  jednej wspól-
nej intencji. Wyjazd ten dał mi 
również możliwość zwiedzenia nie-
znanej mi do tej pory części Europy, 
poznania kultury i języka kolejnego 
państwa nadbałtyckiego, jakim jest 
Łotwa.

Anita, organizatorka, 30 lat

Wyjazd do  Rygi był możliwością 
poznania wielu młodych ludzi, któ-
rych łączy jedna myśl, modlitwa, 
a także poznanie innej kultury, języ-
ka i  narodowości oraz sprawdzenie 
własnego charakteru.

Br. Wojciech, karmelita, 28 lat

Wyjazd, poza poczuciem jed-
ności z  wieloma tysiącami pozy-
tywnych i  wartościowych ludzi, 
dał mi też możliwość zwiedzenia 
stolicy sąsiedniego kraju, a  dzięki 
środkom komunikacji, mogłam zo-
baczyć zarówno piękną i  zadbaną 
stronę Rygi w  samym jej centrum, 
jak i  zimną i  uboższą część poza 
nią. Ponadto była to ciekawa przy-
goda zarówno dla mnie, jak i mojej 
przyjaciółki.

Magdalena, studentka, 27 lat

Na Taize w Rydze poznałam wspa-
niałych ludzi i  ich kulturę, otworzy-
łam się bardziej na świat i rozmowę 
z innymi, zwiedziłam piękne miejsca 
i  miałam okazję podszkolić język, 
ale  przede wszystkim zbliżyłam  się 
do  Boga i  odkryłam, co jest w  ży-
ciu najważniejsze. Wyjazd sprawił, 
że  teraz zupełnie inaczej patrzę 
na świat i doceniam to, co mam. Ina-
czej traktuję modlitwy, msze, ważne 
jest dla  mnie ich znaczenie i  fakt, 
że my, chrześcijanie, choć na  różne 
sposoby, modlimy się do tego same-
go Boga.

Ala, licealistka, 17 lat

Tegoroczne Taize przeżyłam ina-
czej niż moje poprzednie w Strasbur-
gu. Miałam mocno na uwadze obecną 
sytuację polityczną Europy, wiedzia-
łam, że są wśród mnie ludzie, którzy 
żyją w  niespokojnych krajach i  tacy, 
którzy próbują pomóc tym, którzy zo-
stali już bez niczego. Rozmowy z po-
znanymi ludźmi pokazały, jak wielkie 
różnice w postrzeganiu świata powo-
duje u nas różnica kultur. Wspaniałe, 
że  młodzi ludzie mogą  się spotkać 
za  każdym razem w  nowym miejscu 
i  przekazać sobie nawzajem sposób 
myślenia swojego narodu i  kultury, 
przełamać bariery, udowodnić, że me-
dia szerzą stereotypy. My wszyscy 
jesteśmy ludźmi tego samego gatun-
ku, wychowanego jedynie na różnych 
gruntach, dziećmi tego samego Ojca i, 
choć każdy chwali go na swój sposób, 
żaden z nich nie jest lepszy ani gorszy. 
Wspaniały sposób na rozpoczęcie No-
wego Roku. Tegoroczne Taize w pięk-
nej Rydze przemyło trochę oczy, uszy 
i serca niejednego człowieka.

Ola, studentka, 20 lat

Anita Dziekan
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Polscy misjonarze w świecie
Obecnie w 94 krajach misyjnych pracuje 2121 misjonarzy z Polski. Ponad połowa z nich to księża i bracia zakonni, 

drugą grupę pod względem liczebnym stanowią siostry zakonne, na misje wyjeżdżają też świeccy. Najwięcej pol-
skich misjonarzy pracuje w Brazylii, Kamerunie oraz Argentynie. Biorąc pod uwagę kontynenty, najwięcej Polaków 
pełni posługę misyjną w Afryce, następnie w Ameryce Południowej, Azji, Oceanii, a najmniej w Ameryce Północnej.

Witajcie Drogie Dzieci!!!
Jak ten czas szybko leci! Całkiem niedawno było Boże Narodzenie, Święto Trzech Króli, a tu już luty i... FERIE!!! :) 

Niektórzy z Was pewnie na ferie gdzieś pojadą, część będzie odpoczywać w Krakowie. Wszystkim Wam życzymy 
udanego wypoczynku. A tak odnośnie do wyjeżdżania... w tym numerze „Piaskownicy” dowiecie się, że Karmelek 
postanowił wyjechać na misje. Temat misji jest bardzo ważny, bo przecież wielu ludzi nie zna jeszcze Pana Jezusa, 
nie czytało Pisma Świętego. Do tych ludzi jadą misjonarze. Ale także Wy kochane dzieci możecie być misjonarzami. 
W jaki sposób? Dowiecie się czytając nasz komiks. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym jak dzieci stają się „ma-
łymi misjonarzami”, to zapraszam Was na stronę internetową: www.dzieciom-misji.missio.org.pl. W tym numerze 
czekają na Was także ciekawe zadania – kolorowanka i krzyżówka. Na obrazku do kolorowania Matka Boża trzyma 
świecę. Co to za świeca??? Zapytajcie rodziców!!! A krzyżówkę rozwiążcie sami :) I nie zapomnijcie przynieść wy-
ciętej krzyżówki do zakrystii do o. Adama. 26 lutego będzie losowanie nagród. Powodzenia :) A na mapce poniżej 
możecie zobaczyć, gdzie pracują misjonarze z Polski. Życzymy Wam udanych, radosnych i bezpiecznych ferii!!!

