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Jesteśmy „napełnieni Duchem 
Świętym” i  w  tymże Duchu z  rado-
ścią i pokojem serca wołamy, iż nasz 
„Pan zmartwychwstał –  prawdziwie 
zmartwychwstał!”

Jezus Chrystus dla  nas ludzi 
i dla naszego zbawienia został umę-
czony i pogrzebany, a trzeciego dnia 
zmartwychwstał i  siedzi po prawicy 
Ojca.

Niech przepełnia Was radość 
Wielkiej Nocy –  zwycięstwa Miłości 
bez granic, zaś nadzieja na  spotka-
nie z Bogiem „twarzą w twarz” oraz 
z  tymi, z  którymi jesteśmy złączeni 
nierozerwalnymi więzami miłości 
niech przemienia wasz smutek w ra-
dość, wasze zwątpienie w pokój, wa-
szą rezygnację w miłość, „a Bóg, daw-
ca nadziei, niech wam udzieli pełni 
radości i pokoju w wierze” (Rz 15,13).

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Wesoły nam dziś dzień nastał...
tego dnia Chrystus zmartWyChWstał!

alleluja !
Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie,

niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,
raduj się ziemio, raduj się Kościele Święty.

O, zaiste błogosławiona noc,
jedyna, która była godna poznać

czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.
O, zaiste błogosławiona noc,

w której się łączy niebo z ziemią,
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,

a radość smutnym, rozprasza nienawiść,  
usposabia do zgody i ugina potęgi.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  
przepełnionych radością Ducha Świętego, życzą Karmelici.
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W  Ewangelii jaśniejącej nocy Wigilii Paschalnej jako 
pierwsze spotykamy kobiety, udające się do grobu Jezusa 
z olejkami, aby namaścić Jego ciało (por. Łk 24, 1-3). Idą 
dokonać aktu litości, czułości, miłości, tradycyjnego ge-
stu wobec zmarłej drogiej osoby, podobnie jak czynimy 
to  także i my. Chodziły za  Jezusem, słuchały Go, czuły, 
że  rozumiał ich godność i  towarzyszyły Mu aż do koń-
ca – na Kalwarii, a także w chwili zdjęcia z krzyża. Mo-
żemy sobie wyobrazić uczucia, z  jakimi szły do  grobu: 
pewien smutek, ból, gdyż Jezus je opuścił, umarł, Jego 
życie  się skończyło. Teraz powraca do  wcześniejszego 
życia. Jednakże w kobietach trwała miłość, i  to właśnie 
miłość do Jezusa skłoniła je, by udać się do grobu. W tym 
momencie dzieje się jednak coś zupełnie niespodziewa-
nego, nowego, co wstrząsa ich sercem i burzy plany, co 
wstrząśnie ich życiem. Widzą kamień odsunięty od gro-
bu, podchodzą bliżej i nie znajdują ciała Pana. Fakt ten 
wprawia je w zmieszanie, rodzi w nich wątpliwości, mnó-
stwo pytań: „Co się dzieje?”, „ Jaki sens ma to wszystko?” 
(por. Łk 24, 4). Czy i nam się to nie zdarza, gdy dzieje się 
coś naprawdę nowego w codziennej rzeczywistości? Za-
trzymujemy się, nie rozumiemy, nie wiemy, nie wiemy jak 
z  tym sobie poradzić. Nowość często budzi w  nas lęk, 
także nowość, którą przynosi nam Bóg, nowość, jakiej 
Bóg od nas oczekuje. Jesteśmy jak apostołowie z Ewan-
gelii: często wolimy trzymać  się naszych pewności, za-
trzymać się przy grobie, z myślą o zmarłym, który osta-
tecznie żyje jedynie w pamięci historii jak wielkie postaci 
z przeszłości. Boimy  się niespodzianek Boga. Bomy  się 
niespodzianek od Boga ! On zawsze nas zaskakuje!

Nie zamykajmy  się na  nowość, którą Bóg pragnie 
wnieść w nasze życie! Często jesteśmy zmęczeni, rozcza-
rowani, smutni, odczuwamy ciężar naszych grzechów, 
myślimy, że nie podołamy? Nie zamykajmy się w sobie, 
nie traćmy ufności, nigdy nie ulegajmy zniechęceniu: nie 
ma takich sytuacji, których Bóg nie mógłby odmienić, 
nie ma takiego grzechu, którego nie mógłby nam prze-
baczyć, jeśli się na Niego otworzymy.

Kobiety zastają pusty grób, nie ma ciała Jezusa, wy-
darzyło się coś nowego, ale to wszystko niczego jeszcze 
nie wyjaśnia: rodzi pytania, wprawia w zakłopotanie, nie 
dając odpowiedzi. I oto dwaj mężczyźni w lśniących sza-
tach mówią: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umar-
łych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6). To, 
co było prostym gestem, aktem dokonanym niewątpliwie 
z miłości – udanie się do grobu – teraz przemienia się 
w zdarzenie, w wydarzenie, które naprawdę zmienia ży-
cie. Nic nie jest już takie jak wcześniej, nie tylko w ży-
ciu tych kobiet, ale  także w naszym życiu i w dziejach 
ludzkości. Jezus nie pozostał martwy, zmartwychwstał, 
Żyje! Nie powrócił po prostu do życia, ale jest samym ży-
ciem, bo jest Synem Bożym, jest Żywy (por. Lb 14, 21-28; 
Pwt 5, 26; Joz 3, 10). Jezus nie należy już do przeszłości, 
ale żyje w teraźniejszości i jest ukierunkowany ku przy-
szłości, jest wiecznym „dzisiaj” Boga. I tak nowość Boga 
ukazuje  się oczom kobiet, uczniów, nas wszystkich: 
jako zwycięstwo nad grzechem, złem, śmiercią, nad tym 
wszystkim, co gnębi życie i  czyni je mniej ludzkim. 
To właśnie jest orędzie skierowane do mnie, do ciebie, 
droga siostro i drogi bracie. Jakże często potrzebujemy, 
aby Miłość nam powiedziała: dlaczego szukacie żyjące-
go wśród umarłych? Problemy, troski dnia powszednie-
go sprawiają, że skłonni jesteśmy zamknąć się w sobie, 
w smutku, zgorzknieniu... a tam jest śmierć. Nie szukaj-
my tam, Tego, który żyje!

Zgódź  się więc, aby zmartwychwstały Jezus wszedł 
w  twoje życie, przyjmij Go jak przyjaciela, z  ufnością: 
On jest życiem! Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób 
mały krok – przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli je-
steś obojętny – zaryzykuj: nie rozczarujesz się. Jeśli zda-
je ci się, że trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się 
Jemu, bądź pewien, że On jest blisko ciebie, jest z tobą 
i obdarzy cię pokojem, którego szukasz, i siłą, by żyć tak, 
jak On chce.

Wielkanoc 2013

Zmartwychwstanie  
znaczy jasność
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1 kwietnia

(J 20, 1-9)
Pierwszego dnia po  szabacie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się 
do  grobu i  zobaczyła kamień odsunięty od  grobu. 
Pobiegła więc i  przybyła do  Szymona Piotra oraz 
do  drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i  rzekła 
do  nich: «Zabrano Pana z  grobu i  nie wiemy, gdzie 
Go położono». Wyszedł więc Piotr i  ów drugi uczeń 
i  szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, 
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 
w  jednym miejscu. Wtedy wszedł do  wnętrza także 
i  ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do  grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Czasami, żeby uwierzyć, musimy doświadczyć jakie-
goś faktu. Często szukamy Boga gdzieś daleko – w na-
szym umyśle, w  naszej fantazji. Bóg jednak jest bar-
dzo blisko – jest w każdym: w Tobie i we mnie i czeka 
na nas. Wielokrotnie i na różne sposoby dostajemy znaki 
od  Boga, że  jest tu i  cały czas czuwa. Chrystus zmar-
twychwstał, bo Bóg jest z nami.

