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W mijającym miesiącu miałem 
olbrzymie szczęście pielgrzy-

mować wraz z  naszą grupą piel-
grzymkową „Eliasz” po Sanktuariach 
Maryjnych w  Europie. Odwiedzili-
śmy takie miejsca maryjnego kultu, 
jak: La Salette, Lourdes, Nazare, Gu-
adalupe i  Monserrat. Głównym ce-
lem naszej pielgrzymki było nawie-
dzenie Fatimy –  miejsca Objawień 
Maryjnych trojgu pastuszkom por-
tugalskim –  Łucji, Hiacyncie i  Fran-
ciszkowi –  z  okazji setnej rocznicy 
tych wydarzeń. Zwłaszcza w Fatimie, 
ale również w każdym innym Sanktu-
arium Maryjnym, oprócz zwiedzania 
i  poznawania historii tych miejsc, 
staraliśmy  się dużo modlić, przed-
stawiając Miłosiernemu Bogu, przez 
wstawiennictwo Jego i  naszej Mat-
ki, nasze intencje –  dziękczynienia 
i  prośby. Nieustannie pamiętaliśmy 
w  modlitwie o  wszystkich czcicie-
lach Maryi, a więc również o każdej 
i każdym z Was.

Podczas tych modlitw, a  zwłasz-
cza w  czasie indywidualnej rozmo-
wy z  Bogiem i  Najświętszą Matką, 
przyszła mi taka refleksja; co szcze-
gólnego łączy wszystkie te miej-
sca maryjnego kultu? Zauważyłem, 
że  w  każdym z  tych miejsc czcicie-
le Maryi wypełniają to, do  czego 
Ona zawsze zapraszała wszystkich, 
którzy Ją kochają –  Dzieci Maryi 
odmawiają różaniec! Dlatego i  ja 
–  wsłuchany w  zachętę „Pięknej 

Pani” i  podbudowany świadectwem 
tak wielu czcicieli Maryi – na począt-
ku października z jeszcze większym 
zapałem apeluję do  wszystkich nas 
– odmawiajmy codziennie różaniec.

Z tą samą żarliwością serca za-
chęcam Was do tego, aby to odma-
wianie różańca nie było tylko bez-
myślnym i pośpiesznym „klepaniem 
zdrowasiek”, ale by było autentycz-
ną modlitwą myślną, w której rozwa-
żając tajemnice z życia Jezusa i Ma-
ryi, staramy się Ich w naszym życiu 
naśladować. Przecież rozważając 
w różańcu świętym tajemnice rado-
sne, światła, bolesne i  chwalebne, 
nie tylko staje przed naszymi oczami 
wiary całe Ich życie, ale widzimy też, 
jak bardzo było ono podobne do na-
szego życia. Szkoda tylko, że my nie 
zawsze umiemy być posłuszni Bogu 
tak, jak Jezus i Jego Dziewicza Mat-
ka. Patrząc na Nich przez pryzmat ta-
jemnic różańca świętego, uczmy się 
naśladować Maryję i  Jej Boskiego 
Syna w  kon-
kretnych sytu-
acjach naszego 
życia, a modli-
twa różańco-
wa niech nas 
w tym umacnia 
i utwierdza.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.

Umiłowane 
Dzieci Maryi!
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Dziękuję, że  przyjęliście mnie pośród was i  złączy-
liście  się ze  mną w  tej pielgrzymce przeżywanej 

w nadziei i pokoju. Już teraz chcę zapewnić wszystkich, 
którzy łączycie się ze mną tutaj czy w innych miejscach, 
że noszę was wszystkich w sercu. Czuję, że Jezus mnie 
was powierzył (por. J 21, 15-17) oraz obejmuję i zawie-
rzam Jezusowi wszystkich, a  „zwłaszcza tych najbar-
dziej potrzebujących” – jak Maryja uczy nas się modlić 
(Objawienie z  lipca 1917 r.). Niech Ona, łagodna i  tro-
skliwa Matka wszystkich potrzebujących, wyjedna im 
błogosławieństwo Pana! Niech na  każdego z  wydzie-
dziczonych i  nieszczęśliwych, którym skradziono te-
raźniejszość, na  każdego z  wykluczonych i  opuszczo-
nych, którym odmawia się przeszłości, na każdą z sierot 
i  ofiar niesprawiedliwości, którym nie pozwala  się po-
siadać przeszłości, zstąpi błogosławieństwo Boga wcie-
lonego w Jezusie Chrystusie: „Niech cię Pan błogosławi 
i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, 
niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie ob-
licze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26). 
Błogosławieństwo to doskonale wypełniło się w Dziewi-
cy Maryi, ponieważ żadne inne stworzenie nie widziało 
rozjaśnionego nad sobą oblicza Boga jak Ona, która dała 
ludzkie oblicze Synowi Ojca Przedwiecznego. A my te-
raz możemy je kontemplować w kolejnych wydarzeniach 
radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych Jego życia, 
które możemy ponownie odczytywać, odmawiając Róża-
niec. Z  Chrystusem i  Maryją trwamy w  Bogu. Istotnie, 
„jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być maryjni, 
czyli musimy uznać zasadniczą, istotną i opatrznościową 
relację łączącą Matkę Bożą z Jezusem, która otwiera nam 

drogę prowadzącą nas do Niego” (Paweł VI, Przemówie-
nie w czasie wizyty w Sanktuarium Matki Bożej z Bona-
ria, Cagliari, 24 kwietnia 1970). Tak więc za każdym ra-
zem, gdy odmawiamy Różaniec w tym błogosławionym 
miejscu czy gdziekolwiek indziej, Ewangelia podejmuje 
na  nowo swoją drogę w  życiu każdego człowieka, ro-
dzin, narodów i całego świata.

Pielgrzymi z Maryją… Jaką Maryją? Nauczycielką ży-
cia duchowego, pierwszą, która poszła za  Chrystusem 
„wąską drogą” krzyża, dając nam przykład, czy też Pa-
nią „nieosiągalną”, której nie da  się naśladować? „Bło-
gosławioną, ponieważ uwierzyła” Bożym słowom za-
wsze i w każdych okolicznościach (por Łk 1,42.45) czy 
też „Świętą z  obrazka”, do  której uciekamy  się, by  ta-
nim kosztem zyskać łaski? Maryją – Dziewicą Ewange-
lii, czczoną przez modlący  się Kościół, czy przeciwnie 
–  Maryją naszkicowaną przez subiektywne wrażliwo-
ści, które widzą Ją jako powstrzymującą karzące ramię 
Boga gotowego do  karania; Maryję lepszą od  Chry-
stusa, postrzeganego jako bezlitosny Sędzia; bardziej 
miłosierną niż Baranek złożony za  nas w  ofierze? 
Dopuszczamy  się wielkiej niesprawiedliwości wobec 
Boga i  Jego łaski, gdy twierdzimy ponad wszystko, 
że grzechy są karane przez Jego sąd, nie uznając –  jak 
ukazuje Ewangelia – że są one odpuszczane przez Jego 
miłosierdzie! Musimy przedkładać miłosierdzie ponad 
sąd, a przecież sąd Boży zawsze będzie dokonywał się 
w  świetle Jego miłosierdzia. Oczywiście, miłosierdzie 
Boże nie zaprzecza sprawiedliwości, ponieważ Jezus 
wziął na siebie skutki naszego grzechu wraz z należną 
karą. On  nie zaprzeczył grzechowi, ale  zapłacił za  nas 
na krzyżu. A zatem, w wierze, która jednoczy nas z Chry-
stusowym krzyżem, jesteśmy wolni od swoich grzechów; 
odłóżmy na  bok wszelkie formy lęku i  strachu, ponie-
waż nie przystoi temu, kto jest miłowany (por. 1 J 4, 18). 
„Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów za-
czynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. 
W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność są cnota-
mi nie słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle 
traktować innych, aby czuć się ważnymi. […] Ta dynami-
ka sprawiedliwości i czułości, kontemplacji i wyruszania 
ku innym – to wszystko czyni z Niej kościelny wzorzec 
ewangelizacji” (Evangelii gaudium, 288). Oby każdy z nas 
stawał się wraz z Maryją znakiem i sakramentem miłosier-
dzia Boga, który zawsze przebacza, przebacza wszystko. 
Wzięci za rękę przez Dziewicę – Matkę i przed Jej obli-
czem możemy radośnie wyśpiewywać miłosierdzie Pana. 
Możemy powiedzieć: moja dusza śpiewa dla Ciebie, Pa-
nie! Miłosierdzie, jakie okazałeś wszystkim swoim świę-
tym i  całemu wiernemu ludowi, ogarnęło także mnie. 
Ze  względu na  pychę serca żyłem, goniąc za  swoimi 
ambicjami i korzyściami, ale nie udało mi się zająć żad-
nego tronu, Panie! Jedyna możliwość wywyższenia to ta, 
że Twoja Matka weźmie mnie w ramiona, okryje swoim 
płaszczem i umieści obok Twojego serca. Niech się tak 
stanie.