o. Adam



12

Na Piasku nr 2 (475)   luty 2017



13

Na Piasku nr 2 (475)   luty 2017

Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co jest największym skarbem,

jaki misjonarze przywożą do dalekich krajów.
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Nasza Święta pochodziła z  jednej 
z  najznamienitszych rodzin florenc-
kich de’Pazzi. Urodziła się we Floren-
cji 2 kwietnia 1566 r. Jej ojciec to Ca-
millo di Geri de’Pazzi, a matka Maria 
Magdalena Buondelmonti. Na chrzcie 
świętym, który przyjęła w  oratorium 
św. Jana Chrzciciela w  dzień po  uro-
dzeniu 3  kwietnia o  godz. 10.00, 
otrzymała imię Katarzyna po  babce 
ze  strony matki. Część rodziny nazy-
wała ją Lukrecją (po babce ze  strony 

ojca) za  czym ona sama nie bardzo 
przepadała. Miała bowiem wielkie 
nabożeństwo do  swojej świętej pa-
tronki Katarzyny ze  Sieny. Niemniej 
Lukrecja to  jej imię z  bierzmowania. 
Od  lat dziecięcych Katarzyna odzna-
czała się nad wyraz głęboką pobożno-
ścią i przejawiała wyraźne skłonności 
do  życia kontemplacyjnego. Podob-
nie od  lat dziecięcych miała wielkie 
pragnienie zjednoczyć  się z  Jezusem 
obecnym w  Najświętszym Sakramen-

cie. Żyła przekonaniem, że  Jezus jest 
obecny, zamieszkuje w  duszy czło-
wieka od poczęcia, kiedy znajduje się 
jeszcze w  łonie matki. Nie opuszczał 
jej głód Komunii świętej. Kiedy była 
jeszcze zbyt mała, by  ją przyjmować, 
widząc swoją matkę i  swoją ciotkę 
Magdalenę Małgorzatę przyjmujące 
Komunię świętą, klęczała między nimi 
odczuwając „zapach” tego święte-
go pokarmu. Jej biografowie podają, 
że w ciągu dnia trudno ją było odcią-

Przeżywany jubileusz 450-lecia urodzin św. Marii Magdaleny de’Pazzi skłania do reflek-
sji nad jej pismami. W niniejszym artykule chcemy zwrócić uwagę na rolę, jaką w jej 

życiu odegrała Eucharystia. Jak przeżywała przyjmowanie Komunii świętej i co o niej pi-
sze. Na początku kilka ogólnych danych biograficznych z jej życia.

Eucharystia w życiu  
św. Marii Magdaleny de’Pazzi
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gnąć od  matki, ponieważ odczuwała 
„zapach” Komunii świętej. Na pytanie 
matki, dlaczego tak  się zachowuje, 
odpowiadała jej, że pachnie Jezusem. 
Pragnienie przyjęcia Komunii świętej 
było w niej tak wielkie, że prosiła swoją 
matkę oraz opiekuna duchowego, któ-
rym był Andrea de Rossi, jezuita, by jej 
na  to  pozwolono. Ojciec Andrea wi-
dząc, że zarówno jej wiedza, jak i pra-
gnienie Komunii świętej przewyższają 
jej wiek, dał swoje pozwolenie i Świę-
ta przystąpiła do  pierwszej Komunii 
świętej w  uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego 25 marca 1576 roku w wie-
ku 10 lat, w  kościele s.  Giovannino. 
Przyjęcie Komunii świętej wiązało się 
z  ogromnym wewnętrznym rozpło-
mienieniem i doświadczeniem Jezusa 
eucharystycznego do tego stopnia, że, 
jak zeznaje w  procesie kanonizacyj-
nym siostra Vangelista del Giocondo, 
w  Wielki Czwartek 19  kwietnia tego 
samego roku Święta jako dziesięcio-
letnia dziewczynka złożyła Bogu ślub 
czystości, jako odpowiedź na  miłość 

Boga, który z tej miłości zostawił sa-
mego siebie w  Najświętszym Sakra-
mencie. Co więcej, za zgodą opiekuna 
duchowego, Święta przyjmowała Ko-
munię świętą w każdą niedzielę i świę-
ta, co w  jej czasach było czymś wy-
jątkowym i  spotykało  się z  różnymi 
zarzutami, które odpierali jezuici An-
drea de Rossi i Pietro Blanca.