8 kwietnia

(J 20, 19-31)
Wieczorem w  dniu zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte 
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
i  rzekł do  nich: «Pokój wam!» A  to  powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A  Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i  Ja was posyłam». 
Po  tych słowach tchnął na  nich i  powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do  niego: «Widzieliśmy 
Pana!» Ale  on  rzekł do  nich: «Jeżeli na  rękach Jego 
nie zobaczę śladu gwoździ i  nie włożę palca mego 
w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, 
nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 
byli znowu wewnątrz domu i  Tomasz z  nimi, Jezus 

przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku 
i  rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do  Tomasza: 
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym». Tomasz w  odpowiedzi rzekł do  Niego: 
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś 
dlatego, że  Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie 
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te 
zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a  uwierzyli” 
to  słowa, które powinny nas prowadzić każdego dnia. 
Wiara jest czymś niesamowitym- daje niezwykłą siłę, 
uwalnia, prowadzi i umacnia, ale również sprawia, że za-
dajemy pytania. Ważne, abyśmy codziennie szukali Boga, 
by  On był ciągle obecny w  naszym życiu tu na  ziemi. 
Szukanie Boga rozwija naszą wiarę i prowadzi do życia 
wiecznego z Nim.

9 kwietnia

(Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do  miasta w  Galilei, 
zwanego Nazaret, do  Dziewicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z  rodu Dawida; a  Dziewicy było 
na  imię Maryja. Anioł wszedł do  Niej i  rzekł: „Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona 
jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała  się na  te 
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad  domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. 
Na  to  Maryja rzekła do  anioła: „Jakże  się to  stanie, 
skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w  swej starości syna i  jest już w  szóstym 
miesiącu ta, która uchodzi za  niepłodną. Dla  Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na  to  rzekła 
Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Pełne zaufanie Bogu i  oddanie Mu swojego życia 
to klucz do chrześcijaństwa. Wiara wymaga od nas cał-
kowitego zawierzenia Stwórcy. Ona przekracza ziem-
skie rozumowanie rzeczywistości. Niezwykle ważną rolę 
odgrywa tu zaufanie Bogu. Maryja jest wzorem dla nas 
wierzących. Pokazuje swoją postawą gotowość do  wy-
pełnienia misji, mającej wymiar ponadczasowy i wpływ 
na całą historię zbawienia.

Komentarze biblijne



5

Na Piasku  nr 4 (490)      kwiecień 2018

15 kwietnia

(Łk 24, 35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i  jak 
poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali 
o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą 
ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani 
i  dlaczego wątpliwości budzą  się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie 
Mnie i  przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, 
jak widzicie, że  Ja mam». Przy tych słowach pokazał 
im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 
wierzyli i  pełni byli zdumienia, rzekł do  nich: «Macie 
tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej 
ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To 
właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do  was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co 
napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków 
i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 
Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i  odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od  Jeruzalem. Wy 
jesteście świadkami tego».

Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jest naszym 
przewodnikiem do  życia wiecznego z  Bogiem. Bóg 
zesłał Go na  ziemię z  miłości do  człowieka. Jezus 
cierpiał i umarł za nasze grzechy, ponieważ Bóg kocha 
wszystkich ludzi i wszystko, co robi dla nas, dzieje się 
przez pryzmat Jego nieskończonej miłości.

22 kwietnia

(J 10, 11-18)
Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry 
pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, 
kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, 
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, 
a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego 
że  jest najemnikiem i  nie zależy mu na  owcach. Ja 
jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje 
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a  Ja 
znam Ojca. Życie moje oddaję za  owce. Mam także 
inne owce, które nie są z  tej zagrody. I  te muszę 
przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie 
jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie 
Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. 
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki 
nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

Jezus umarł na krzyżu dla nas, dla naszego zbawienia. 
Bóg podjął taką decyzję z czystej i bezgranicznej miłości 
do człowieka. Nikt tak nas nie kocha, jak sam Bóg, po-

nieważ to On jest Miłością. Pamiętajmy w naszym życiu 
o tym i kierujmy się bezinteresowną miłością w tym, co 
robimy każdego dnia.

23 kwietnia

(J 12, 24-26)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje 
swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym 
świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi 
służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie 
i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

Chrześcijanie powinni być jak żyzna ziemia. Musimy 
uczyć  się słuchać głosu Jezusa i przyjmować prawdę, 
którą nam przekazuje. To przyjęcie jej w nasze życie 
wyda plon, który już tylko zależy od  nas. O  ziarno 
prawdy, które otrzymujemy od  Chrystusa, należy 
dbać i pielęgnować je, aby dawać naszym działaniem 
świadectwo tym, którzy są jak droga, grunt skalisty 
i ciernie, aby oni również uczyli się wydawać plon.

29 kwietnia

(J 15, 1-8)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Ja jestem 
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, 
który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi 
we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, 
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście 
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do  was. 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak 
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli 
nie trwa w  winnym krzewie –  tak samo i  wy, jeżeli 
we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, 
wy –  latoroślami. Kto trwa we Mnie, a  Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 
uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony 
jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają 
w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa 
moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

Trwać w  Chrystusie to  żyć zgodnie z  Jego nauką. 
To zaakceptować Go jako Boga i wprowadzić do swoje-
go życia. Jest to gwarancja drogi do samego Boga Ojca 
i życia wiecznego. Człowiek trwający w Chrystusie jest 
silny. Może przetrwać najtrudniejsze momenty swojego 
życia w nadziei i ufności, że wszystko w ludzkim życiu 
ma jakiś głębszy sens.

Kamil Rączkowski
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Święta Wielkiej Nocy to najważniejsza uroczystość w Kościele. Nie bez powodu obchody 
zmartwychwstania są poprzedzone czterdziestodniowym Wielkim Postem. Inaczej jest 
w kulturze masowej, w tradycji, a także w powszechnym przekonaniu – Wielkanoc nie 
zyskała takiej rangi jak Boże Narodzenie, nie przypisuje się jej magicznej atmosfery ani 
rodzinnego charakteru. Nie taka jest jednak istota chrześcijańskiego świętowania. Według 
mnie skromniejszy wymiar kulturowy tych świąt może nawet pomóc nam w prawdziwie 
głębokim ich przeżyciu. Wielkanoc jest bowiem dla chrześcijanina wymagającym wyda-
rzeniem. To nie tylko wielkanocne śniadanie, ale Święta Paschalne, czyli Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek, Wielka Sobota oraz Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, a także cały 
okres wielkanocny obejmujący kilka kolejnych tygodni, aż do uroczystości Trójcy Świętej.

Zmartwychwstanie  
– plan Boga
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Zmartwychwstanie kojarzy się z ra-
dością, ze źródłem pokoju, ze zwycię-
stwem, z  pokonaniem strachu, z  no-
wymi siłami. Tymczasem przez cały 
tydzień po Niedzieli Wielkanocnej czy-
tamy w Ewangelii na kolejne dni o lęku, 
smutku i niedowiarstwie uczniów oraz 
niewiast –  tych, którzy byli najbliżej 
Jezusa, gdy nauczał. Maria Magdalena 
rozpacza nad pustym grobem i biegnie 
do Piotra i Jana z wiadomością, że za-
brano ciało ich Pana. Uczniowie idący 
do  Emaus wspominają śmierć Jezusa 
i nie poznają Go w drodze. Gdy Mistrz 
przybywa do  wieczernika, by  uka-
zać się apostołom, zastaje zaryglowa-
ne drzwi. Uczniowie są przepełnieni 
trwogą, boją  się tych, którzy teraz 
mogliby im zarzucić, że dali się zwieść 
rzekomemu Mesjaszowi, ostatecznie 
osądzonemu i zabitemu na krzyżu. Kie-
dy Jezus przybywa w końcu nad Morze 
Tyberiadzkie, także tam spotyka  się 
z niedowierzaniem apostołów. Oni tak-
że Go nie poznają, choć spędzili z Nim 
tak wiele czasu.