12 maja 2017 r.

Pielgrzymi Maryi 
i z Maryją!
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I. Szóste objawienie:  
13 października 1917 roku
W dniu 13 października zjawiło się 

w doli nie Cova da Iria około 70 tysię-
cy ludzi. Przyszły tu osoby pragnące 
Boga lub  po  prostu ciekawe. Padał 
ulewny deszcz. Kiedy dzieci przybyły 
na miejsce, Łucja poprosiła zebranych 
o  zamknięcie parasoli i  o  odmówie-
nie różańca. Niedługo potem Maryja 
ukazała się na dębowym drzewku.

– Czego Pani sobie ode mnie ży-
czy? – jak zwykle roz poczęła rozmo-
wę Łucja.

– Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowa-
no tu na moją cześć kaplicę. Jestem Mat-
ką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym 
ciągu codziennie odmawiać różaniec. 
Wojna  się skończy i  żołnierze powrócą 
wkrótce do domu.

Łucja zapisała dalej:
– Ja miałam Panią prosić o wiele rze-

czy: czy zechciałaby Pani uzdrowić kilku 
chorych i  nawrócić kilku grzeszników 
i wiele więcej.

W  odpowiedzi na  swoją prośbę 
dziewczynka usłyszała:

– Jednych tak, innych nie. Muszą się 
poprawić i niech proszą o przebaczenie 
swoich grzechów.

Ze smutnym wyrazem twarzy Ma-
ryja dodała:

– Niech ludzie już dłużej nie obra-
żają Boga grzechami, już i  tak został 
bardzo obrażony.

Następnie Piękna Pani rozchyli-
ła ręce promieniejące w bla sku sło-
necznym. Zaczęła unosić  się w  nie-
bo, a  Jej własny blask odbijał  się 
wyraźnie od  słońca. Łucja napisała 
później, że  wi działa najpierw Mat-
kę Bożą ze  św. Józefem  – ta wizja 
wskazu je na  tajemnice radosne ró-
żańca. Kolejna wizja Jezusa i  Mat ki 
Bożej Bolesnej zwraca naszą uwa-
gę na tajemnice bolesne. I wreszcie 
pojawiła  się na  niebie Matka Boża 
Szkaplerzna, Karmelitańska, uka-
zująca nam tajemnice chwalebne. 
To dlatego, sądzi się, że Łucja wstą-
piła do Karmelu.

Na zakończenie ostatniego spo-
tkania Maryi z  widzący mi w  Cova 
da Iria nastąpił „cud słońca”, jako 
potwierdzenie prawdziwości ob-
jawień i  prawdomówności dzieci. 
Matka Boża uczyniła zapowiedziany 
znak, „aby inni też mogli uwierzyć”. 
Chmury rozstąpiły  się, a  na  niebie 
ukazało  się wspaniałe słoń ce. Wy-
glądało jak srebrny dysk. Można 
było na  nie bez trudu patrzeć, bo 
zupełnie nie raziło swym blaskiem. 
Przypominało śnieżną kulę obraca-

jącą się wokół własnej osi. Czasami 
otacza ły je krwistoczerwone pro-
mienie, to  znowu miało ono żółtą 
lub  purpurową aureolę. Wydawa-
ło  się, że  wiruje z  ogromną szyb-
kością. Nagle słońce oderwało  się 
od nieba i zygzakami zaczęło spadać 
na  ziemię. Ludzie sądzili, że  zbli-
ża się koniec świata. Padli na kolana 
i  błagali Boga o  wybaczenie grze-
chów Ci, który przybyli, aby ośmie-
szyć objawienia, uwierzyli. O  tym, 
że  cud był realny, a  nie wywołany 
zbiorową psychozą, świadczy fakt, 
że widzieli go wszyscy, ktokolwiek 
znajdował  się w  pro mieniu 40 ki-
lometrów od  Fatimy, nawet ludzie 
niewierzący.

Z  październikowego, ostatnie-
go objawienia, jak  się wydaje, naj-
ważniejszym przesłaniem jest mi-
sja rodziny, jej uświęcenie przez 
odmawianie różańca i  poświęcenie 
jej członków Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Dla  dzieci  – Łucji, Franciszka 
i  Hiacynty –  to  ostat nie spotkanie 
z  Panią było kolejnym przypomnie-
niem, że  ich życie powinno stać  się 
błogosławieństwem. A  dla  innych  – 
zaproszeniem do zaufania Bogu, jak 
Maryja.

„Moje Niepokalane Serce zatryumfuje ”
Stulecie objawień fatimskich, cz. V
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II. Objawienie fatimskie  
w perspektywie  
karmelitańskiej

Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy 
i późniejsza karmelitanka bosa, obec-
nie objęta postępowaniem kanonicz-
nym zmierzającym do wyniesienia jej 
na ołtarze, wyznała, że w czasie słyn-
nego cudu słońca ona oraz święci Hia-
cynta i Franciszek zobaczyli na niebie 
trzy obrazy symbolizujące trzy części 
Różańca. Pierwszy obraz był wyobra-
żeniem Najświętszej Rodziny. Drugi 
–  przedstawiał Matkę Bożą w  sza-
tach fioletowych jako Matkę Bolesną 
z  mieczem przeszywającym Jej Ser-
ce. Obok niej stał Jezus Frasobliwy. 
Spoglądał z  miłosierdziem na  ludzi, 
za których umarł. Na trzecim obrazie 
Matka Boża ukazała  się w  odzieniu 
chwalebnym jako Matka Boża z Góry 
Karmel, tj.  Matka Boża Szkaplerz-
na, ukoronowana na  Królową Nieba 
i Ziemi, z Dzieciątkiem Jezus na kola-
nach trzymającym w ręku szkaplerz.

W jednym z wywiadów w 1950 roku 
s.  Łucja została poproszona o  ko-
mentarz do tej sceny, powiedziała:

„Matka Boża chce, abyśmy wszyscy 
nosili szkaplerz. I  to  właśnie dlatego 
różaniec i  szkaplerz, dwa najbardziej 
uprzywile jowane sakramentalia maryj-
ne, nabiera ją dziś jeszcze większego uni-
wersalnego znaczenia niż kiedykolwiek 
w historii”.

Później, kiedy popro szono siostrę 
Łucję o  ujęcie orędzia fatimskiego 
w krótką formułę, aby wszyscy mogli 
je w życie wprowadzić i  realizować 
napisała je w postaci ślu bowania:

„Najdroższa Królowo i Matko, któ-
ra w Fatimie obiecałaś nawróce nie Ro-
sji i pokój dla świata, aby wynagrodzić 
Twemu Niepokalanemu Sercu grzechy 
moje i  całego świata, uroczyście Ci 
obiecuję: 

1.  Ofiarowywać wszystkie moje 
czynności, które wynikają z  co-
dziennych obowiązków; 

2.  Codziennie odmówić jedną część 
różańca z  rozważa niami tajem-
nic; 

3.  Nosić szkaplerz Karmelu jako 
znak obietnicy i  akt poświęce-
nia się Tobie.

Będę odnawiała tę obietnicę często, 
zwłaszcza w chwilach pokusy”.

Westchnienie
Panno Święta, Wielka Matko Boga,
Choć w sercu zawsze Cię noszę 
Napełnia mnie trwoga, 
Gdy Cię o coś proszę.

Choć Obraz Twój wisi na ścianie, 
Różaniec leży na stole, 
Wciąż czuję niepokój: 
czy wypełniam Syna Twego wolę.

Szkaplerzem Twym świętym 
od dawnam okryta, 
który mi nałożył Ojciec Karmelita.

A Ty, Matko obiecałaś, 
że kto nosi szkaplerz i żyje jak trzeba, 
to w pierwszą sobotę po śmierci 
weźmiesz go do nieba.

Różańce mam piękne, 
z miejsc, w których się objawiłaś, 
a Ty powiedziałaś, że w różańcu 
jest modlitwy siła.

Czasem w moim sercu 
rozgrywa się bitwa, 
czy milsze są Ci paciorki, 
czy moja modlitwa.

Na mszę świętą idę z laską, 
ale ciągle z Twoją łaską, 
w kościele siadam w rzędzie 
i nie patrzę wszędzie

Tylko na główny ołtarz 
wielką czcią okryty, 
gdy przybywasz po zwiastowaniu 
do świętej Elżbiety.

Elżbieta się raduje 
a Ty Magnifikat wyśpiewujesz. 
Wielka radość Zachariasza, 
choć nie mówi to zaprasza.