Z biegiem czasu dorastało w niej 
także powołanie do  życia zakon-
nego. Nie chciała zmienić zdania, 
chociaż rodzina nie była do  końca 
zadowolona. Na  koniec pozostała 
kwestia, do  którego zakonu wstą-
pić. Na  swojej liście miała trzy: do-
minikanki, klaryski i  karmelitanki. 
Do  karmelitanek przyjechała po  raz 
pierwszy na piętnaście dni 14 sierp-
nia 1582 r. celem poznania reguły 
i  rozeznania czy to  jest to  miejsce 
i styl życia, do którego jest powoła-
na. Odpowiedź była twierdząca, na-
tomiast na pewno nie bez znaczenia 
był fakt, że  karmelitanki korzystały 
wówczas ze szczególnego przywileju 

przyjmowania Komunii świętej co-
dziennie. Tym samym w wieku 16 lat 
– 1 grudnia 1582 r., w sobotę poprze-
dzającą pierwszą niedzielę Adwentu, 
Katarzyna de’Pazzi wstąpiła do klasz-
toru karmelitanek pw. Matki Boskiej 
Anielskiej we  Florencji. 3  stycznia 
1583 r. przyjęła zakonny habit przyj-
mując imię Marii Magdaleny od Sło-
wa Wcielonego.

Przyjmowaniu Komunii świętej 
nie zawsze towarzyszyły jej głębokie 
wewnętrzne doznania. Między 1585 
a 1590 te wewnętrzne smaki duchowe 
zostały jej odebrane. Święta napisała 
16 czerwca 1585 roku: „dziękuję Ci, 
że po raz pierwszy przyjęłam Cię bez 
smakowania i czucia Ciebie”. W tym 
czasie Święta doznawała także pokus 
diabelskich dotyczących Eucharystii. 
Pierwsza przeciw realnej obecności 
Boga w Eucharystii. Kiedy pomyślnie 
przeszła ten etap pokus, następny był 
skierowany na  wewnętrzny stan po-
trzebny do przyjęcia Komunii świętej, 
co miało odciągnąć Świętą od jej czę-
stego przyjmowania. Kiedy i tę próbę 
przeszła, przyszedł trzeci etap pokus: 
w momencie przyjmowania Komunii 
ukazywała jej  się postać pełna gnie-
wu, wymiotująca ogniem i trzymająca 
w ręku miecz, którym jej groziła. Te 
pokusy bardzo Świętą umocniły.

O Eucharystii pisze:
„Pan zatroszczył  się o  wszystko 

dla  swoich dzieci, nie tylko wyposażył 
ich w  broń ofensywną i  defensywną, 
ale w środki do pożywiania się, rozkoszo-
wania i wznoszenia na wyżyny Boskości. 
Miał i  ma dla  człowieka nieskończoną 
czułość miłości: z  miłości go stworzył 
i z miłości odkupił. Jakby to Mu nie wy-
starczyło, «szalonemu z miłości», posta-
nowił pozostać z  człowiekiem pod  po-
kornym kawałkiem chleba i  niewieloma 
kroplami wina, by  stać  się pokarmem 
dla duszy.

Widziałam i  rozważałam, jak ten 
miłosierny Bóg okazał swoje miłosier-
dzie aby nas stworzyć, a  potem odku-
pić, ale w jeszcze większy sposób, kiedy 
zostawił samego siebie w Najświętszym 
Sakramencie i  również większy kiedy 
schodzi każdego dnia w rękach swojego 
ministra, czyli kapłana, w  takiej wła-
śnie formie jako hostia, która, kiedy jest 
już konsekrowana, nie jest już hostią 
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z mąki, ale prawdziwym Bogiem ukry-
tym w tym chlebie, nawet jeśli naszym 
oczom ukazuje się zwykła hostia.

Pamiętajcie, że  Bóg jest miłością 
i z miłości chce  się komunikować przez 
ten pokarm miłości: jedna Komunia świę-
ta jest w stanie uczynić duszę świętą”.

Siostrom, które z  obawy o  swój 
stan duszy, nie przyjmowały Komu-
nii świętej mówiła: „ofiaruj jako za-
dośćuczynienie wszystko to, co wyko-
nujesz i  wykonuj to  z  intencją, by  jak 
najbardziej przypodobać  się Boskiemu 
Majestatowi, a  potem idź do  Komunii 
z  czystym sercem i pokorą, pamiętając 
o Jego męce.