Pośpiesznie więc oddaliły się od gro-
bu, z  bojaźnią. (Mt 28,8) Jezus uka-
zał się najpierw Marii Magdalenie. Ona 
poszła i  oznajmiła to  tym, którzy byli 
z Nim, pogrążonym w smutku i płaczą-
cym. Ci jednak nie chcieli wierzyć. (Mk 
16,9–11) Zatrzymali  się smutni. Odpo-
wiedzieli Mu: «A myśmy się spodziewali, 
że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, 
a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, 
jak  się to  stało. Nadto jeszcze niektó-
re z naszych kobiet przeraziły nas: były 
rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, 
wróciły i opowiedziały, że miały widzenie 
aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. 
Poszli niektórzy z naszych do grobu i za-
stali wszystko tak, jak kobiety opowia-
dały, ale  Jego nie widzieli». (Łk 24, 17. 
21–24) Zatrwożonym i wylękłym zdawa-
ło się, że widzą ducha. (Łk 24,37) Maria 
Magdalena natomiast stała przed gro-
bem płacząc. (J 20,11) Tam gdzie prze-
bywali uczniowie, drzwi były zamknięte 
z obawy przed Żydami. (J 20, 19)

Pamiętamy oczywiście, że  każda 
z tych wspomnianych ewangelicznych 
opowieści kończy  się rozpoznaniem 
Jezusa oraz wyznaniem wiary. Zaska-
kujące jest jednak to, z  jak ogrom-
nym wyzwaniem musieli się zmierzyć 
ci, którzy uwierzyli Jezusowi, że  jest 

prawdziwym Zbawicielem i Synem Bo-
żym. Obdarzyli Go zaufaniem, słuchali 
Jego słów, byli przekonani o  auten-
tyczności czynów, jakich dokonywał. 
A po tym wszystkim ich Mistrz dał się 
pojmać, ubiczować, pogardzać sobą, 
aż w końcu – przybić do krzyża. Gdy-
by tego jeszcze było mało, ktoś zabrał 
Jego ciało, które przyjaciele z  takim 
namaszczeniem zabrali po  śmier-
ci i  złożyli w  grobie. Tak po  ludzku 
wygląda sprawa męki i  zmartwych-
wstania Chrystusa. Jak ciemną noc 
musieli przeżywać wszyscy ci, którzy 
Mu zaufali: Piotr, Jan, Jakub, pozostali 
uczniowie, Maria Magdalena, może Jó-
zef z Arymatei, może niektórzy uzdro-
wieni przez Jezusa. Gdzie podziała się 
ich wiara? Czy nie pamiętali, że Mistrz 
kilkakrotnie mówił, że zostanie zabity 
i że zmartwychwstanie? Czy zabrakło 
im ufności w moc Boga? Czy poczu-
li  się oszukani? A  może współwinni, 
bo nie stanęli w Jego obronie?

W  każdej z  tych sytuacji Jezus 
daje  się poznać: wzywając Marię 
Magdalenę po imieniu, łamiąc chleb 
dla  uczniów w  Emaus, pokazując 
swoje rany, dając apostołom kolejny 
obfity połów. Człowiek ponownie 
oczekuje znaku od  Boga, nie umie 
inaczej uwierzyć – mimo tylu cudów 
uczynionych podczas nauczania Je-
zusa, mimo Jego słów i  głoszonych 
pism, mimo wyjaśnień o  wypełnie-
niu się proroctwa na temat Mesjasza.

Niektórzy stawiają hipotezę, 
że  gdybyśmy żyli w  czasach Chry-
stusa, to  łatwiej byłoby nam uwie-
rzyć. To, co czytamy w liturgii słowa 
przeznaczonej na  oktawę Wielkiej 
Nocy wcale nie utwierdza nas w  ta-
kim przekonaniu. Wiara w  Jezusa 
jako Mesjasza była sprawą nie tylko 
religii, ale i polityki. Oczekiwany Me-
sjasz miał być nie tylko Synem Boga, 
ale i wybawicielem narodu żydow-
skiego, miał wyzwolić Izraeli-
tów spod władzy Rzymu. Wraz 
ze  śmiercią Jezusa, upadła 
więc nadzieja. Odzyskali 
ją ci, którzy spotkali Jezu-
sa po  zmartwychwstaniu 
i uwierzyli, że tak naprawdę 
wypełniło się wszystko, co na-
pisano w  Pismach i  wszystko, 
o czym mówił sam Chrystus.

Bardzo często mamy własne wy-
obrażenie o  tym, co i  jak powinien 
dla nas zrobić Bóg. Żyjemy w przeko-
naniu, że w takim czy innym aspekcie 
naszego życia powinien się ujawnić: 
przywrócić zdrowie, znaleźć pracę, 
pogodzić, pocieszyć. Gdy pojawia-
ją  się przeciwności, zapewne czu-
jemy  się jak ci, który zatrzymali  się 
przy grobie, zapominając, że  Bóg 
dochowuje wiary i wypełnia obietni-
ce. On nigdy nas nie pozostawia bez 
wsparcia i  pomocy. Zawsze pomaga 
nam powstać z martwych. Ma jednak 
swój plan na  to, jakie będzie to na-
sze zmartwychwstanie. Życie uczy, 
że  zwykle to, co na  początku jest 
trudne, wymagające poświęcenia, re-
zygnacji z własnych pomysłów – jest 
planem Bożym. Wypuszczenie z  rąk 
wizji, której kurczowo się trzymamy, 
zrezygnowanie z  przekonania o  sa-
mowystarczalności lub  może o  wła-
snej bezsilności, spotkanie z człowie-
kiem, który może zmienić nasze plany 
i wyobrażenia – to mogą być początki 
powstania z  martwych. Nie według 
naszego scenariusza, ale według za-
mysłu Boga. Łzy, smutek, zawahanie 
w wierze, lęk nie muszą więc prowa-
dzić do zła, do rozpaczy, do ostatecz-
nej śmierci, ale tak, jak w przypadku 
apostołów w  wieczerniku, uczniów 
idących do Emaus, Marii Magdaleny, 
niewiast przy grobie, mogą doprowa-
dzić nas do spotkania ze zmartwych-
wstałym, który przynosi życie.

Agata WodkaZmartwychwstanie  
– plan Boga
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Istnieją w życiu każdego z nas mo-
menty szczególnie ważne, które 

decydują o  całej naszej przyszłości. 
Potrafią one tak wyryć się w pamię-
ci, że  nie musimy szczególnie  się 
wysilać, aby je sobie przypomnieć. 
Te wspomnienia po prostu z nami są 
– jako cząstka nas samych.

Powyższe spostrzeżenie doty-
czące losów jednostki można roz-
ciągnąć na  dzieje całych narodów 
i  całego świata. Tam również napo-
tykamy takie niezwykle doniosłe 
wydarzenia, które w dużym stopniu 
zdeterminowały przyszłe wypadki, 
pozostając w pamięci – jako tak zwa-
na historia. Tej historii uczyliśmy się 
wszyscy w szkolnej ławie: rewolucja 
bolszewicka w Rosji, wybuch drugiej 
wojny światowej, Hiroszima i Naga-
saki, pierwszy człowiek na księżycu, 
pierwszy papież Polak itd.

A wśród tych wszystkich wyda-
rzeń najważniejsze, takie, które 
zmieniło diametralnie bieg historii 
świata, wspominamy i  przeżywamy 
właśnie w  czasie świąt wielkanoc-
nych. Oto minęło już prawie dwa 
tysiące lat, jak niewiasty galilejskie 
udały się do grobu Nauczyciela i zdu-
mione stwierdziły, że  jest on pusty. 
Pierwszy człowiek –  Jezus Chry-
stus – opuścił własny grób, powstał 
z  martwych. To  coś znacznie więk-
szego niż pierwszy człowiek w  ko-
smosie. Choć był taki czas, że o tym 
najważniejszym wydarzeniu nie 

wolno było mówić, milczały o  nim 
komunistyczne podręczniki historii, 
chciano je wymazać z pamięci całych 
narodów. Zupełnie tak samo, jak 
chcieli je wymazać współcześni Jezu-
sowi Żydzi, którzy najpierw wołali: 
„Krew Jego na nas i na dzieci nasze” 
(Mt 27,25), a później surowo zabra-
niali Apostołom głosić dobrą nowinę 
o  Jego zmartwychwstaniu. Ale  nic 
z  tego –  nie da  się usunąć Boga 
z  ludzkich dziejów. Ten Bóg w koń-
cu rozrywa wszelkie więzy i kajdany, 
Prawda zwycięża nad  kłamstwem, 
Życie nad śmiercią.