I tu się zaczyna 
Święta Rodzina!    Stanisława Ludzik  

   z ul. Karmelickiej, lat 90
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Powyższe ślubowanie będące nie-
wątpliwie wyrazem własnych rozwa-
żań s.  Łucji opartych na  przesłaniu 
fatimskim oraz karmelitańskim po-
wołaniu, należy odróżnić od tego, co 
Łucja przekazuje nam jako „orę dzie 
z nieba”.

Jednak dla  osoby noszącej szka-
plerz Karmelu, wypowiedź s.  Łucji 
stanowi wyraźną zachętę do  coraz 
gorliwszego naśladowania i  odda-
nia się Maryi.

„Poprzez szkaplerz czciciele Ma-
ryi z Góry Karmel wyrażają pragnie-
nie kształtowania swego życia 
w  oparciu o  Jej przykład jako Mat-
ki, Opiekunki i Siostry przyjmują cej 
czystym sercem słowo Boże i odda-
jąc się żarliwej służbie braciom” (św. 
Jan Paweł  II, Słowo przed modlitwą 
Anioł Pań ski, 24 lipca 1988 r.).

Piękną syntezę idei szkaplerza 
święte go wyrażają słowa, które wy-
mawia kapłan lub  diakon podczas 
obrzędu nałożenia go:

„Ufny w  uprzedzającą mi łość po-
chodzącą od  tak wielkiej Matki, od-
daj się naśladowaniu Maryi i życiu op-
artemu na  głębokiej z  Nią łączności. 
Noś ten symbol jako wyraz pamięci 
o  obec ności Maryi, towarzyszącej ci 
w twoim codziennym staraniu o we-
wnętrzne przy oblekanie  się w  Chry-

stusa i o ukazywa nie Go jako żyjącego 
w tobie dla dobra Kościoła i całej ludz-
kości oraz ku chwa le Trójcy Świętej”.

Taki właśnie powinien być owoc 
nosze nia szkaplerza: naśladowanie 
Maryi.

Gdy oddajemy się Maryi, gdy na-
śladujemy Ją – a przez Nią naśladuje-
my samego Jezusa – pro mieniujemy 
życiem Jezusa.

To jest przesłanie z Fatimy, to jest 
przesłanie płynące z  praktykowania 
naborzeństwa szkaplerznego. Za-
proszenie, które kieruje do nas Bóg 
w obecnych czasach.

Dziś do  każdego z  nas wycią-
ga swą dłoń Zbawiciel i  zapra-
sza do  współdziałania. Nic nie stoi 
na  przeszkodzie, aby zacząć wspi-
naczkę na Górę Karmel.

Czeka mnie potyczka z  leni-
stwem. Chodzi o  to, aby w  każdą 
nie dzielę uczestniczyć we Mszy Św., 
aby codziennie modlić  się nie tylko 
ustami, ale ustami i sercem.

Należy podjąć bój z  emocjami, 
aby nie wybuchać, aby nie obrażać, 
nie krzywdzić. Trzeba powstrzymać 
język przed obmową, oczernianiem, 
niesprawiedliwymi sądami, wycią-
gnąć dłoń do  zgody, przezwycięża-
jąc dawne animozje, zatargi. Zrozu-
mieć, że nie pieniądz daje szczęście, 

ale miłość w małżeństwie i rodzinie. 
Zobaczyć swoją niestałość w  do-
brych postanowieniach. Zobaczyć 
swoją słabość i  brak charakteru, 
wobec wykonania czegoś trudnego. 
Ta walka to pokorne przyznanie się 
do grzechu w trakcie spowiedzi, bez 
usprawiedliwiania się.

Dla osoby noszącej szkaplerz św. 
orędzie fatimskie staje  się naglą-
cym wezwaniem oraz zaproszeniem 
do  tego, aby przez jego pryzmat 
odnowić w  swoim życiu gorliwość 
i na nowo odczytać swoje powołanie 
do modlitwy i apostolstwa, w zawie-
rzeniu Jezusowi Chrystusowi i  Jego 
Matce. Człowiek przyodziany szatą 
szkaplerzną, we zwany do  wypeł-
niania woli Ojca w  ścisłej zażyłości 
z Maryją, nie może pozostać obojęt-
ny wobec wezwania Tej, którą wziął 
sobie za Matkę i Siostrę.

Ukazany związek, jaki istnieje po-
między przesłaniem Fa timskiej Pani, 
a powołaniem tego, który żyje w Ko-
ściele charyzmatem Karmelu, niech 
zaowocuje pragnieniem jeszcze gor-
liwszej służby Jezu sowi i Tej, której 
szatę z dumą nosimy. Niech odnowi 
nasz akt poświęcenia się Matce i bę-
dzie zachętą do  coraz gorliwszego 
naśladowania Jej.

o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
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Różnica między nami a  Maryją 
jest zasadnicza i  wynika w  sposób 
oczywisty z  Jej wyjątkowej godno-
ści i powołania. Po prostu – jest Ona 
Matką Boga, podczas gdy żaden roz-
sądny człowiek nie może uzurpować 
sobie takiego tytułu.

Z Bożego Macierzyństwa wyrasta 
cały szereg przywilejów Maryi, które 
potwierdzają Jej szczególną pozycję 
w  Kościele. Jako jedyna z  ludzi nie 
została dotknięta przez grzech pier-
worodny, jest więc niejako „nowym 
stworzeniem”. Jej stan można porów-
nać ze stanem prarodziców przed ich 
upadkiem. Z  kolei z  Niepokalanego 
Poczęcia Matki Bożej wynika w  spo-
sób oczywisty Jej Wniebowzięcie. Roz-
darcie w  człowieku między duchem 
i  ciałem, przypieczętowane w  końcu 
śmiercią i  rozkładem ciała –  to prze-
cież bolesne skutki grzechu pierwo-
rodnego. Maryja im nie podlega: Jej 
ciało – podobnie jak Ciało Chrystusa 
– nie uległo rozkładowi. Jest jak na ra-
zie jedynym po Chrystusie – człowie-
kiem – który zmartwychwstał cieleśnie 
(można tak powiedzieć, jeśli przyjmie-
my, że Maryja w ogóle umarła, bo tra-
dycja mówi też o Jej zaśnięciu).

Wbrew obiegowym opiniom, 
protestanci bynajmniej nie odrzuca-
ją prawdy o  Bożym Macierzyństwie 
Maryi (choć nie wyprowadzają z niej 
aż tak daleko idących konsekwen-
cji). Wierzą, że  poczęła Ona Jezusa 
bez udziału ziemskiego ojca, mocą 
Ducha Świętego, czyli w  sposób 

cudowny. W  przeciwnym razie mu-
sieliby odrzucić Bóstwo Chrystusa 
(jak to  na  przykład robią Świadko-
wie Jehowy), a  to  wykluczałoby ich 
ze wspólnoty chrześcijan.

Protestantyzm (w wielu swych po-
staciach) nie kwestionuje wielkości 
Maryi, a  jedynie Jej kult, podobnie 
zresztą jak kult świętych. Wynika 
to  z  przekonania, że  natura ludzka 
została do tego stopnia zepsuta przez 
grzech pierworodny, że  nie jest już 
w  stanie odpowiedzieć na Boże we-
zwanie. Cała świętość człowieka, jeśli 
nawet może zaistnieć, jest wyłącznie 
dziełem Boga –  bez żadnej zasługi 
z jego strony, a skoro tak, to nie na-
leży mu się jakakolwiek cześć. Byłby 
to zatem taki dar, którego nie sposób 
odrzucić. Ponieważ zaś nie wszyscy 
świętość osiągają, znaczy to, że  nie 
każdemu zostaje on  udzielony. Jak 
widać, podważenie wolności człowie-
ka w  sposób nieunikniony prowadzi 
do nauki o przeznaczeniu.

Odrzucając tę koncepcję, kato-
licyzm wcale nie przeczy, że  świę-
tość jest darem Boga. Twierdzi tylko, 
że człowiek może z tym darem zro-
bić, co zechce. Maryja stała się wiel-
kim dziełem Boga nie dlatego, że nie 
miała innego wyjścia, ale  właśnie 
dzięki swej wolności: podobnie jak 
Ewa mogła powiedzieć Bogu „nie”, 
a powiedziała „tak”. Dzieje ludzkości 
to nie historia teatru kukiełkowego, 
w którym każdy musi odegrać swo-
ją chwalebną lub tragiczną rolę. Bóg 

nie działa w człowieku bez jego zgo-
dy i współpracy: „święty niechaj się 
jeszcze uświęci. Oto przyjdę nieba-
wem, a  moja zapłata jest ze  Mną, 
by  tak każdemu odpłacić, jaka jest 
jego praca” (Ap 22, 11-12).