Jako przygotowanie myśl aktywnie, 
że to, co przyjmujesz jest Bogiem, któ-
ry oddał siebie za  nas z  miłości i  stąd 
chce być przyjęty z miłością i wdzięcz-
nością”. W  innym miejscu mówi: 
„pomyśl, że  masz do  wykonania naj-
ważniejszą czynność, jaką możesz wy-
konać na świecie, czyli przyjąć do siebie 
wielkiego Boga. Pomyśl, że podczas gdy 
zasługujesz na  to, aby być wciągnięta 
do  piekła, Jezus, przez swoją dobroć, 
okazuje ci tak wielkie miłosierdzie, 
że  daje Ci siebie samego w  Najświęt-
szym Sakramencie: cóż za czystość serca 
powinnaś mieć, aby przyjąć takie źródło 
czystości”.

Wymagała aby do  Komunii przy-
stępować nie tylko bez gniewu wo-
bec bliźniego, ale  nawet bez naj-
mniejszego rozgoryczenia: „jeśli masz 
cokolwiek przeciw współsiostrze, zanim 
pójdziesz do Komunii postaraj się poczuć 
w sobie słodycz wobec wszystkich. A jeśli 
tego nie czujesz, to proś Jezusa dotąd, aż 
poczujesz. Jak poczujesz, że jesteś goto-
wa oddać swoje życie i krew za tę siostrę, 
jeśli taka będzie wola Boga, wtedy po-
dejdź ze spokojem do Komunii”.

Maria Magdalena łączyła Eucha-
rystię z  miłością wobec bliźniego: 
„Eucharystia to  sakrament jedności nie 
tylko duszy z Bogiem, ale  także z wła-
snymi braćmi. Istotnie, posilone tym sa-
mym Boskim pokarmem, przemienione 
całkowicie w  Boga, dusze nie tworzą 
nic innego jak jedno w Bogu. Jak świę-
te partykuły podobnie i mój bliźni kryje 
w sobie Boga, którego mam adorować. 
Nie zatrzymam  się na  zewnętrznych 
przejawach, które mnie mogą zwieść, 
ale  zwrócę  się bezpośrednio do  Tego, 

którego skrywa w  sobie mój bliźni: 
do Jezusa Chrystusa”.

Święta pozostawia też swoje myśli 
odnośnie do zachowania się po przy-
jęciu Komunii świętej: „minuty, które 
następują po  jej przyjęciu są najbardziej 
cenne, z tych które mamy w naszym życiu. 
To minuty, które z naszej strony są najwła-
ściwsze do tego, by przebywać z Bogiem, 
a od strony Boga, by komunikować nam 
swoją miłość”. Bardzo nie lubiła, kiedy 
siostry zaraz po  przyjęciu Komunii 
świętej wracały do pracy. Warto przy 
tym zwrócić uwagę na fakt, że w cza-
sach, kiedy w  klasztorze florenckim 
żyła nasza Święta Komunia święta 
nie była przyjmowana w trakcie Mszy 
świętej, ale  poza nią. Maria Magda-
lena uważała, że  nie ma lepszego 
sposobu na udoskonalenie duszy, jak 
czas po Komunii poświęcony na rado-
wanie  się Boskim gościem, refleksję, 
że jest to najcenniejszy czas, jaki czło-
wiek ma w tym życiu i najwłaściwszy, 
by przebywać z Bogiem i dać Mu moż-
liwość oczyścić, oświecić i  umocnić 
duszę.

W dni, kiedy Święta nie przyjmo-
wała Komunii świętej postanowiła: 

1) powiększyć wiedzę o  miłości 
Boga, kim jest Bóg i kim jest człowiek, 

2) zintensyfikować modlitwę, 
3) robić rachunek sumienia staran-

niej i ochotniej oraz żałować za grze-
chy i niedoskonałości, 

4) częściej wznosić swój umysł 
do Boga, 

5) być rozważniejszą w mówieniu, 
6) być ostrożniejszą na pokusy, 
7) wzbudzać bojaźń wobec Boga 

we wszystkich aktach i działaniach, 
8) być bardziej przyjazną w  roz-

mowach i znosić przeciwności, 
9) jako wypełnienie i  spełnienie 

wszystkich innych rzeczy być bar-
dziej ochotną do posłuszeństwa wo-
bec przełożonych, oraz tych, co są 
na równi z nią i niżej ode niej.

Święta zauważa także charakter 
trynitarny Eucharystii: „siostry, gdyby-
śmy tylko zrozumiały fakt, że  podczas 
gdy eucharystyczne cząstki pozostają 
w nas, jest w nich Jezus i działa nieroze-
rwalnie razem z  Ojcem i  Duchem Świę-
tym, dlatego też cała Trójca jest obecna. 
Cóż za  wspaniałe i  bliskie zjednoczenie 
dokonuje  się między duszą i  Tobą uro-

czy Panie, kiedy przyjmuje Cię w Świętej 
Eucharystii. Dusza staje  się wtedy jed-
na z Tobą, pod warunkiem tylko, że jest 
dobrze usposobiona przez praktyki cnót 
do  naśladowania tego, czego dokonałeś 
w takcie swojego życia, męki i śmierci”.