Nie sposób wytłumaczyć błyska-
wicznej ekspansji chrześcijaństwa 
i  jego ciągłej żywotności na  prze-
strzeni  wieków bez cudu zmar-
twychwstania. No bo jak to  możli-
we, że dwunastu nieuczonych ludzi, 
prostych rybaków, którzy za  życia 
Jezusa bali  się do  Niego przyznać, 
w  decydującym momencie wszyscy 
zawiedli, pouciekali, jak to możliwe, 
że po Jego śmierci nagle zaczęli tego 
Chrystusa odważnie głosić, że  za-
nieśli Jego imię aż po krańce ziemi, 
a  w  końcu oddali za  Niego życie? 
To można wytłumaczyć w jeden tyl-
ko sposób: oni musieli widzieć Go 
zmartwychwstałego! Nikt nie odda-
je życia za własne urojenia i wymy-
sły. Św. Paweł, który na własne oczy 
ujrzał zmartwychwstałego Pana, 
napisze później w  jednym ze  swo-
ich listów: „ Jeśli Chrystus nie zmar-

twychwstał, daremna jest wasza 
wiara” (1Kor 15,17). „Po co też i my 
wystawiamy  się na  niebezpieczeń-
stwo każdej godziny?” (1Kor 15,30).

A jak wytłumaczyć te tysiące 
chrześcijan pierwszych wieków, któ-
rzy za swą wiarę szli na krzyż, albo 
ginęli na  arenach rozszarpywani 
przez dzikie zwierzęta? Tylko tak, 
że oni musieli być głęboko przeko-
nani o zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Wielu z nich może nawet na własne 
oczy widziało Go zmartwychwstałe-
go. Św. Paweł pisze o około pięciuset 
osobach, które miały to  szczęście, 
wspominając na  koniec o  własnym 
z  Nim spotkaniu na  drodze do  Da-
maszku. A  to  przecież było tylko 
pierwsze pokolenie chrześcijan.

Od tamtych czasów Chrystus by-
najmniej ukazywać  się nie przestał! 
Byli tacy – by wspomnieć choćby zna-
ną dziś na  całym świecie krzewiciel-
kę kultu miłosierdzia Bożego, siostrę 
Faustynę Kowalską –  którzy widzieli 
Go zmartwychwstałego zupełnie 
tak samo, jak niegdyś Apostołowie 
w  Wieczerniku. Wielu wreszcie mo-
gło zobaczyć cudowne znaki, jakie 
uczynił w  ich życiu, dowody Jego 
ustawicznej obecności. To  właśnie 
tutaj kryje się wyjaśnienie tej wielkiej 
zagadki, że  chrześcijaństwo wciąż 
trwa, zwycięsko wychodzi z  prze-
różnych kryzysów i burz dziejowych, 
mimo że już niejeden raz różni fałszy-
wi prorocy wieścili jego upadek. Byli 
w wielkim błędzie. Prawdziwe okaza-
ło  się tylko zapewnienie Jezusa: „Ja 
jestem z  wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Tak, tylko czy my chcemy być 
z Nim? Każdy z nas musi sobie odpo-
wiedzieć na  bardzo ważne pytanie: 
Czy to  wydarzenie sprzed dwóch 
tysięcy lat, które tak diametralnie 
odmieniło losy świata i  niewątpli-
wie wciąż wpływa na  bieg wypad-
ków na  naszej planecie, ma jakiś 
wpływ również na  moje życie, czy 
coś w  tym życiu zmienia? Jeśli nie 
zmienia nic, to chyba jeszcze tak na-
prawdę nie spotkałem Zmartwych-
wstałego i wciąż – niczym niewiasty 
galilejskie – szukam „żyjącego wśród 
umarłych”.

o. Janusz Dychto O. Carm.

Najważniejsze wydarzenie  
w dziejach świata
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A pierwsza Msza św., ta z  Wie-
czernika? Czyż była dla  Apostołów 
całkowicie zrozumiała? To  wszyst-
ko, co na  ich oczach mówił i  czynił 
Nauczyciel, musiało im się wydawać 
bardzo zagadkowe. Nie mieli prze-
cież najmniejszego pojęcia o tym, co 
stanie się nazajutrz, nie dotarło więc 
do  nich jeszcze, że  Jezus zostawia 
swoje Ciało i  Krew, czyli Siebie sa-
mego – na wieczną pamiątkę.

,,Tego, co Ja czynię, ty teraz nie 
rozumiesz, ale  później będziesz 
to wiedział” (J 13,7). Słowa te, skie-
rowane wówczas do Piotra, w jakimś 
sensie odnoszą  się do  wszystkich 
uczestników Eucharystii. Stano-
wi ona tak wielką tajemnicę wiary, 
że chyba nikt nie może powiedzieć, 
iż już do końca ją zgłębił. Jej bogac-
twa są niewyczerpane, zawsze moż-
na odkryć coś nowego.

Nade wszystko zaś trzeba nam 
odkrywać Tego, który tę ofiarę usta-
nowił i nieustannie ją składa – Jezu-
sa Chrystusa. Jak poucza ostatni So-
bór, jest On obecny w modlącym się 
ludzie, w swoim Słowie, a szczegól-
nie pod postacią chleba i w osobie 
kapłana (zob. KL 7). Jakże często 
ulegamy tu pokusie niewiary, za-
trzymujemy  się na  poznaniu zmy-
słowym, na zewnętrznej tylko opra-
wie. Może i zresztą nie jest to łatwe 
–  dostrzec Chrystusa w  kawałku 
chleba, który stał  się Jego Ciałem, 
w  tym człowieku za  ołtarzem. My 
dalej widzimy tylko chleb. I tylko ja-
kiegoś urzędasa z brzuszkiem, któ-
ry czasem nieskładnie duka kazanie, 
innym znowu razem –  czarującego 
gościa, a może nawet swego dobre-
go przyjaciela. Nic więcej. Zupełnie 
jak uczniowie z  Emaus, niezdolni 

rozpoznać Chrystusa w  człowieku, 
którego widza i słyszą.

Nasze serca też nie zawsze ,,pa-
łają” wiarą i miłością, bo niby czemu 
mielibyśmy  się uważać za  lepszych 
od tamtych. Jezusowi wcale to jed-
nak nie przeszkadza. Owszem, może 
nie raz nas skarci: ,,O, nierozumni, 
jak nieskore są wasze serca do wie-
rzenia!” (Łk 24,25). Ale  to przecież 
nie oznacza, że  przestanie do  nas 
mówić. ,,Nie zniechęci  się, ani nie 
załamie”, aż odkryjemy wreszcie 
– jak tamci – Jego ustawiczną obec-
ność. Pozostanie z nami aż do skoń-
czenia świata, zawsze czekając 
z otwartymi ramionami i powtarza-
jąc bez końca, każdego dnia i każdej 
godziny, na  każdym miejscu: ,,Bło-
gosławieni, którzy zostali wezwani 
na ucztę Baranka”.

o. Janusz Dychto O. Carm.

Eucharystia
Wszystko wskazuje na to, że druga z rzędu Eucharystia, którą na tej ziemi celebrował 
jeszcze sam Chrystus, i to w sposób nadzwyczaj nietypowy (Liturgia Słowa odbywała się 
w drodze!), nie była zbyt świadomie przeżywana przez jej uczestników. Na dobrą sprawę, 
gdy dostrzegli wreszcie obecność Chrystusa, Ten zniknął im z oczu. ,,Czyż serce nie pałało 
w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,32).
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Trzeba pamiętać, że  wydarzenia, 
które zarówno upamiętniają sa-

krament  – jak i  sakrament uobec-
niają – są dziełem Ducha Świętego. 
Niegdyś w  tradycji łacińskiej akcen-
towano bardziej to, kto jest obecny 
w  Eucharystii (Chrystus), tradycja 
bizantyjska podkreślała znaczniej 
to, dzięki komu Chrystus staje  się 
obecny (Duch Święty), teologia pro-
testancka zaś tego, na kogo oddzia-
ływuje owa obecność. Współczesna 
teologia katolicka bierze pod uwagę 
wszystkie istotne aspekty teologii 
Eucharystii.

Słowo „Eucharystia” zazwyczaj 
jest pisane wielką literą, dlatego 
że  nazywa sakrament uobecniający 
samego Chrystusa. Eucharystią nade 
wszystko jest Chrystus, który oto-
czył chwałą Ojca na krzyżu, aby rów-
nocześnie zostać otoczonym chwałą 
Ojca i  chwałą Ducha. To  najwyższy 
akt kultu: oddania  się w  ręce Boga 
i  wyznanie miłości w  chwili opusz-
czenia. Sakrament ten skupia naszą 
uwagę na Chrystusie i owocach jego 
życia, które są tożsame z naszym od-
kupieniem.