W Biblii można znaleźć podstawy 
zdrowego kultu świętych, to  znaczy 
takiego, w  którym oddawanie czci 
ludziom prowadzi do  uwielbienia 
samego Boga, jako „źródła wszelkiej 
świętości”. Każdemu, kto zdecydu-
je  się pójść za  Nim Jezus obiecuje: 
„jeśli kto Mi służy, uczci go mój Oj-
ciec” (J 12,26). Jak sprawdziły  się te 
słowa, najlepiej chyba widać na przy-
kładzie Maryi, „Służebnicy Pańskiej” 
(Łk 1,38). Po  Chrystusie to  przecież 
najbardziej czczona postać w  dzie-
jach ludzkości. Świadczą o tym tysią-
ce rozsianych po  świecie obrazów, 
figur, sanktuariów Jej poświęconych, 
gdzie Ona jest wzywana, otoczona 
czcią swoich dzieci. A  najciekawsze, 
że wszystko to Maryja sama zapowie-
działa już dwa tysiące lat temu: „Oto 
bowiem odtąd błogosławić Mnie 
będą wszystkie pokolenia” (Łk 1,48).

Warto zwrócić uwagę na  słowa 
tego proroctwa, gdyż dowodzą one 
Jej niezwykłej wiary. Nie zapominaj-
my: kiedy młoda dziewczyna z Naza-
retu je wypowiedziała, nikt –  poza 
najbliższą rodziną –  nie miał poję-
cia o  Jej istnieniu. Nie było zatem 
łatwo w  nie uwierzyć, nawet samej 
Maryi, która przecież wypowiedzia-
ła je z natchnienia Ducha Świętego. 
Zwłaszcza, że  później nie brako-
wało sytuacji, gdzie wszystko wy-
dawało  się im zaprzeczać, do  tego 
stopnia, że korona chwały przybrała 
w  końcu postać korony cierniowej 
na głowie Jej Syna. Patrzeć, jak został 
On odrzucony, zawieszony na krzyżu 
pomiędzy łotrami i pomimo tak dru-
zgocącej porażki zaufać obietnicy, 
pozostać wierną Bogu – oto co spra-
wia, że Maryja jest kimś niezwykłym. 
Nawet jeśli Elżbieta jeszcze nie wie, 
na jak wielką próbę jej krewna zosta-
nie wystawiona, ona to  przeczuwa, 
wyrażając prawdziwy tytuł Jej chwa-
ły: „Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że  spełnią  się słowa po-
wiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45).

o. Janusz Dychto O. Carm.

Maryja 
w Kościele

W spojrzeniu na Maryję trzeba się strzec dwóch skrajności. 
Z jednej strony nie należy doszukiwać się w Niej jakiegoś 
nadczłowieka, półbogini, która w dodatku swą osobą zupeł-
nie przesłaniałaby Chrystusa. Z drugiej – nie można zapo-
minać o Jej wyjątkowej roli w historii zbawienia, stawiając 
Ją na jednej płaszczyźnie z wszystkimi członkami Kościoła.
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Doktor Tytus Brandsma, obok 
pracy na  uniwersytecie, działał 

jako pisarz i dziennikarz. Publikował 
w  gazetach i  czasopismach nauko-
wych. Jego liczne artykuły dotyczyły 
dziedziny mistyki i  życia duchowe-
go, pisał i  wypowiadał  się również 
w  kwestiach społeczno-politycz-
nych.  Jego eseje były bardzo popu-
larne, więc docierał do  szerokiego 
grona odbiorców. Zakonnik mówił 
z  wielką prostotą i  głęboką wiarą. 
Dążył do  wolności edukacji i  prasy 
katolickiej. Ta działalność posłuży-
ła mu do  rozpowszechniania infor-
macji antynazistowskich. Założył 
w  1912 roku miesięcznik katolicki 
„Carmelrozen” („Róże Karmelu”), 
który miał około 12000 czytelni-
ków.  Ojciec Brandsma był jednym 
z  założycieli magazynu „Ons Erf 

Geestelijk” („Nasze Duchowe Dzie-
dzictwo”). Od 1 maja 1919 r. był re-
daktorem lokalnej gazety „De Stad 
Oss”. W tych latach uczestniczył też 
w  tłumaczeniu dziełka „O  naślado-
waniu Chrystusa” Tomasza a Kempis 
na język fryzyjski. Ojciec Tytus w la-
tach 1938-41 publikował artykuły 
w  holenderskim czasopiśmie „De 
Gelderlander”,  angażując  się walkę 
o  równe prawa katolików w  życiu 
publicznym, a także dobre traktowa-
nie katolickich dziennikarzy.

Zasugerował utworzenie Ency-
klopedii Katolickiej i  był cenzorem 
różnych artykułów.  W  roku 1935 
o. Tytus Brandsma został miano-
wany przez arcybiskupa Utrechtu, 
De Jonga, w  imieniu holenderskich 
biskupów, kapelanem Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy. W tym 

okresie istniało w Holandii około 30 
katolickich gazet. Dla Tytusa funkcja 
ta była bardzo prestiżowa, ale wiąza-
ła  się z  niebezpieczeństwem, które 
ostatecznie przyniosło fatalny kon-
flikt z nazizmem.

Późniejszy błogosławiony spędzał 
kilka godzin każdego dnia na modli-
twie i medytacji. Chciał się udać się 
na misje, jednak ze względów zdro-
wotnych nie udało  się zrealizować 
tego zadania. Jego serce czuło głę-
bokie potrzeby. Organizował więc 
i prowadził wystawy, spotkania oraz 
konwencje dotyczące misji, był rów-
nież zaangażowanym w  tworzenie 
szkoły w Indonezji. 

Pomimo wielu obowiązków o. 
Tytus Brandsma miał zawsze czas 
dla  innych. Znajomi wspominają, 
że „jego sympatyczny charakter po-

Kapłan, dziennikarz,  
pisarz i błogosławiony…
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zwalał mu wszystko zostawić i skie-
rować całą swoją uwagę na  tych, 
którzy przychodzili do  klasztoru 
po porady i pomoc”. Zawsze kiero-
wał  się jasnym spojrzeniem na  ży-
cie, był oparciem dla ludzi chorych, 
studentów i  ludzi pracy.  Wyznawał 
zasadę: „Być dla  Boga i  dla  ludzi” 
jak Maryja, Matka Boża, która niosła 
Chrystusa w  bezinteresownej miło-
ści do  bliźnich. Według o. Tytusa, 
nasz związek z Bogiem musi przeja-
wiać się „w dziełach miłosierdziach”. 
Ogromna aktywność o. Tytusa, która 
obejmowała różne dziedziny, nie 
doprowadziła go do duchowej pust-
ki dzięki wielkiej miłości do  Boga 
i człowieka. Podobnie jak jego wiel-
ki nauczyciel prorok Eliasz, o. Tytus 
przez modlitwę i działanie Boga do-
konywał dzieł apostolskich. Był jak 
promień słońca. Mówiono, że otwie-
ra serce wzbudzając zaufanie roz-
mówcy, a nigdy nie widziano go nie-
przyjaznego i  zagniewanego.  Jego 
koledzy potwierdzali tę prawdziwą 
świętość, która nie była irytująca, 
ale  przejawiała  się głęboką rado-
ścią i  szczęściem udzielającym  się 
drugiemu człowiekowi.  Ubodzy 
w mieście znali go dobrze; wiedzie-
li, że  nie chodzi z  pustymi ręka-
mi.  Pomoc oferował zawsze z  cie-
płem. Ze studentami zaś dyskutował 
nie tylko o sprawach akademickich, 
ale  również o  ich zmartwieniach 
i  trudnościach.  Ojciec Tytus Brand-
sma był cenionym spowiednikiem 
i  często wzywano go do  chorych. 
Udzielał sakramentu w  kilku języ-
kach: włoskim, niemieckim i angiel-
skim.  Potrafił integrować ludzi, był 
znawcą sztuki. Mówili o nim: „Nasz 
ukochany brat w Chrystusie jest na-
prawdę tajemnicą łaski”. Każdy, kto 
go znał, zwracał uwagę na to, że za-
wsze i  dla  wszystkich okazywał  się 
sympatycznym człowiekiem.  Jego 
głęboka pobożność i  zakorzenie-
nie w  duchowości karmelitańskiej 
dawało mu siłę w nieustannych wy-
siłkach. Wśród przyjaciół mówiono 
o  jego dojrzałości chrześcijańskiej. 
„Nasze serce musi zostać przebite 
mieczem, wówczas naprawdę za-
czynamy kochać, a owocami tego są: 
radość, świętość i  pociecha” –  za-