Maria Magdalena de’Pazzi to tak-
że mistyczka. Wiele z jej ekstaz jest 
związanych z Komunią świętą i mają 
miejsce zaraz po jej przyjęciu w trak-
cie rozmyślania. Te doświadczenia 
dawały jej głębsze poznanie pew-
nych aspektów Bożego objawienia 
i pogłębiały miłość względem Boga.

Maria Magdalena jest świadoma, 
że to, co przeżywa w trakcie ekstaz 
trudno oddać słowami: „jest jedną rze-
czą smakować, a inną jest mówić o tym, 
co się smakuje. Wiem, że nie mogę ci po-
wiedzieć nic z  tego, co doświadczyłam 
i nigdy bym nie znalazła słów, w których 
mogłoby to być tobie wyjaśnione”.

W innym miejscu pisze: „wtedy, kie-
dy przyjęłam Komunię świętą pomyślałam 
o niedzielnej Ewangelii: Jezus stał nad je-
ziorem Genezaret, a tłum cisnął się na Nie-
go, by  słuchać Jego słowa. Wydawało 
mi się, że  jezioro było człowieczeństwem 
Jezusa. Jezus stojący na brzegu jeziora peł-
nią Bóstwa, a będący tam tłum, to wszyst-
kie stworzenia, które chcąc czy nie, są w je-
ziorze będącym Jego człowieczeństwem, 
ponieważ są stworzone na  Jego obraz 
i  podobieństwo. Łódź świętego Piotra, 
do której Jezus wszedł, to Kościół Święty, 
gdzie Chrystus wchodzi przez Najświętszy 
Sakrament. Druga łódź, do  której Jezus 
nie wchodzi, to żydowska synagoga. Sieć, 
której Piotr używa do łowienia ryb to inte-
lekt i pamięć.

A święty Piotr, który rzucał sieci, wyda-
wał mi się być wolą, bo gdyby wola nie rzu-
ciła sieci intelektu i pamięci do jeziora, czy-
li nie chciała, by intelekt zrozumiał rzeczy 
Boże, a pamięć pamiętała Jego dary, nie 
dałby nigdy rady złowić ryb. Ryby wyda-
wały mi się wielkością i poznaniem Boga. 
Mówi potem Ewangelia, że  apostołowie 
łowili całą noc, ale ryb nie złowili. Podob-
nie dusza, która łowi w nocy grzechu nie 
może poznać Boga i Jego wielkości. Potem 
Piotr mył i naprawiał sieci, bo nie łowiąc 
ryb wyłowił błoto i brud, które wypełniły 
i rozrywały je. I wydawało mi się, że dusza 
łowiąca w nocy grzechu nie może wyłowić 
nic oprócz brudu, które brudzi i ciernistych 
krzewów, które by je porwały.
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Mówiąc, że  Piotr prowadzony przez 
wolę, mył i naprawiał sieci, oznaczałoby 
to, że  dusza, przygotowując  się przez 
pokutę i  spowiedź, jest przez nie uwal-
niana od  grzechu. Będąc nad  jeziorem 
Jezus powiedział Piotrowi, aby zarzucił 
sieci na głębię, a czyniąc to złowił mnó-
stwo ryb. Podobnie duszy umytej przez 
spowiedź i  odnowionej przez pokutę Je-
zus mówi przez wewnętrzne natchnienia, 
by rzuciła swoją sieć na głębię jak Piotr, 
czyli mówi woli aby rzuciła intelekt i pa-
mięć, aby rozumieć Boga i nie zapominać 
o Nim. Posłuszna dusza, postępując w ten 
sposób, znajduje piękne i wielkie ryby po-
znania Boga i  Jego wielkości, o  których 
tak pięknie mówi zakochany apostoł świę-
ty Paweł pisząc: „o głębokości bogactw, 
mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane 
są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego 
drogi. Posiadając poznanie Boga i samej 
siebie, dusza idzie, by zjednoczyć się z Bo-
giem stając się jednością.

Potem widziałam, że  woda jeziora 
była spokojna, nie biegła jak wody rzek. 
To  jest znakiem niezmienności Boga, 
który pięknie o sobie mówi: ja Pan, nie 

odmieniam  się, ale  jest Panem jednej 
i tej samej woli i jednego pragnienia”.