Dla  tej perspektywy persona-
listycznej sakramentu cenny jest 
fragment Ewangelii według św. Jana 
(6,60-71), gdzie Chrystus nazywa 
siebie zarówno Chlebem Życia, jak 
i  wskazuje na  chleb, który będzie 
w  przyszłości wskazywał na  Nie-
go (Eucharystia). Chrystus, odpo-
wiadając szemrzącym słuchaczom 
na  ich błędne pojmowanie Jego 
Osoby w  kategoriach czysto ciele-
snych, „oświadcza, że  jest chlebem 
życia dla całej ludzkości – nie tylko 

w  obecnym stanie swego ziemskie-
go życia, ale  także jako uwielbiony 
Syn Człowieczy, a więc w wymiarze 
transcendentnym swej osoby, która, 
preegzystując w wieczności, powra-
ca i pozostaje już na zawsze u Ojca. 
Transcendentna osoba Chrystusa 
w swej integralności (uwielbiony Syn 
Człowieczy) daje  się jako pokarm 
na  «spożycie» (przyjęcie, uczynienie 
swoim) za pośrednictwem wiary (ww. 
26-50) oraz za pośrednictwem stołu 
eucharystycznego (ww. 51-58)”.

Z mowy Jezusa wynika wyraźnie, 
że  „chlebem życia” jest Jezus jako 
uwielbiony Syn Człowieczy. Podsta-
wowa jest tutaj kwestia sposobu, 
w jaki Syn Człowieczy przekazuje ży-
cie. Czyni to za sprawą Ducha, któ-
rego On, jako uwielbiony, posiada 
i  którym obdarza (7,39). „Syn Czło-
wieczy wstąpiwszy do nieba będzie 
miał moc udzielić Ducha ożywiciela 
(7,39; 17,2), obiecanego daru ży-
cia oraz darów eucharystycznych”. 
Z mowy Chrystusa wynika, iż w Eu-
charystii Duch oddziałuje zbawczo 
na dwa sposoby:

1. W Eucharystii nie chodzi o ciało 
i krew Jezusa ziemskiego, ale o Chry-
stusa uwielbionego, wypełnionego 
Duchem. To  dzięki Duchowi Świę-
temu Chrystus wchodzi do  chwały 
Ojca przez powstanie z  martwych 
(por. Rz 8,11), a potem w tym nowym 
stanie życia daje się nam w Euchary-
stii. „W  niej spotykamy Chrystusa 
uwielbionego przez Ducha, dlate-
go możemy powiedzieć, że  Duch 
Święty realizuje w  Sakramencie 
realną obecność Chrystusa uwiel-
bionego”. Trzeba jednak od  razu 

dodać, że  obecność eucharystyczna 
Chrystusa jest odbiciem i poszerze-
niem Wcielenia, bowiem przemiana 
chleba w  Ciało Chrystusa stanowi 
odnowienie tego cudownego aktu 
za  sprawą Ducha Świętego, mocą 
którego otrzymał On  ciało w  łonie 
Dziewicy Maryi i uczynił je mieszka-
niem dla  swej osoby. Za  sprawą tej 
przemiany Chrystus staje się obecny 
w czasie i przestrzeni. Te dwa aspek-
ty obecności eucharystycznej: zwią-
zanej z Wcieleniem i Paschą powinny 
być rozważane razem, gdyż w okre-
sie Reformacji pojawiła się tendencja 
do  spirytualizacji Eucharystii jako 
obecności Ducha Świętego, a nie jako 
obecności Chrystusa „przez Ducha”. 
Taka tendencja była też spowodowa-
na zbytnim skupieniem w  dyskusji 
o  realnej i  substancjalnej obecności 
na kategoriach metafizycznych, a nie 
osobowych. Teodor z  Mopsuestii 
wyjaśnia sens pneumatologicznego 
wymiaru obecności eucharystycznej: 
„Ludzkie ciało naszego Pana było 
od  początku śmiertelne, podobnie 
jak nasze, ale za sprawą zmartwych-
wstania stało się nieśmiertelne i nie-
podlegające zmianie. Kiedy kapłan 
oznajmia, że  ten chleb i  to wino są 
ciałem i  krwią Chrystusa, oznajmia, 
że stały się one nimi przez zetknię-
cie z Duchem Świętym”.

2. Warunkiem uzyskania daru 
życia jest zarówno spożywanie Cia-
ła Chrystusowego (J 6,53.54.57.58), 
jak i  przyjęcie Ducha, który „daje 
życie” (J 6,63). Istnieje tu pewna am-
biwalencja między funkcją zbawczą 
Chrystusa a  Ducha. Zauważyć nale-
ży jednak to, co już wyżej zostało 

Życie zstępujące 
w Duchu – sakramenty

Eucharystia
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określone, że  Chrystus uwielbiony, 
którego spożywa  się w  Eucharystii, 
to  „Chrystus wypełniony Duchem”, 
dający życie w  swym uwielbionym 
człowieczeństwie. Dlatego jednoczy 
nas nie tylko ze swoją osobą, ale tak-
że z Duchem, któremu zawdzięcza-
my dar życia.

W  tradycji Kościoła syryjskiego 
mamy bardzo wyraźną świadomość 
pneumatologicznego wymiaru tego 
sakramentu. Św. Efrem Syryjczyk 
napisał: „ Jezus wziął w  swoje ręce 
chleb, który w  tym momencie był 
zwyczajnym chlebem, pobłogosła-
wił go, naznaczył i  uświęcił w  imię 
Ojca i imię Ducha Świętego, połamał 
i rozdzielił w kawałkach wśród swo-
ich uczniów w swojej niezrównanej 
dobroci; nazwał ten chleb swoim 
żywym ciałem i napełnił go sobą sa-
mym i  Duchem”. W  innym miejscu 
Efrem mówi, że  wraz z  Eucharystią 
otrzymujemy Ciało Chrystusa oraz 
Ducha Świętego: „Bierzcie, jedzcie 
z wiarą nie wątpiąc, bo to jest moje 
Ciało i kto je spożywa z wiarą, spo-
żywa w nim ogień i Ducha (...) Bierz-
cie i  jedzcie wszyscy, i  spożywajcie 
w  nim Ducha Świętego; zaprawdę, 
to jest Ciało moje”.

Generalnie należy stwierdzić, 
że  Kościół jest ciągle w  stanie epi-
klezy (przyzywania Ducha Świętego), 
zwłaszcza podczas celebracji sakra-
mentów, które „wszystkie są działa-
niem Ducha Świętego”, a najbardziej 
Eucharystia. Eucharystia i  Kościół są 
miejscami promieniowania energii 
Ducha Świętego. Duch Święty też do-
prowadza do Komunii z Ciałem Chry-
stusa tych, którzy spożywają ten sam 
chleb i  piją z  tego samego kielicha. 
Również słowa, które wypowiada 
Chrystus, pochodzą od  Ducha obec-
nego w Nim, i dlatego one same, peł-
ne Ducha, mają moc dać życie. Stąd 
i liturgia słowa w czasie Mszy św. jest 
miejscem przemiany. Duch działa, 
by człowiek z wiarą przyjął Chrystusa, 
by żył życiem, które jest w Nim, by żył 
miłością, która w Nim jest. Wierzymy 
temu, co powiedział Chrystus: „Sło-
wa, które Ja wam powiedziałem, są 
duchem i są życiem” (J 6,63).

Po  osobnym omówieniu trzech 
sakramentów inicjacji chrześcijań-

skiej: chrztu, bierzmowania i Eucha-
rystii, konieczne jest ich łączne wy-
jaśnienie, gdyż w zgodzie z teologią 
Nowego Testamentu, są one jednym 
„wydarzeniem” trójetapowym, któ-
rego się nie zrozumie, separując je-
den etap od drugiego. Sakramenty te 
rozdzielono dopiero w VI wieku. Sko-
ro są rozdzielone, powinny być wy-
jaśniane przynajmniej łącznie. Stąd 
emfatyczne mówienie, że  chrzest 
jest najważniejszym sakramentem, 
należy zastąpić określeniem: „te trzy 
są dla człowieka najważniejsze”. Ob-
razowo mówiąc: tak jak matka, która 
poczyna dziecko, powinna je urodzić 
i powinna zapewnić mu opiekę, tak 
Kościół, przyjmując nowe poczęcie 
w Bogu i pomagając mu się w Bogu 
narodzić, nie może nie zadbać o po-
karm dla  niego i  wychowanie. Tak 
jest z  inicjacją chrześcijańską, któ-
rej autorem jest Duch Święty, dający 
człowiekowi nowe życie, całkowicie 
i zupełnie zanurzone w Chrystusie.