chęcał swoich współbraci.  Niemoż-
liwe jest narysować granicę między 
jego fizycznymi a  duchowymi dzie-
łami miłosierdzia.  W  większości 
przypadków były ze  sobą powiąza-
ne.  Trudno pokazać, w  jaki sposób 
i w jakim stopniu praktykował dzie-
ła chrześcijańskiego miłosierdzia, 
ponieważ jego prace były tak różne 
pod  względem charakteru i  zna-
czenia, jak ludzkie potrzeby. Bez-
robotnym, którzy starali  się o  po-
moc,  pomagał chociażby wypełniać 
formularze... Jeszcze dwa dni przed 
aresztowaniem o. Tytus pomógł or-
miańskiemu chłopcu w wypełnieniu 
wniosku o  azyl. Nawet w  minister-
stwie nazywany był „regularnym 
gościem”, starając  się o  stypendia 
dla studentów. A  jeśli pojawiały się 
trudności z uzyskaniem stypendium, 
potrafił głośno wykrzyczeć niezado-
wolenie. Jego duchowe życie było 
zatopione w  modlitwie, medytacji 
i  kontemplacji, jakie wypracowa-
ła tradycja karmelitańska. Pracy 
nad swoją duszą nie traktował jako 
obowiązku, ale wiedział, że ta dro-
ga pogłębia jego związek z Bogiem. 
Był pełen wewnętrznego pokoju, 
wyrażającego zjednoczenie i  spo-
czynek w  Bogu, które udzielały  się 
wszystkim wokół niego. Droga jego 
życia duchowego była podyktowa-
na posłuszeństwem, umartwieniem 
i  ubóstwem.  Tę ścieżkę dojrzałości 
do zjednoczenia z Bogiem dla o. Ty-
tusa stanowiły Reguła i konstytucje 
zakonu. Z  nich  czerpał rzeczywistą 
siłę i skupienie duchowe. Chciał być 
bratem między braćmi, mimo że wy-
magało to ciągłego wyrzeczenia się 
siebie i  nieustannej nauki. Za życia 
żaden z jego współbraci nie wyczuł 
kiedykolwiek, żeby wspólne ćwicze-
nia duchowe, modlitwa, kontempla-
cja były dla o. Tytusa obowiązkiem, 
ale  raczej środkiem do  spotkania 
i zjednoczenia z Bogiem.

Pałał wielką miłością do Euchary-
stii, którą sprawował z  ogromnym 
oddaniem i  pobożnością. W  niej 
właśnie widział przemianę oraz nie-
zmierzoną miłość Boga do ludzi. Po-
ranna Msza Święta stanowiła naj-
ważniejsze chwile dnia, kameralne 
zjednoczenie z  Bogiem, aby czcić 

i  spożywać Jego Ciało i  Krew. Ma-
wiał, że  Eucharystia jest siłą, która 
przecina pustynię tego świata, aby-
śmy mogli dotrzeć do  kontemplacji 
na  górze Horeb.  Mimo, że  zadanie 
jest trudne, obecność Ojca była mo-
torem jego działania.  O  pracy apo-
stolskiej bł. Tytusa i  bogatym życiu 
duchowym, tak głęboko zakorzenio-
nym w  Karmelu, świadczą poniższe 
cytaty i świadectwa: 

– W  Karmelu całkowite odda-
nie się kontemplacji jest konieczne, 
aby przyjść do  ludzi i  rozmawiać 
z nimi przez Boga.

– W Karmelu samotność i wyrze-
czenie się świata prowadzi do zjed-
noczenia z Bogiem.

– Modlitwa jest najważniejszym 
zadaniem karmelity; karmelita powi-
nien przestrzegać życia kontempla-
cyjnego jak skarbu.

– Duchowość Karmelu, proro-
ka Eliasza i Matki Najświętszej były 
wzorem do naśladowania i starał się 
iść przykładem ich życia.

– W  czasopiśmie „Czerwone 
Róże” pisał: należy wyjść ze swoich 
jaskiń i grot. Czerwone róże są sym-
bolem miłości, która płonie w  Elia-
szu i  jego uczniach. W  tym sensie 
był prawdziwym uczniem wielkiego 
proroka i Matki Maryi. Kochał Boga 
i kochał bliźniego, czy raczej kochał 
Boga w Jego stworzeniach, ale szcze-
gólnie w bliźnim. 

– Nasz Zakon jest Maryjny, życie 
Dziewicy określa życie każdego kar-
melity.

– Przekonany był, że Najświętsza 
Dziewica jest nie tylko przykładem 
świętości, ale także Patronką, Matką, 
która może i chce pomóc. Tę Matkę 
przyzywał z  wielką czcią i  ufnością 
i był zafascynowany Jej dziecięcą mi-
łością. 

– Dla każdego karmelity powinno 
być sprawą honoru w soboty uczest-
niczyć we Mszy Świętej i modlitwach 
do Matki Bożej Szkaplerznej, nadziei 
wszystkich karmelitów.

opracował
Janusz, karmelita

Niniejszy artykuł jest zbiorem  
wypowiedzi z konferencji w Lipsku  

z lat 2016-17 z okazji 75. rocznicy  
śmierci bł. Tytusa Brandsmy.
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Witajcie  
Drogie Dzieci!

Przed nami miesiąc październik, w  którym Kościół  – 
w imieniu Matki Bożej – zaprasza Was do modlitwy różańco-
wej. W tej modlitwie pomaga nam różaniec, a więc 59 kora-
lików na sznurku, który łączy krzyżyk. Jestem ciekaw, z czym 
Wam  się kojarzy różaniec? Może z  tym, że  dużo razy po-
wtarza się modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”? Może, 
że  to  bardzo długa i  trudna modlitwa? Gdy byłem w  Wa-
szym wieku, z tym mi się właśnie kojarzył różaniec, ale dzię-
ki temu, że  nie jest łatwo odmawiać różaniec, jest on  tak 
bardzo cenny i piękny. Zrozumiała tę prawdę dokładnie sto 
lat temu trójka dzieci z Portugalii, a dokładnie z miasteczka 
Fatima. Byli to: Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos 
Santos. To właśnie im objawiła się Matka Boża i prosiła, żeby 
odmawiali różaniec, bo dzięki ich modlitwie ludzie, którzy 
do tej pory dużo grzeszyli, będą mieć szansę się nawrócić 
i pójść do nieba. Prosiła ich także, żeby namawiali jak naj-
więcej ludzi do odmawiania różańca. My też chcemy odpo-
wiedzieć na tę prośbę Maryi. Dlatego zapraszamy Was na ró-
żaniec z udziałem dzieci, który w naszej Bazylice będziemy 
odprawiać we wtorki o godz. 1815. Może to Wy, dzięki modli-
twie różańcowej uratujecie kogoś przed pójściem do piekła?

Zachęcamy Was także 
do rozwiązywania zadania 
z  „Piaskownicy”. Rozwią-
zania zadań przynoście 
przed Mszą lub  po  Mszy 
Świętej dziecięcej do  za-
krystii. Losowanie nagród 
29 października!

o. Adam
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Bł. Frank
W  stallach południowych bydgo-

skiej katedry, dokładnie naprzeciw-
ko św. Anioła, znajduje się obraz bł. 
Franka Lippi ze Sieny. Ten zakonnik, 
bardzo popularny w  średniowiecz-
nej oraz XVII i XVIII-wiecznej tradycji 
karmelitańskiej, przez pewien czas 
uchodził za  raczej legendarnego. 
Nowsze badania potwierdzają jednak 
historyczność nie tylko samej posta-
ci, ale i wielu szczegółów jego życia.

Życie
Frank Lippi urodził  się w  1211 

roku w Villa dei Grotti niedaleko Sie-
ny. Według legendy, jego matka przed 
rozwiązaniem miała mieć sen, że uro-
dziła bestię, która z  czasem prze-
kształciła  się w  pięknego człowieka. 
Od dzieciństwa sprawiał wiele kłopo-
tu swym rodzicom, a po ich wczesnej 
śmierci stał  się pospolitym zabijaką, 
z  jednej strony dzielnym i  cenionym 
jako żołnierz, z drugiej znienawidzo-
nym jako hulaka, hazardzista i  typ 
„ciemnej gwiazdy”. Wszystkim znana 
była jego porywczość przy grze w ko-
ści i  niewybredny język pełen bluź-
nierstw i wulgarności.