Cała akcja rozgrywa  się w  wo-
dach jeziora reprezentujących czło-
wieczeństwo Jezusa. Tym samym 
Święta zachęca do  medytacji Jego 
człowieczeństwa. Działalność Jezusa 
przynosi swoje efekty w Kościele, ło-
dzi Piotrowej, w którym jego człon-
kowie, przez akt woli używają inte-
lektu i pamięci, czyli zarzucają sieci, 
aby dowiedzieć  się czegoś o  Bogu, 
poznać sprawy Boże. Aby je poznać, 
sieci muszą być silne i czyste tak, aby 
nic mogło ich porwać. Oczyszcze-
nie i  umocnienie przychodzi przez 
Sakrament Pokuty i  Pojednania. Nie 
łowi się więcej w nocy, ale w świetle 
Chrystusa.

„Po przyjęciu Komunii świętej roz-
ważałam, jak wielkie zjednoczenie do-
konuje się między duszą a Bogiem przez 
ten święty pokarm, jakim jest Najświęt-
szy Sakrament. I  zrozumiałam, że  Bóg 
uświęca duszę na trzy sposoby: jednoczy 
ze sobą, sprawia że dusza ma tę samą, 
co Bóg wolę czyli, by wszystkie stworze-

nia się zbawiły i wychwalały Boga, spra-
wia, że dusza jest czysta i sprawiedliwa”.

Na koniec jeszcze jeden cytat opi-
sujący jej zjednoczenie z Bogiem:

„Po przyjęciu Komunii świętej roz-
ważałam wielkie zjednoczenie duszy 
z Bogiem, jakiego dokonuje Najświętszy 
Sakrament. I w jednym momencie zjed-
noczyłam  się z  Bogiem. Byłam w  Nim 
przemieniona, oderwana od  wszelkich 
cielesnych uczuć, nie czułam nic, tak jak 
bym była umarła. I  wierzę, że  gdybym 
w tym momencie była wrzucona do roz-
grzanego pieca i w nim przypalana, nic 
bym nie poczuła. Nie wiedziałam czy 
jestem umarła, czy żywa, czy w duszy, 
czy w ciele, czy w niebie, czy na ziemi; 
widziałam tylko chwalebnego w  sobie 
Boga, czystą miłość, źródło poznania, 
nieskończonego, kochającego wszystkie 
stworzenia czystą nieskończoną miło-
ścią, będącego jednym w Trójcy, jedyną 
Trójcą i  jednym Bogiem nieskończonej 
miłości, największego dobra, nie do wy-
śledzenia, nie do zbadania. A widziałam 
w taki sposób, że będąc w Nim nie od-
najdywałam nic swojego, widziałam tyl-
ko mnie samą będącą w Nim, nie widząc 
siebie, ale  Jego. Trwało to około godzi-
ny, tak że mogłam funkcjonować wtedy, 
kiedy już doszłam do  siebie. To wszyst-
ko jednak, czego doświadczyłam w tym 
tzw. oderwaniu od  rzeczywistości, nie 
jest możliwe, bym mogła wyjaśnić ani 
wypowiedzieć”. Ernie Larkin komen-
tując ten fragment pisze, że  przyję-
cie Najświętszego Sakramentu nie 
było jedynie okazją do zjednoczenia, 
ale  dokonało  się przez Najświętszy 
Sakrament. Tym samym Komunia 
święta była źródłem i podstawą mi-
stycznego zjednoczenia Marii Mag-
daleny z Bogiem.

W  myśli naszej Świętej możemy 
odnaleźć ideę podobną do tej, którą 
święty Jan od Krzyża nazywa zjedno-
czeniem przekształcającym. Podob-
nie jak u  Jana, tak i  u  Marii Magda-
leny miłość Boga jest decydującym 
dynamizmem, który sprawia, że Bóg 
komunikuje  się z  człowiekiem i  jed-
noczy go z sobą. A największym wy-
razem tej miłości jest dla świętej Ma-
rii Magdaleny de’Pazzi Najświętszy 
Sakrament.

o. Stanisław Wysocki O.Carm.
o. Jakub Walczak O. Carm.
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2 lutego

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

Bóg wobec każdego człowieka ma swój zbawczy plan. 
Jako dobry Ojciec chce, byśmy wszyscy mogli cieszyć się 
razem z Nim w niebie. Często droga do Boga nie jest ła-
twa i zmagamy się z wieloma przeszkodami i trudnościa-
mi życia codziennego. Ziemscy rodzice Jezusa przynoszą 
Go do  świątyni, by  ofiarować Go Bogu według Prawa 
Mojżeszowego. Są przykładem dla wszystkich rodziców, 
pokazując, że od samego początku należy zawierzyć ży-
cie dziecka Bogu i oddać go w  Jego opiekę, ponieważ 
w Nim jest nasza droga do zbawienia. Podobnie jak Jezus 
oddał swoje życie dla naszego zbawienia, tak i my po-
winniśmy Bogu powierzyć swoje życie.

5 lutego

Mt 5, 13-16 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą 
dla  ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie 
i  podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem 
świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 
Nie zapala  się też światła i  nie stawia pod  korcem, 
ale  na  świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są 
w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i  chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie».