Słowo „inicjacja” w kulturze No-
wego Testamentu nie oznacza ani 
początku, ani procesu, ani postępu 
w czymś, lecz zwieńczenie procesu. 
Zatem osoba, która dostąpiła inicja-
cji, nie jest osobą zamierzającą wejść 
na drogę nabywania doświadczenia, 

kształcenia i  transformacji, lecz zo-
stała już całkowicie przeobrażona. 
Chrześcijanin na  etapie „inicjacji”, 
to ten, który wszedł w przemieniają-
cą komunię osobową z Chrystusem.

A zatem wewnątrz inicjacji mamy 
trzy zasadnicze momenty. W pierw-
szym, zgodnie z treścią wiary, umie-
ra się dla grzechu i wyznaje się wiarę 
(chrzest); w  drugim bezpośrednio 
po  przyjęciu śmierci otrzymuje  się 
nowe życie (bierzmowanie); w  trze-
cim zaś, będąc w  drodze, po  przy-
gotowaniu do  osobowego zjedno-
czenia z Chrystusem w poprzednich 
sakramentach, pojawia się ten, który 
powinno  się stale przyjmować jako 
pokarm nowego życia (Eucharystia). 
Zawsze, kiedy jest udzielany dar 
życia, w  Nowym Testamencie jest 
on  skutkiem działania Ducha Świę-
tego. Warto jednak też wspomnieć, 
iż terminologia Nowego Testamentu 
jest odmienna od współczesnej i nie 
ma w niej mowy o bierzmowaniu czy 
rytach sakramentalnych. Mówi  się 
natomiast o chrzcie, życiu, odrodze-
niu, odnowieniu, uświęceniu, ob-
łoku, Duchu Świętym, oświeceniu. 
Właściwie to inicjacja jest określona 
tym ostatnim mianem.

Ks. Krzysztof Guzowski
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W 1678 roku, podczas wizytacji 
prowincjała w  klasztorze św. 

Tomasza, ubolewano nad  nieodpo-
wiednimi warunkami przechowywania 
zdeponowanego księgozbioru i posta-
nowiono go przenieść do nowo wybu-
dowanej narożnej sali na  pierwszym 
piętrze klasztoru na Piasku, gdzie za-
chował się do współczesnych czasów.

Pod koniec wieku XVII przystąpio-
no do wystroju malarskiego biblioteki. 
Jej ozdobą jest obraz na płótnie pod-
wieszony pod stropem oraz malowidła 
na  ścianach. Zajmujący niemal 60 m2 
powierzchni obraz sufitowy przedsta-
wia Sobór Efeski z roku 431, któremu 
przewodniczy patriarcha Aleksandrii 
Cyryl (w  habicie karmelitańskim). So-
bór zakończył się ogłoszeniem dogma-
tu o Bożym Rodzicielstwie (Theotokos) 
Maryi. Adwersarz Cyryla, patriarcha 
Konstantynopola – Nestoriusz, przed-
stawiony jest na  obrazie przy stosie, 
w którym palone są jego dzieła uzna-
ne za  heretyckie. Ukazanie Soboru 
Efeskiego w bibliotece karmelitańskiej 
miało pokreślić jego wielkie znaczenie 
dla  zakonu o  charyzmacie maryjnym, 
a także odzwierciedlić ciągłość tej my-
śli, poprzez przywołanie pustelników 
z góry Karmel, mających wedle tradycji 
uczestniczyć w obradach soborowych.

Naroża obrazu sufitowego w  bi-
bliotece klasztornej wypełniają portre-
ty Doktorów Kościoła: św. Hieronima, 
św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu 
i  św. Cyryla Aleksandryjskiego. Pozo-
stałe pola zajmują alegoryczne przed-
stawienia związane z nauką i książką. 
Na  ścianach, tuż pod  obrazem, na-
malowano portrety uczonych kar-

melitów, monogramy i  herb zakonu. 
Naprzeciw wejścia, na ścianie zachod-
niej umieszczony jest twórca teologii 
karmelitańskiej Jan Bacon (zm. 1346), 
zwany Doctor Resolutus, na  północnej 
wybitny teolog walczący z  herezją 
Wycliffa – Tomasz Netter zwany Wal-
densem (zm. 1430) oraz polemista 
i  pisarz mistyczny Franciszek Bona 
Spei (zm. 1677). Pomiędzy nimi w ni-
szy znajduje  się portret ówczesnego 
generała zakonu Mateusza Orlandi 
(zm. 1695). Naprzeciw, na ścianie po-
łudniowej ukazano znakomitego teo-
loga i historiografa zakonu karmelitów 
Jana Baptystę de Lezana (zm. 1659). 
We wschodniej ścianie, w szerokiej ni-
szy namalowano Jana Soretha, piętna-
stowiecznego generała i  reformatora 
Zakonu. Na tym obrazie widoczne jest 
wyposażenie biblioteki: stół, pulpit, 
klepsydra, a także lustro zwiększające 
ilość światła w pomieszczeniu. Za za-
konnikiem widoczny jest regał z książ-
kami, z nietypowym dzisiaj ułożeniem 
woluminów grzbietem do ściany.

Wystrój biblioteki wiąże  się, jak 
zauważył Paweł Pencakowski, ze  spo-
rem karmelitów z  belgijskimi jezuita-
mi – bollandystami, który zdominował 
stosunki między tymi zakonami w dru-
giej połowie wieku XVII. Konflikt wynikł 
z  powodu zamieszczenia w  opraco-
wanych przez bollandystów Acta Sanc-
torum krytyki tradycyjnej historiografii 
karmelitańskiej, wywodzącej początki 
swego zakonu od proroka Eliasza. Pole-
mika nieraz przyjmowała na sile, przo-
dowali w niej niderlandzcy i hiszpańscy 
karmelici, którzy prócz polemicznych 
dzieł, a także pamfletów, postarali się 
o  umieszczenie prac bollandystow, 
przede wszystkim Daniela Papebrocha 
na Indeksie Ksiąg Zakazanych. Zaciekły 
spór rozstrzygnął w  listopadzie 1698 
roku papież Innocenty XII, nakazując 
stronom milczenie w tej sprawie.

Biblioteka klasztoru karmelitów 
na Piasku powstała zatem w  samym 
szczycie konfliktu, kilka miesięcy przed 
ogłoszeniem werdyktu papieskiego. Na-
malowany zaraz przy wejściu biblioteki 
anioł z książką, ma wypisaną datę 1698, 
a  pod  jego stopami deptane są księgi 
niegodne czytania. Jest to  specyficz-
na klamra łącząca obronę swej tradycji 
z namalowanym na suficie Soborem Efe-
skim, gdzie proporcjonalnie do  przed-
miotu zagadnienia, heretyckie księgi nie 
są deptane, ale palone w ogniu.

Tak właśnie rozegrała  się naj-
większa ideologiczna karmelitańska 
bitwa zakończona sukcesem, które-
go obrazem dla całego Zakonu było 
postawienie w  Bazylice św. Piotra 
w  Rzymie statuy proroka Eliasza, 
jako założyciela zakonu Karmelitów.

Szymon Sułecki

Karmelitańska bitwa
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Moje Drogie Dzieci!

Rozpoczęliśmy najradośniejszy 
czas w  Kościele czyli okres Wielka-
nocy. Wielkanoc pewnie wielu z Was 
może przywoływać na myśl koszyki 
ze święconką, albo czekoladowe za-
jące czy też jajka lub śmigus-dyngus. 
Wielu z Was pewnie miało w koszy-
ku Wielkanocnego Baranka. Właśnie 
o Baranku Wielkanocnym chcę Wam 
dziś nieco opowiedzieć, a właściwie 
odpowiedzieć na pytanie: Skąd wła-
ściwie wziął się ten Baranek?