W 1229 roku podczas wojny mię-
dzy Sieną a  Orvieto, w  cudownych 
okolicznościach nawrócił się i rozpo-
czął życie pokutnicze od pielgrzymki 
do Santiago de Compostela, podczas 
której odzyskał utracony przedtem 
wzrok. Później pielgrzymował do in-
nych sanktuariów, a po drodze nawo-
ływał do pokuty. Wrócił ostatecznie 
w rodzinne strony i rozpoczął życie 
pustelnicze. Szybko zaczęła obja-
wiać się jego świętość przez heroicz-
ną miłość bliźniego, cuda i  proroc-
twa. Otrzymawszy nadprzyrodzone 
polecenie wstąpienia do  klasztoru 
karmelitów w  Sienie, stał  się bra-
tem-konwersem karmelitańskim. 
W  klasztorze sienieńskim zasłynął 
z  pokory i  uczynności, a  w  mieście 
z  proroctw i  czynnej dobroci. We-
dług przekazów hagiograficznych 
był w  klasztorze odpowiedzialnym 
za  gości, i  pozostawiał w  nich taką 
pamięć swej dobroci, że  odtąd ile-
kroć udawali się oni w podróż wspo-
minali z  wdzięcznością i  modlitwą 
Franka. Znany z  mistycznej zażyło-

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. II
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ści z Bogiem, Frank przepowiedział 
dzień swojej śmierci: zmarł w 1291 
roku. Pochowany został w  Sienie, 
ale po 50 latach jego relikwie zostały 
przeniesione do Cremony.

Wizerunek
Obraz w  stallach bydgoskich 

przedstawia Franka ubranego w kar-
melitański habit z brodą. Na głowie 
ma żelazną obręcz, w  ręku trzyma 
kulę od której biegnie łańcuch zawie-
szony na  szyi. Przed nim na obłoku 
ukazuję się Chrystus umęczony „Ecce 
Homo”. Trzeba przyznać, że  scena 
tej wizji Franka na obrazie w bydgo-
skich stallach jest przedstawiona nie-
typowo: zazwyczaj jest to  Chrystus 
na  krzyżu, który rozmawia z  Fran-
kiem. Rozmowa Chrystusa z bł. Fran-
kiem miała miejsce pewnego piątku 
podczas medytacji nad  Męką Pań-
ską. Na  obrazie została namalowa-
na wstęga ze  słowami, które miał 
wypowiedzieć Chrystus Pan: Vide 
France quid patiar. Pełne zdanie prze-
kazywane w żywotach Franka brzmi: 
Vide France quid patiar pro homine qui 
passioni tante minime gratus est co 
można przetłumaczyć Popatrz Franku 
com wycierpiał dla człowieka, a jak mało 
jest on  wdzięczny za  tak wielką mękę. 
Po  tej wizji Frank sporządził piękny 
krzyż wielkości dłoni, który zawsze 
ze sobą nosił i w rozmowach, które 
zaczynały staczać się na niebezpiecz-
ne tory lub  niepotrzebnie przedłu-
żać pokazywał ten krzyż rozmówcy 
ze  słowami: Pamiętaj, że  przedstawia 
on tego Pana, który już odkupił nas za tę 
próżną rozmowę, ale nie chce On byśmy 
byli niewdzięczni. Epizod ten dotyczy 
już późnego życia bł. Franka po wstą-
pieniu do  zakonu karmelitańskiego. 
Przynajmniej dwa inne ciekawe wy-
darzenia miały miejsce wcześniej 
w jego życiu: nawrócenie i cudowne 
powołanie do karmelitów.

Nawrócenie
Opis momentu nawrócenia bł. 

Franka zazwyczaj jest pokazany jako 
wypełnieni proroczego snu matki. 
Ciekawe jest jednak w jego żywotach 
pokazanie procesu odpadania od wia-
ry i  pobożności gdzie łączą  się trzy 
elementy: lekceważenie rodziców 

i wszelkich publicznych autorytetów, 
porzucenie praktyk pobożnych i  na-
wet niedzielnej mszy, narastanie nało-
gu wulgarności i bluźnierstwa razem 
ze złością i gwałtownością zachowań. 
Kończy się to buntem wprost przeciw 
Bogu: czasie hazardowej gry w kości, 
kiedy Frank przegrał już wszystko, 
„stawia” swoje oczy i  – jak mu  się 
przypisuje –  czyni to  ze  słowami 
bluźnierstwa „na  obrazę Tego, kto 
mi je dał”. W tym momencie docho-
dzi do cudownej boskiej interwencji: 
promień światła oślepia Franka, który 
w  wielkim bólu traci wzrok. Ale  jak 
opisuje hagiograf, Frank jednocześnie 
otrzymuje łaskę: „tracąc wzrok oczu 
ciała, odzyskuje wzrok oczu duszy”. 
Rozpoczyna  się proces nawrócenia 
i  uczenia  się na  nowo życia z  Bo-
giem. Podjęta pokuta i  pielgrzymka 
do groby apostoła Jakuba w Santiago 
de Campostella z  czasem cudownie 
przywracają mu wzrok.

Habit karmelitański
Inna nadprzyrodzona interwencja 

sprawiła, że  Frank został karmelitą. 
Kiedy odzyskawszy wzrok i idąc za ra-
dami spowiedników i św. Ambrożego 
Sansedoni, osiadł jako eremita-po-
kutnik na  przedmieściu Sieny przy 
bramie św. Marka, zaczął cierpieć 
z  powodu rosnącej sławy i  szukał 
ucieczki w głębi prowincji w lesie nie-
daleko dawnego domu rodzinnego. 
Tam doświadczając pokus cielesnych 
prosił o Bożą pomoc. W odpowiedzi 
na jego prośbę objawiła mu się Mat-
ka Boża z  habitem karmelitańskim 
i dała mu polecenie – obietnicę: ma 
zostać karmelitą w klasztorze sieneń-
skim, a  będzie zawsze otrzymywał 
skuteczną pomoc w  swoich walkach 
duchowych i jego modlitwy, które się 
podobają Synowi Maryi – Chrystuso-
wi Panu –  będą wysłuchane. Frank 
z nabytą już hojnością ducha od razu 
wykonał polecenie. Spotkał  się jed-
nak z  odmową przeora, który jedy-
nie obiecał przedstawić jego prośbę 
na  kapitule klasztornej. Oddając  się 
modlitwie przed tabernakulum Frank 
prosił o pomoc, a wspólnota zakonna 
jednogłośnie go przyjęła ku zasko-
czeniu przeora. Anioł z nieba osobi-
ście miał przynieść habit dla Franka, 

by mógł być jak najszybciej przyjęty 
do  karmelitów: co stało  się jeszcze 
tego samego dnia.

Kult i przesłanie
Wspomnienie bł. Franka obcho-

dzone było początkowo 17 a  póź-
niej 11  grudnia –  w  dzień narodzin 
dla nieba, czyli śmierci która przyszła 
w 1291 roku. O ile jego kult w Sienie 
i Cremonie datuje się od średniowie-
cza –  za  pozwoleniem papieża Kle-
mensa V, o tyle trzeba też potwierdzić, 
że  już w późnym w XV wieku zaczę-
to mylić szczegóły jego życia z innym 
święty o  tym samym imieniu ale  ży-
jącym w  XIV  wieku: Franku czy też 
Franciszku z  zakonu serwitów. Nie-
mniej kult jego osoby trwał w zakonie 
karmelitańskim, tak że  w  roku 1672 
papież Klemens X zatwierdził kult bł. 
Franka Lippi ze  Sieny. W  brewiarzu 
i mszale karmelitańskich miał w związ-
ku z tym własne oficjum. W 1870 roku 
kult karmelitański został rozszerzony 
na  diecezję sieneńską. Jednak refor-
ma liturgiczna po  ostatnim soborze 
usunęła w 1970 roku wspomnienie bł. 
Franka z obu tych kalendarzy.

Bł. Frank cieszył się dużą popular-
nością nie tylko wśród braci zakon-
nych, ale  i  jako patron pokutników, 
a  w  Hiszpanii barokowej powsta-
ło nawet wiele bractw pokutnych 
pod jego wezwaniem. O jego popu-
larności świadczą tez liczne obrazy, 
które znajdziemy prawie w każdym 
kościele i klasztorze karmelitańskim.

Popularności bł. Franka w czasach 
nowożytnych wielce przyczynił  się 
dominikanin Lombardelli, który wydał 
wielokrotnie wznawiany jego Żywot. 
Ten sycylijski hagiograf zwrócił uwagę 
na szczególną walkę jaką toczył Frank 
przeciw bluźnierstwom. W  później-
szych czasach bł. Frank bywał nawet 
obwoływany patronem tzw. „krucjat 
przeciw bluźnieniu i  przeklinaniu”. 
Chodziło zawsze czy to o powracające 
grzechy języka w różnych wydaniach, 
czy – gorzej jeszcze – o różnego ro-
dzaju publiczne: polityczne lub  „ar-
tystyczne” wyśmiewanie i  obrażanie 
rzeczy Bożych. W tym kontekście nie 
wydaje się by przestał być patronem 
aktualnym i dla naszych czasów.