My chrześcijanie jesteśmy „solą dla  ziemi” i  „świa-
tłem świata”. To dla nas wielki zaszczyt, ale także ogrom-
ne wyzwanie. Dawanie świadectwa całym swoim życiem 
nie jest proste w otaczającym nas świecie. Bardzo często 
można spotkać się z przykładami wrogości, jak również 
prześladowań związanych z wyznawaniem prawdy prze-
kazanej nam przez Jezusa. Chrześcijaństwo to powoła-
nie do życia w świętości i dawanie świadectwa tym, któ-
rzy nadal szukają Boga. Traktujmy naszą wiarę jak dar 
i żyjmy nią odpowiedzialnie, z myślą, że otrzymaliśmy ją 
po to, żeby nigdy w świecie nie zabrakło światła.

12 lutego

Mt 5, 17-37 
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Nie sądźcie, 
że  przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale  wypełnić. Zaprawdę bowiem 
powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, 
aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno 
z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak 
ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. 
A  kto je wypełnia i  uczy wypełniać, ten będzie wielki 
w  królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli 
wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych 
w  Piśmie i  faryzeuszów, nie wejdziecie do  królestwa 
niebieskiego. Słyszeliście, że  powiedziano przodkom: 
“Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega 
sądowi. A  Ja wam powiadam: Każdy, kto  się gniewa 
na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu 
bratu “Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu 
rzekł “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. 
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i  tam 
wspomnisz, że  brat twój ma coś przeciw tobie, 
zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź 
i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj. Pogódź  się ze  swoim przeciwnikiem szybko, 
dopóki jesteś z  nim w  drodze, by  cię przeciwnik nie 
podał sędziemu, a  sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono 
cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz 
stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, 
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że powiedziano: “Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim 
sercu dopuścił  się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe 
twoje oko jest ci powodem do  grzechu, wyłup je 
i  odrzuć od  siebie. Lepiej bowiem jest dla  ciebie, gdy 
zginie jeden z  twoich członków, niż żeby całe twoje 
ciało miało być wrzucone do  piekła. I  jeśli prawa 
twoja ręka jest ci powodem do  grzechu, odetnij ją 
i  odrzuć od  siebie. Lepiej bowiem jest dla  ciebie, gdy 
zginie jeden z  twoich członków, niż żeby całe twoje 
ciało miało iść do  piekła. Powiedziano też: “Jeśli kto 
chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. 
A  Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, 
poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; 
a  kto by  oddaloną wziął za  żonę, dopuszcza  się 
cudzołóstwa. Słyszeliście również, że  powiedziano 
przodkom: “Nie będziesz fałszywie przysięgał”, “lecz 
dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: 
Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem 
Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; 
ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani 
na  swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet 
jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech 
wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, 
od Złego pochodzi».

Bóg mieszka w każdym z nas, ponieważ zostaliśmy 
stworzeni na  Jego podobieństwo. Żeby żyć w  zgodzie 
z Bogiem, musimy żyć w zgodzie z własnym sumieniem 
oraz światem, który nas otacza. W Jezusie wypełnia się 
Boży plan i  to właśnie życie zgodnie z  Jego nauką po-
zwoli nam osiągnąć zbawienie. Nasze postępowanie po-
winno charakteryzować się prostotą dzieci Bożych, aby 
każdy w  nas widział człowieka żyjącego według testa-
mentu, jaki zostawił nam Chrystus.

19 lutego

Mt 5, 38-48 
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Słyszeliście, 
że powiedziano: “Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto 
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto 
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp 
i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, 
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się 
od  tego, kto chce pożyczyć od  ciebie. Słyszeliście, 
że  powiedziano: “Będziesz miłował swego bliźniego”, 
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam 
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się 
za  tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami 
Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, 
że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On 
zsyła deszcz na  sprawiedliwych i  niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż 
za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego 
czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc 
wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Jezus daje nam niezwykła naukę. Pokazuje, że nale-
ży miłować wszystkich ludzi. Nie tylko naszych bliskich 
i osoby, które darzymy sympatią, ale nawet ludzi, którzy 
życzą nam źle i cierpimy z ich powodu, jak również na-
szych prześladowców. Jezus jest uosobieniem Bożej mi-
łości do człowieka. Bóg nigdy nikogo nie skreśla i zawsze 
czeka na  każdego z  nas, bez względu na  nasze czyny. 
Uczmy się od Jezusa bezwarunkowej i bezgranicznej mi-
łości, ponieważ ona jest w stanie otworzyć drzwi nieba.

26 lutego

Mt 6, 24-34 
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Nikt nie może 
dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, 
a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje 
życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie 
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: 
nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz 
niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę 
dołożyć do  wieku swego życia? A o  odzienie czemu  się 
zbytnio troszczycie? Przypatrzcie  się liliom na  polu, jak 
rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet 
Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak 
jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro 
do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż 
nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie  się 
więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy 
pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko 
poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, 
że  tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie  się naprzód 
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, 
bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć 
ma dzień swojej biedy».