Baranek symbolizuje oczywiście 
Pana Jezusa. Już w Ewangeliach Pan 
Jezus jest nazywany Bożym Baran-
kiem. Tak powiedział o nim przecież 

św. Jan Chrzciciel. Tylko dlaczego 
tak nazwał Pana Jezusa? Dzisiaj gdy-
byśmy o  kimś powiedzieli, że  jest 
barankiem, to  pewnie pomyślałby 
sobie, że  uważamy go  – delikat-
nie mówiąc  – za  niezbyt mądrego. 
Tymczasem w  czasach Pana Jezusa 
(i  dużo, dużo lat przed nimi) Żydzi 
ofiarowywali Panu Bogu baranki, 
które zabijano na  specjalnie przy-
gotowanym ołtarzu. W  ten spo-
sób chciano przeprosić Pana Boga 
za grzechy i prosić o błogosławień-
stwo. Pan Jezus też został zabity. 
Sam pozwolił na to, aby w ten spo-
sób uwolnić ludzi od grzechu. Umarł 

więc Pan Jezus na specjalnie przygo-
towanym ołtarzu, którym był krzyż. 
Ale  oprócz tego, że  umarł, to  trzy 
dni później ożył! Dlatego nasza wiel-
ka radość. Odtąd już nie potrzeba 
żadnych ofiar. Bóg – Jezus zniszczył 
na krzyżu wszelkie zło. Dlatego śpie-
wamy radośnie – ALLELUJA!!!

Moi kochani, życzymy Wam wiele 
radości z  okazji Świąt Wielkanocy, 
radosnych spotkań w  gronie rodzi-
ny i wesołego lanego poniedziałku. 
Powodzenia w  rozwiązywaniu pia-
skownicowych zadań! Przynoście 
je do  o. Adama przed lub  po  Mszy 
Świętej w niedziele do 22 kwietnia.

Alleluja – Zmartwychwstał  
Boży Baranek!!!



14

Na Piasku  nr 4 (490)      kwiecień 2018



15

Na Piasku  nr 4 (490)      kwiecień 2018



16

Na Piasku  nr 4 (490)      kwiecień 2018

Św. Cyryl konstantynopolitański
Św. Cyryl –  doktor z  Konstanty-

nopola – to  jeden z najbardziej fra-
pujących świętych karmelitańskich, 
którego wizerunek umieszczono 
w  bydgoskich stallach. Jego wspo-
mnienie obchodzono 6 marca, a kult 
był w dawnym Karmelu szeroko roz-
powszechniony. Dziś jednak uzna-
je  się powszechnie, że… po prostu 
nie istniał. Może właśnie dlatego 
warto przypomnieć sobie, co trady-
cja karmelitańska o nim mówiła.

Życie
Różne żywoty karmelitańskie św. 

Cyryla z XIV-XVIII wieku opisują dość 
dokładnie jego domniemaną biogra-
fię. Urodzić  się miał w  Konstanty-
nopolu. Tam też otrzymał staranne 
wykształcenie, zwieńczone „doktora-
tami” z filozofii i teologii, co jest oczy-
wistym anachronizmem, ale  oddaje 
sens informacji: uczoność. Hagiograf 
mówi o nim „uczony w piśmie, sław-
ny dla  cnoty, doktor nauk ludzkich 
i  boskich”. Miał w  sobie gorliwość 
apostolską: kiedy usłyszał, że  sułtan 
Ikonium (dzisiejsze Konya w  Turcji) 
chce poznać księgi chrześcijaństwa, 
udał  się do  niego z  Biblią w  darze. 
Tak ofiarował sułtanowi dar z  wyja-
śnieniami, że ten potajemnie przyjął 
nawet chrzest. Po  powrocie Cyryla 
z  tej misji do  Konstantynopola, ce-
sarz Bizancjum postanowił wykorzy-
stać jego zdolności w misji do papie-
ża: miał uzyskać pomoc dla cesarstwa 
i  pokojowe zjednoczenie Kościołów. 
Choć rzymska misja nie odniosła suk-
cesu, to jednak sam Cyryl wracał z li-
stem papieskim do  sułtana Ikonium 
i  z  przekonaniem o  słuszności dok-
tryny łacińskiej o pochodzeniu Ducha 
Świętego od Ojca i Syna. Po powrocie 
próbował przekonywać do  tej nauki 
patriarchę Konstantynopola –  dlate-
go przypisuje się Cyrylowi autorstwo 
traktatu De processione Spiritui Sanc-
to. Dyskusje teologiczne ściągnęły 
na Cyryla niechęć i wygnanie z Kon-
stantynopola. Zgnębiony na  duchu 
schronił  się na prowincji i  tam pytał 
Boga, co ma dalej czynić. W odpowie-
dzi otrzymał wizję Matki Bożej, któ-
rej słowa tak podaje hagiograf: „Nie 
wątp, współczuj błędom heretyków, 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. VII
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których pełna jest Grecja. Dlatego 
przybyłam, by dać ci szybką i stosow-
ną pomoc. Widziałeś wystarczająco 
aż dotąd ziemię oczyma zamglonymi. 
Jeśli pragniesz pokonać mizerię Gre-
ków i oddalić ich błędy, musisz pod-
jąć pracę nad  Toba, a  nie nad  nimi, 
bo jedyną cnotą jest ta, która czyni 
szczęśliwą duszę – jeśli dusza będzie 
oczyszczona z  błędów przez życie, 
które ci pokażę w  pustelni na  Gó-
rze Karmel. Tak się idzie do gwiazd, 
na tej drodze posiądzie się niebo!”

Cyryl sprzedał wszystko, co posia-
dał, pieniądze rozdał ubogim, a sam 
udał się droga morską do Ziemi Świę-
tej. W  porcie czekał już na  niego 
cudownie uprzedzony o  jego przy-
byciu przeor z  Góry Karmel –  Bro-
kard. Po przybyciu Cyryla na miejsce 
i wprowadzeniu go w życie pustelni-
cze powtórzyła się wizja Matki Bożej 
mówiącej: „Tu będziesz bezpieczny!”

Po  ośmiu latach objawił mu  się 
św. Bazyli w habicie karmelitańskim 
i  zlecił misję w  Armenii, oraz prze-
powiedział Cyrylowi sławę w tym ży-
ciu i po śmierci. Po powrocie z misji 
ormiańskiej Cyryl powrócił do życia 
pustelniczego na Górze Karmel.

Wizja
Wówczas miało miejsce najważ-

niejsze wydarzenie dla  hagiogra-
ficznej legendy św. Cyryla; niektóre 
teksty podają nawet datę dzienną 
– święto św. Hilariona (21 paździer-
nika) 1192 roku. W czasie odprawia-
nia Mszy świętej, przy ofiarowaniu, 
ukazał mu się w obłoku anioł z dwo-
ma srebrnymi tablicami, na  których 
widniał tekst napisany złotymi grec-
kimi literami. Niebieski wysłannik 
dał mu polecenie, aby po  skończo-
nej Mszy przepisał ten tekst na per-
gamin, a  ze  srebrnej blachy uczynił 
kielich mszalny i  kadzielnicę. Anioł 
asystował mu do  końca liturgii. Cy-
ryl przepisał tekst, który liczył je-
denaście rozdziałów. Ponieważ był 
trudny, św. Cyryl zdecydował się go 
wysłać do Joachima z Fiore z prośbą 
o wyjaśnienia i opinię.

Tutaj legenda św. Cyryla spoty-
ka  się z  tradycją spirytuałów fran-
ciszkańskich, co do  tzw. Oraculum 
angelicum –  bo tak nazwano tekst 

przyniesiony z  nieba. Tekst pro-
roctwa pełen obrazów wizji o  cha-
rakterze apokaliptycznym obfituje 
w symbole – z natury swej więc jest 
niejasny i nadający się do rozmaitych 
interpretacji.

Znany autor karmelitański XVII wie-
ku Lezana opublikował ten tekst 
ze swoimi komentarzami. Jak się zdaje 
właśnie ta edycja rozpoczęła nowo-
żytną dyskusję uczonych na temat nie 
tyko samego Oraculum –  ale  i  same-
go św. Cyryla. Pogłębiona znajomość 
średniowiecza, tekstów spirytuałów 
franciszkańskich, rękopisów później-
szych nie tylko karmelitańskich, dopro-
wadziła na przełomie XIX i XX wieku 
do  ugruntowania opinii, że  mamy tu 
do  czynienia z  tekstem nieautentycz-
nym, a sam Cyryl prawdopodobnie ni-
gdy nie istniał – bowiem żadnego faktu 
jego życia nie da się udokumentować.