Ks. Marcin Puziak
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Klasztor karmelitów na Piasku ma 
wiele ciekawych, czasem niedostęp-
nych miejsc. Niemal wszyscy znamy 
barwne freski na sklepieniu krużgan-
ków klasztornych, ale nie tylko one 
są wielką ozdobą klasztoru. Ci, któ-
rzy zajrzeli w  odchodzącą od  nich 
boczną sień ujrzeli piękny westybul. 
Prowadzi on  do  dormitorium, czyli 
do  części klasztoru, gdzie znajdu-
ją się cele zakonne. Został dobudo-
wany w  1674 roku do  głównej linii 
budynku klasztornego. Jest on miej-
scem przecięcia  się dróg łączących 
dolne krużganki i  piętra klasztoru, 
a  także wyjściem na  zewnętrzny 
dziedziniec i  ogród klasztorny. Za-
łożenie tej klatki schodowej, jak pi-
sał Michał Rożek, przypomina swą 
kompozycją rozwiązania weneckie 
z  pierwszej połowy XVII  wieku. 
Na  podwyższeniu kilku schodów 
umieszczona została w niszy statua 
Matki Bożej ubranej w habit karme-
litański, pod nią łaciński napis, który 
mówi:

Bądź pozdrowiona Królowo Karmelu 
i najmilsza Matko!

Twoja łaska dawno już nas zwyciężyła
Wzbogaciłaś nas swoimi  

szatami i tytułami
Chroń Dziewico twoje sługi  

pod swoim berłem
Roku Pańskiego 1674

Przy rzeźbie szerokie schody 
rozchodzą się na dwie strony, napo-
tykają na wyższym podeście statuy 
proroków Eliasza i  Elizeusza, za-
łamując  się dalej, biegną w  stronę 
drzwi pierwszego piętra. Wspania-
ły przestronny westybul oświetlony 
jest wysoko umieszczonymi okna-
mi, ponad którymi na  spłaszczo-
nym sklepieniu wymalowano ogni-
sty rydwan z  prorokiem Eliaszem. 
Między oknami umieszczono her-
by karmelitańskie. Całość założe-

nia tej klatki schodowej nawiązuje 
do  symboliki herbu Zakonu. Jak 
brązowe pole herbu oznacza Górę 
Karmel, tak i tu dwa ramiona scho-
dów prowadzą ku górze. Gwiazda 
na  dolnym polu tarczy herbowej 
interpretowana jest jako symbol 
Matki Bożej, a  dwie gwiazdy po-
wyżej wskazują na  przewodników 
Zakonu – proroków Eliasza i Elize-
usza. Te trzy najważniejsze dla Za-
konu Karmelitów postacie oddane 
są w westybulu w identycznym roz-
mieszczeniu jak w  herbie, ale  nie 

symbolicznie, lecz poprzez przed-
stawienia figuralne. Całe założenie 
klatki schodowej zostało poddane 
renowacji w 1997 roku.

U szczytu schodów, ozdobionych 
na całej długości osiemnastowieczną 
tralkową balustradą z aniołami, znaj-
dują  się drzwi, za  którymi obowią-
zuje klauzura, wyznaczająca obszar 
przeznaczony wyłącznie dla  zakon-
ników.

Szymon Sułecki

Wspólnota klasztoru 16 X 1945 r.Westybul
klasztorny
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1 października

Ewangelia (Mt 21, 28-32)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co 
myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się 
do  pierwszego i  rzekł: „Dziecko, idź i  pracuj dzisiaj 
w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie 
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. 
Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał  się 
i  poszedł. Który z  tych dwóch spełnił wolę ojca?» 
Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do  nich: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i  nierządnice 
wchodzą przed wami do  królestwa niebieskiego. 
Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, 
a  wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy 
i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później 
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Bóg nie odrzuci nawet największego grzesznika, 
który nawróci się i będzie chciał wrócić do Niego. Boża 
miłość jest nieograniczona, a miłosierdzie Jego nie ma 
granic. Stwórca chce zbawienia każdego z nas, niezależ-
nie od tego, czy ktoś żyje zgodnie z Jego wolą, czy na-
dal jest zagubiony. My wierzący otrzymaliśmy niezwykły 
dar, który wiąże się również z olbrzymią odpowiedzial-
nością. Tym darem jest wiara, którą cały czas należy pie-
lęgnować i dzielić się nią z tymi, którzy jej szukają.

8 października

Ewangelia (Mt 21, 33-43)
Jezus powiedział do  arcykapłanów i  starszych 
ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien 
gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, 
wykopał w  niej tłocznie, zbudował wieżę, w  końcu 
oddał ją w  dzierżawę rolnikom i  wyjechał. Gdy 
nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, 
by  odebrali plon jemu należny. Ale  rolnicy chwycili 
jego sługi i  jednego obili, drugiego zabili, trzeciego 
zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż 
za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: 
Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, 
mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy 
go, a  posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy 
go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie 
właściciel winnicy, co uczyni z  owymi rolnikami?» 
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a  winnicę 
odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu 
będą oddawali plon we  właściwej porze». Jezus im 
rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie 

kamień, który odrzucili budujący, stał  się głowicą 
węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. 
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam 
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Wolność jest darem każdego człowieka. To, w  jaki 
sposób pokierujemy swoim życiem, jak potraktujemy 
znaki, które Bóg często nam zsyła, czy przyjmiemy Jezu-
sa do swojego serca, zależy tylko od nas. Każdy człowiek 
jest rolnikiem, który otrzymał winnicę w dzierżawę. To, 
czy pomnożymy plony, jak będziemy przyjmować naukę 
Boga i  przede wszystkim, czy zobaczymy Boga i  Prze-
wodnika w Jezusie Chrystusie, zależy od tylko od Ciebie 
i ode mnie. Bóg w pewnym momencie powie: „ spraw-
dzam” i będzie chciał skontrolować każdą winnicę, którą 
oddał w dzierżawę.

15 października

Ewangelia (Mt 22, 1-14)
Jezus w  przypowieściach mówił do  arcykapłanów 
i  starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest 
do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 
Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali 
na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz 
inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę; woły i  tuczne zwierzęta 
ubite i  wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na  ucztę!” 
Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, 
drugi do  swego kupiectwa, a  inni pochwycili jego 
sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się 
gniewem. Posłał swe wojska i  kazał wytracić owych 

Komentarze biblijne
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zabójców, a  miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim 
sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz 
zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne 
drogi i  zaproście na  ucztę wszystkich, których 
spotkacie”. Słudzy ci wyszli na  drogi i  sprowadzili 
wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I  sala 
weselna zapełniła  się biesiadnikami. Wszedł król, 
żeby  się przypatrzyć biesiadnikom, i  zauważył tam 
człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: 
„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju 
weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: 
„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, 
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo 
wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Każdy z  nas jest zaproszony do  życia wiecznego 
i „ucztowania” z Bogiem w wieczności. Człowiek otrzy-
mał zaproszenie do bycia częścią tej rzeczywistości, jed-
nak nie wszyscy je przyjęli. Wszyscy jesteśmy powołani 
do  zbawienia, natomiast tylko Ci, którzy zaakceptują 
zaproszenie Boga i zaczną żyć zgodnie z Jego przykaza-
niami, będą mogli stać się uczestnikami uczty weselnej.

22 października

Ewangelia (Mt 22, 15-21)
Faryzeusze odeszli i naradzali  się, jak by podchwycić 
Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów 
razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: 
«Nauczycielu, wiemy, że  jesteś prawdomówny i  drogi 
Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, 
bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, 

jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy 
nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu 
wystawiacie Mnie na  próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi 
monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich 
zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: 
«Cezara». Wówczas rzekł do  nich: «Oddajcie więc 
cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy 
do Boga».

Ziemskie życie powinno być stanem przejściowym 
do prawdziwego życia w wieczności z Bogiem. Wszystko, 
co zrobimy na ziemi będzie rozliczone po naszej śmierci. 
Nasze życie powinno charakteryzować  się chrześcijań-
skim przykładem, ale również być zgodne z obowiązu-
jącym ziemskim prawem i zasadami życia społecznego.

29 października

Ewangelia (Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że  zamknął usta 
saduceuszom, zebrali  się razem, a  jeden z  nich, 
uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: 
«Nauczycielu, które przykazanie w  Prawie jest 
największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował 
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i  całym swoim umysłem”. To  jest największe 
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: 
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. 
Na  tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo 
i Prorocy».

Bóg powinien być na pierwszym miejscu w życiu każ-
dego z nas. To na Nim należy budować fundament swojej 
ziemskiej rzeczywistości. Będzie to gwarancją stabilności 
chrześcijańskiej i porządku w ziemskim życiu. Nasze ży-
cie jest oparte na Bogu, dlatego tylko On może być gwa-
rantem naszego zbawienia poprzez Jezusa Chrystusa.