Rzeczywistość, która nas otacza często rzuca nam 
kłody pod  nogi w  naszym codziennym życiu. Zmaga-
my się z  różnego rodzaju problemami i  troskami. Cza-
sami wydaje  się nam, że  stoimy przed ścianą i  nie ma 
już wyjścia z danej sytuacji. Pamiętajmy jednak, że Bóg 
jest zawsze z nami i  nie opuści nas na  żadnym etapie 
naszego życia. Musimy tylko dać mu dostęp do naszego 
życia, żeby mógł być w nim obecny. Ważna również jest 
świadomość, że nasze plany i cele nie są zbieżne z pla-
nami wobec naszej osoby w  Boskim planie zbawienie. 
Uczmy się Boga i zawierzajmy Mu nasz każdy dzień.

Kamil Rączkowski
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Pasterka

Mszą św. o północy z 24 na 25 grudnia rozpoczęliśmy 
uroczyste obchody Świąt Narodzenia Pańskiego. Mszy 
św., celebrowanej przez większość kapłanów z  naszej 
wspólnoty, przewodniczył o. Prowincjał, Bogdan Meger 
O. Carm. Na zakończenie Eucharystii w procesji figurka 
Dzieciątka została przeniesiona do  tradycyjnej szop-
ki bożonarodzeniowej. Na  zakończenie liturgii kapłani 
wraz z wiernymi połamali się chlebem specjalnie na tę 
uroczystość upieczonym.

Z życia parafii i klasztoru
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Europejskie Spotkanie Młodych

Zaraz po Świętach grupa młodych osób z naszej parafii 
wyruszyła na  kolejne Europejskie Spotkanie Młodych, 
które odbyło  się tym razem w Rydze. Więcej w  relacji 
na str. 7.

Pielgrzymi z Chorwacji

Wieczorem w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przy-
jechała do nas grupa 49 młodych Chorwatów – pielgrzy-
mów na  39. Europejskie Spotkanie Młodych w  Rydze. 
Dla 15. z nich noclegi znalazły się w domach. Pozostałe 
24 osoby nocowały w Eliaszówce. Pielgrzymi, dziękując 
za otwartość naszych serc i domów, ofiarowali serdusz-
ko z masy solnej z napisem: DOBRI PASTIR BRESTJE.
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Kolęda w klasztorze

Wieczorną porą, w  Uroczystość Objawienia Pańskie-
go odbyła się tradycyjna kolęda po naszym klasztorze. 
O. dk. Jarosław Pyzia O. Carm. wraz z Braćmi postulan-
tami kolędowali do cel każdego z nas, aby wspólnie mo-
dlić  się z  mieszkańcami. Aby tradycji stało  się zadość, 
Bracia postulanci przywdziali stroje Trzech Króli i św. br. 
Alberta, którego rok jubileuszowy obchodzimy w  tym 
roku w Kościele polskim.

Kolędowanie

W niedzielę – 8 stycznia 2017 r. odbył się w naszej Ba-
zylice koncert kolęd zorganizowany przez Państwową 
Szkołę Muzyczną I stopnia im. I. J. Paderewskiego z ulicy 
Basztowej w Krakowie. W trakcie koncertu wystąpił chór 
ze szkoły muzycznej pod dyrekcją p. Tomasza Półtoraka, 
jak również absolwenci szkoły. Całość koncertu uświet-
niła orkiestra szkoły. W repertuarze znalazły się tradycyj-
ne kolędy,  jak również pastorałki i piosenki świąteczne 
napisane przez nauczycieli ze szkoły.
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MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

w każdą niedzielę 
przed Mszą św. o godz. 11.00.

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

dni powszednie: 
6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 
8.00, 9.00, 

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

poniedziałki i piątki: 9.30-11.00
wtorki: 18.00-20.00

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta 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

KALENDARIUM

3 lutego 2017
•  Pierwszy piątek miesiąca.

4 lutego 2017
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.
8 lutego 2017

•  Wieczór Uwielbienia. Eucharystia o  godz. 19.00 
i Adoracja Najświętszego Sakramentu.

•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o  godz. 
17.15.

13 lutego 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.
16 lutego 2017

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

20 lutego 2017
•  Spotkanie III rocznika (grupa I) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 18.00.
22 lutego 2017

•  Spotkanie Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia 
w Eliaszówce o godz. 19.00.

23 lutego 2017
•  Spotkanie III rocznika (grupa II) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 16.45.
25 lutego 2017

•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie 
o godz. 10.00.

26 lutego – 4 marca 2017
• Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Ilustracja na okładce: Ofiarowanie w świątyni, Graduał karmelitański, XVII w., k. 87v.