Ostatnie lata życia św. Cyryla
Wróćmy jednak do  tradycyjnej 

hagiografii karmelitańskiej o św. Cy-
rylu. Według niej nasz święty pozo-
stał na  Górze Karmel, a  jego sława 
eremity, cudotwórcy i proroka rosła. 
Żywoty podają opisy różnych cudów 
dokonanych za jego przyczyną. Naj-
ważniejsza sprawa tego okresu jego 
życia to  jednak wybór na  generała 
łacińskich karmelitów w Ziemi Świę-
tej, która miała nastąpić po  śmierci 
Brokarda. Urząd ten miał sprawować 
przez trzy lata. Niektóre inne żywoty 
twierdzą, że przez 27 lat. W czasie 
swego generalatu miał mieć wizję 
rozszerzenia  się zakonu, po  której 
nakazał karmelitom przenosić  się 
do Europy. W tym sensie jego żywot 
jest cennym świadectwem samoświa-
domości historycznej średniowiecz-
nych karmelitów, którzy przecho-
wali pamięć o duchowym zmaganiu 
wobec decyzji, jaką musieli podjąć: 
zostać w  Ziemi Świętej, na  Górze 
Karmel, ryzykując męczeństwo – czy 
ratować zakon i przenieść go w inne 
miejsce? Dziś dla  wielu chrześcijan 
– choćby w Syrii czy innych krajach 
muzułmańskich –  ten dylemat oka-
zuje się być bardzo żywy.

Św. Cyryl posłał karmelitów 
do  Europy, sam jednak pozostał 
na  miejscu. Miał umrzeć w  roku 

1224 (niektórzy podają 1235) w wie-
ku 82 lat (inni podają 100 lat). Nato-
miast jest zgoda wśród hagiografów 
co do  tego, że  Bóg dał mu poznać 
dzień jego śmierci. Cyryl wszystko 
przygotował i  święcie umarł  – jak 
mówi hagiograf –  otrzymując po-
trójną koronę: proroków, doktorów 
i  wyznawców. A  na  jego grobie za-
częły dziać  się różne cuda uzdro-
wień, a nawet wskrzeszeń.

Obraz w stallach i ikonografia
Właściwe cała ikonografia św. 

Cyryla jest skoncentrowana na  jego 
słynnej anielskiej wizji. Tak też jest 
z  jego wizerunkiem w  bydgoskich 
stallach: św. Cyryl jest przedstawio-
ny jako człowiek w  średnim  wieku, 
trzymający w ręku dwie białe tablice 
(podobne do  tych, które określamy 
jako Mojżeszowe), a  na  głowie ma 
biret wykładowcy uniwersyteckie-
go. Podpis pod  obrazem jest bar-
dzo prosty: S. CYRILLUS – św. Cyryl. 
Dwa wspomniane atrybuty nawią-
zują do  jego życia: sławy uczonego 
człowieka –  biret na  głowie. Nato-
miast dwie tablice przywołują wi-
zję, jaką miał podczas odprawiania 
Mszy świętej. W ikonografii czasami 
przedstawia  się go piszącego, cza-
sami odprawiającego Mszę świętą 
i anioła, który mu się ukazał.

Kult liturgiczny
Kult liturgiczny św. Cyryla za-

czął  się kształtować w  średniowie-
czu – jak się zdaje przede wszystkim 
za  sprawą karmelitów francuskich. 
Kapituła generalna w  1399  r. za-
dekretowała jego wspomnienie 
jako „doktora i  wyznawcy”. Dziś 
uznaje  się, że  doszło w  tym czasie 
do niefortunnego utożsamienia z in-
nym św. Cyrylem – Aleksandryjskim 
(świętym i ojcem Kościoła z IV/V wie-
ku), który wsławił się obroną tytułu 
Theotokos. Dlatego też czasami na ta-
blicach trzymanych przez Cyryla 
widnieje właśnie to słowo. Modlitwa 
liturgiczna poucza modlących  się, 
by za przykładem św. Cyryla – które-
mu objawiono tajemnice przyszłości 
– pragnąć tego, co wieczne – same-
go życia z Bogiem.

Ks. Marcin Puziak
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5–7 marca 2018

Przez trzy dni trwały w  naszej bazylice rekolekcje 
dla  dzieci i  młodzieży ze  szkół podstawowych oraz 
SOSW. Rekolekcje prowadził o. Jakub Pałuska OFMConv. 
oraz p. Małgorzata Szafirska. Nauki rekolekcyjne były 
oparte na  motywach powieści C.S. Lewisa „Opowieści 
z Narni”. Przybliżając postacie głównych bohaterów pro-
wadzący starali się ukazać dzieciom i młodzieży jakie ce-
chy w człowieku są dobre i co może go rozwijać.

7 marca 2018

W  środowe po południu, 7  marca br. odbył  się drugi 
z  kolei wykład poświęcony cyklowi katechez: Rodzina 
i wychowanie. Tym razem gościliśmy ks. dr hab. Andrzej 
Muszalę, dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Bio-
etyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła  II w  Krako-
wie. Tematem katechezy było: Od naturalnego poczęcia… 
Dlaczego należy bronić naturalnych metod dających życie?

11 marca 2018

W  niedzielne południe o  godz. 1700 w  Eliaszówce odby-
ło się spotkanie misyjne. Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Hannę Przegon, która w zeszłym roku zbierała w na-
szej parafii ofiary na pokrycie kosztów wyjazdu. W wyrazie 
wdzięczności postanawiała po powrocie podzielić się wra-
żeniami z misji w Etiopii – w wiosce Dongora.  Na spotka-
niu można było usłyszeć wiele ciekawostek z życia ludzi, zo-
baczyć wiele pięknych zdjęć oraz posmakować etiopskich 
smakołyków, a nawet dostać mały upominek z Etiopii.

Z życia parafii i klasztoru
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15 marca 2018

39 osób z klas gimnazjalnych przystąpiło 15 marca do sa-
kramentu bierzmowania w naszej bazylice. Uroczystość, 
której przewodniczył i  sakramentu udzielił ks. Infułat 
Bronisław Fidelus, rozpoczęła się o godz. 1700.

18 marca 2018

Przez cały dzień młodzież z Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia przeprowadzała przy naszej bazylice akcję: wy-
ślij barana do Panamy. Młodzież sprzedawała własnoręcznie robione baranki, z których dochód był przeznaczony 
na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży.

Po Mszy św. o godz. 1630 odbył się koncert charytatywny 
fundacji Pro Musica Bona, wspierającej młodych uzdol-
nionych muzyków.

Wieczorem po  Mszy św. o  godz. 1900 można było wy-
słuchać świadectwa Pawła Cwynara, byłego gangstera 
i wielokrotnego recydywisty oraz autora książki pt. „Wy-
słuchaj mnie proszę”.
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MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

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

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

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

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

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

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta od poniedziałku do piątku:

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

Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 782 139 777

KALENDARIUM
1 kwietnia

•  Wielkanoc. Rezurekcja o godz. 6.00.

2 kwietnia
•  Poniedziałek Wielkanocny.

2 kwietnia
•  Spotkanie I rocznika (klasy II gim.) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 17.00.

6 kwietnia
•  Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo do  Serca 

Pana Jezusa o godz. 19.00.

7 kwietnia
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.

8 kwietnia
•  Niedziela Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo przy 

obrazie Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
•  Celebracja I rocznika (klasy VII) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 9.00.

9 kwietnia
•  Zwiastowanie Pańskie. Duchowa Adopcja Dziecka 

Poczętego o godz. 16.30 i 19.00.
•  Msza św. o jedność w Narodzie za wstawiennictwem 

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

11 kwietnia
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” w  sali na 

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

15 kwietnia
•  Kiermasz ciast prowadzony przez Karmelitańskie 

Dzieło Miłosierdzia.

17 kwietnia
•  Spotkanie I rocznika (klasy VII) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 16.00.

18 kwietnia
•  Katecheza z cyklu spotkań o rodzinie i wychowaniu 

w Kaplicy Matki Bożej Piaskowej o godz. 17.00.

25 kwietnia
•  Spotkanie Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia 

w Eliaszówce o godz. 19.00.

28 kwietnia
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie o godz. 

10.00.

8–14 kwietnia
Tydzień Miłosierdzia

15–21 kwietnia
Tydzień Biblijny
22–28 kwietnia

Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele

Ilustracja na okładce: Chrystus Zmartwychwstały. Miniatura z Graduału o. Stanisława z 1644 r., s. 10 
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