Kamil Rączkowski
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Z życia parafii i klasztoru

334. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

Kolejną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej obchodziliśmy 
w  naszej bazylice 11  września br. Organizatorem uro-
czystości rocznicowych był Komitet Organizacyjny Ob-
chodów Uczczenia 334. rocznicy Victorii Wiedeńskiej 
pod przewodnictwem senator Marii Koc – wicemarsza-
łek Senatu Rzeczypospolitej wspólnie z Instytutem Tra-
dycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz 
II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskie-
go w Krakowie.

Odpust ku czci MB Piaskowej

Święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny w  naszej 
bazylice obchodzimy uroczyście oddając cześć Maryi 
w  krakowskim wizerunku jako Matce Bożej Piaskowej 
– Pani Krakowa. O godz. 18.00 została odprawiona uro-
czysta suma odpustowa, której przewodniczył ks. Pra-
łat Grzegorz Szewczyk – proboszcz parafii św. Floriana 
i Dziekan naszego Dekanatu. Na uroczystej Eucharystii 
zebrali  się kapłani z  dekanatu, parafianie i  czciciele 
Matki Bożej Piaskowej, aby podziękować Jej za opiekę 
nad naszymi rodzinami i miastem. Na zakończenie uro-
czystości w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Pia-
skowej został odczytany Akt poświęcenia naszego naro-
du Niepokalanemu Sercu Maryi.

Duchowa Adopcja

Święto Narodzenia NMP stało się okazją, aby w naszej ba-
zylice kolejne osoby podjęły Duchową Adopcję Dziecka 
Poczętego. Na duchową adopcję wraz z modlitwą przez 
kolejne dziewięć miesięcy zdeklarowało się 13 osób.
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„Cracovia Sacra” 2017

Co roku, w połowie sierpnia klasztor karmelitów współor-
ganizuje wydarzenie „Cracovia Sacra”. Tym razem w dniach 
14-15  sierpnia przygotowano wiele atrakcji, zwłaszcza 
dla  najmłodszych odbiorców. Tematy spotkań krążyły 
wokół książki. Oprócz wystawy, na której pokazano cen-
ne woluminy karmelitańskie, wielkim powodzeniem cie-
szyły się zajęcia z kaligrafii. Każdy mógł wczuć się w rolę 
skryptora i spróbować, pod bacznym okiem mistrza Grze-
gorza Barasińskiego, napisać kilka słów. Można też było 
usiąść w  drewnianym skryptorium i  ubarwić specjalnie 
przygotowaną kartę inkunabułu. Pokazy iluminowanego 
graduału pozwoliły na rozwiązanie testów ze znajomości 
atrybutów świętych, którzy rozproszyli się na kartach tego 
rękopisu. Natomiast edukatorzy z Muzeum Inżynierii Miej-

skiej na warsztatach drukarskich zapoznali najmłodszych 
z najważniejszymi elementami czarnej sztuki. W tym roku 
po raz pierwszy dostępne były przewodniki po wystawie, 
pozwalające na szerszy opis wyróżnionych kilkudziesięciu 
eksponatów. Udało  się również zaprezentować projekt, 
który nazwano Rozkwiecone rękopisy i zakamarki klasztoru. 
Zrodził się on przed laty jako pomysł na zaprzyjaźnienie 
młodych i  najmłodszych turystów i  badaczy przeszłości 
z  przestrzenią klasztoru, sztuką dawną i  historią. Było 
to  rodzinne zwiedzanie z  zadaniami do  indywidualnego 
rozwiązania (lub niewielką pomocą przewodnika). Dzięki 
temu młodsi odkrywcy Krakowa łatwiej zapamiętali wyda-
rzenia historyczne i  legendy oraz zwrócili uwagę na nie-
widoczne na co dzień elementy. Dodatkową atrakcją były 
dwa spacery detektywistyczne z  Fishką, dla  wytropienia 
dawnych ogrodów na przedmieściu garbarskim.
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Współpraca z  wszystkimi partnerami była znakomita, 
a dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta tegoroczna 
edycja tego wydarzenia w klasztorze mogła zaopatrzyć 
zwiedzających w  dodatkowe materiały. Organizatorzy 
mogli też zaprosić ciekawych specjalistów, co znacznie 
uświetniło wystawę. Było to  bardzo intensywny czas. 
Wielka ilość zwiedzających potwierdziła duże zaintere-
sowanie zbiorami karmelitańskimi.
Kolejna edycja „Cracovia Sacra” za rok, ale już na począt-
ku jesieni, w dniach 7-8 października czeka nas bardziej 

lokalne wydarzenie promujące naszą najbliższą okoli-
cę. To  dwudniowe święto organizuje Stowarzyszenie 
Krakowska Florencja i  wśród wielu atrakcji i  spacerów 
po tajemnicach Kleparza i Garbar przewidziane są rów-
nież spotkania u karmelitów na Piasku. Szczegóły na pla-
katach i stronie internetowej: http://www.krakowskaflo-
rencja.pl

Szymon Sułecki

Nazywam  się Radosław Kulgawczuk, urodziłem  się 
1987 r. w Miechowie. Ukończyłem Liceum Ogólnokształ-
cące w  Miechowie. Uzyskałem tytuł magistra filologii 
angielskiej o  specjalizacji tłumaczeniowej na  Uniwer-
sytecie Śląskim. Do  Zakonu wstąpiłem rok po  obronie 
pracy magisterskiej. Lubię książki anglojęzyczne, filmy 
komediowe, muzykę i rzeźbę w drewnie.

br. Radosław

Nazywam się Marcin Zawadzki, mam 21 lat i pochodzę 
z  Wałbrzycha. Do  Zakonu wstąpiłem po  ukończeniu 
Liceum i uzyskaniu matury. Od wczesnej młodości słu-
żyłem w  Kościele jako ministrant, później jako lektor. 
W trakcie rozważania wyboru drogi życiowej myślałem 
o szkole teatralnej. Interesuję się teatrem, sztuką iluzji. 
Dużym umocnieniem dla mnie był w trakcie wyboru jak 
i teraz św. Jan Paweł II. Postanowiłem oddać swoje życie 
Bogu w Karmelu, aby inni mogli żyć.

br. Marcin

Nowi bracia

W naszej wspólnocie pojawili się dwaj nowi bracia. Przedstawiamy ich króciutkie prezentacje.
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KALENDARIUM
3 października

•  Nabożeństwo różańcowe z  rozdaniem różańców 
dzieciom przygotowującym się do  I Komunii świętej 
o godz. 18.15. Po nabożeństwie spotkanie w Eliaszów-
ce z rodzicami dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7.

6 października
•  Pierwszy piątek miesiąca.

7 października
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.
8 października

•  Msza św. mistagogiczna dla  dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii świętej o godz. 14.00. Po Mszy 
św. spotkanie w  bazylice z  rodzicami dzieci z  Mu-
zycznej Szkoły Podstawowej.

9 października
•  Msza św. o jedność w narodzie za wstawiennictwem 

św. Królowej Jadwigi o godz. 16.30.
10 października

•  Nabożeństwo różańcowe z  rozdaniem różańców 
dzieciom przygotowującym  się do  I Komunii świętej 
o godz. 18.15. Po nabożeństwie spotkanie w Eliaszów-
ce z rodzicami dzieci ze Szkoły Podstawowej Academos.

11 października
•  Spotkanie III rocznika przygotowującego się do 

bierzmowania w Eliaszówce o godz. 17.00.
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” w  sali 

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

17 października
•  Nabożeństwo różańcowe z  rozdaniem różańców 

dzieciom przygotowującym się do I Komunii świętej 
o  godz. 18.15. Po  nabożeństwie spotkanie w  Elia-
szówce z  rodzicami dzieci ze  Szkoły Podstawowej 
im. P. Michałowskiego.

25 października
•  Spotkanie III rocznika przygotowującego się do 

bierzmowania w Eliaszówce o godz. 17.00.
•  Spotkanie wolontariuszy KDM o godz. 19.00.

28 października
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie 

o godz. 10.00.
29 października

•  Nieszpory szkaplerzne o godz. 18.30.

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

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

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

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

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

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

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta od poniedziałku do piątku:

8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty, niedziele i święta: nieczynna.

Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 782 139 777

Ilustracja na okładce: św. Juda Tadeusz, cudami słynący obraz z Klasztoru Karmelitów we Lwowie, pocz. XVIII w., fot. M. Bujak

22–28 października – Tydzień Misyjny

Nabożeństwo różańcowe  
codziennie o godz. 18.15.

Dla dzieci – we wtorki
Dla młodzieży – we czwartki


