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Rozpoczynając kolejny miesiąc 
w  roku duszpasterskim, pod ha-

słem: „ Jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym”, chcemy przez cały czer-
wiec oddawać cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. Odmawiając lita-
nię do tegoż Najświętszego Serca Je-
zusowego widzimy głębię myśli teo-
logicznej dotyczącej Boga bogatego 
w Miłosierdzie. Jednakże w tym roku 
chciałem, abyśmy zwrócili naszą 
uwagę na jedno, szczególne wezwa-
nie z tej litanii: „Serce Jezusa, w łonie 
Matki Dziewicy przez Ducha Świętego 
utworzone – zmiłuj się nad nami”.

Ks. prof. Janusz Królikowski ko-
mentując to wezwanie, pisze: „Serce 
Syna Ojca Przedwiecznego zniża-
ło się stopniowo do ludzi w dziejach 
zbawienia urzeczywistniających  się 
w Starym Przymierzu, ale ostatecznie 
i  w  pełni objawiło  się ono w  tajem-
nicy wcielenia, gdy Syn Boży stał  się 
człowiekiem. Serce Boga nie zamknę-
ło  się w  wieczności i  nie pozostało 
w  niej uwięzione, ale  dzięki dziełu 
Ducha Świętego i  wierze Maryi we-
szło w czas i zamieszkało pośród lu-
dzi. Tajemnica wcielenia jest „cudem 
wszystkich cudów”, jak mówił św. To-
masz z Akwinu, między innymi dlate-
go, że za jej pośrednictwem tajemnica 
wiecznego Serca Boga objawiła się lu-
dziom, stała się dla nich bezpośrednio 
dostępna i każdy może z niej czerpać 
duchowe bogactwa, by  dostąpić du-
chowego odnowienia i zbawienia.

Serce Jezusa jest więc znakiem 
bezpośredniego i osobowego wejścia 
Boga w świat, aby móc w nim doko-
nać dzieła, które zostało zamyślo-
ne i  zapoczątkowane w  wieczności. 
Łono Maryi Dziewicy jest „miejscem”, 
w którym Boska tajemnica Serca sta-
ła  się ciałem, aby wyrazić  się w nim 
na  sposób ludzki. To  miejsce dopeł-
nia Duch Święty swoim tajemniczym 
i  wszechmogącym działaniem, który 
sprawia, że  działanie Boże staje  się 
skuteczne. Wzywając w wierze Serce 
Jezusa, jesteśmy świadomi, że wcho-

dzimy bezpośrednio w  tajemnicę 
Boga, który stał  się człowiekiem 
dla nas i dla naszego zbawienia”.

Serce Jezusa, w łonie Matki 
Dziewicy przez Ducha 
Świętego utworzone 

– zmiłuj się nad nami.
Najważniejsze Serce świata utwo-

rzone zostało pod  sercem prostej 
Dziewczyny z  Nazaretu. Bóg Ojciec, 
w  łonie Maryi, daje życie Swemu Sy-
nowi, mocą Ducha Świętego. Serce 
Jezusa w  łonie Maryi Dziewicy przez 
Ducha Świętego zostało utworzone. 
Rozważ to  dobrze Siostro i  Bracie. 
Bóg Ojciec wybiera Maryję – sam Bóg, 
Stwórca wszechrzeczy –  by  pod  Jej 
Sercem utkać Serce Swego Syna – naj-
ważniejsze Serce świata – i mocą Du-
cha Świętego – najważniejszej Miłości.

Jezu cichy i pokornego Serca 
– uczyń serca nasze według 

Serca Twego.
A gdzie jest moje serce? Czy 

chcę być w łonie Maryi, by tam mnie 
Duch Święty na nowo stwarzał? Czy 
chcę??? Rozważ to  w  sercu swoim. 
Może to  dzisiaj Bóg zaprasza mnie 
do tego, by spojrzeć dobrze na Serce 
Maryi i na Serce Jezusa. Serce Jezusa 
jest w  łonie Maryi utworzone przez 
Ducha Świętego, a gdzie i przez kogo 
utworzone jest moje serce? Czy po-
zwalam i pomagam Duchowi Święte-
mu utworzyć w łonie Maryi moje ser-
ce na wzór Serca Jezusowego? Niech 
tegoroczne Nabożeństwa czerwcowe 
wspólnie prze-
żywane będą 
nam pomocne 
w  znalezieniu 
prawdziwej od-
powiedzi na to 
pytanie.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami
Umiłowani czciciele Matki Bożej Piaskowej!
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Drodzy bracia i siostry! Dzień dobry!
Czerwiec jest tradycyjnie poświęcony Najświętszemu 

Sercu Jezusa, najwznioślejszemu ludzkiemu wyrazowi Bo-
żej miłości. Właśnie w  czerwcu obchodzimy uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a święto to nadaje ton ca-
łemu miesiącowi. Pobożność ludowa bardzo docenia sym-
bole a Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem 
miłosierdzia Bożego. Nie jest to  jednak symbol wyimagi-
nowany, lecz jest symbol prawdziwy, stanowiący centrum, 
źródło, z którego wypłynęło zbawienie dla całej ludzkości.

W Ewangeliach znajdujemy wiele odniesień do Serca 
Jezusa, na przykład, we fragmencie, w którym sam Chry-
stus mówi: „Przyjdźcie do  Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie 
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem” (Mt 11,28-29). Podstawowe zna-
czenie ma też opis śmierci Chrystusa według św. Jana. 
Ewangelista ten istotnie zaświadcza o  tym, co widział 
na Kalwarii, mianowicie, że pewien żołnierz, kiedy Jezus 
był już martwy, przebił Mu bok włócznią, a z rany wypły-
nęła krew i woda (por. J 19,33-34). Jan rozpoznał w tym 
pozornie przypadkowym znaku, wypełnienie proroctwa: 
z serca Jezusa, Baranka złożonego w ofierze na krzyżu, 
wypływa dla wszystkich ludzi przebaczenie i życie.

Ale miłosierdzie Jezusa to  nie tylko uczucie. Jest 
ono wręcz jest siłą, która daje życie, która wskrzesza 
człowieka! Mówi nam też o  tym dzisiejsza Ewangelia, 
w wydarzeniu wdowy z Nain (Łk 7,11-17). Jezus ze swo-
imi uczniami przychodzi właśnie do Nain, miejscowości 

w Galilei, dokładnie w chwili, kiedy odbywa się pogrzeb: 
prowadzony jest na  pochówek młodzieniec, jedyny 
syn wdowy. Wzrok Jezusa natychmiast skierowany jest 
na płaczącą matkę. Ewangelista Łukasz mówi: „Na jej wi-
dok Pan użalił się nad nią” (w. 13).

To „współczucie” jest miłością Boga do  człowieka, 
to miłosierdzie, czyli postawa Boga w kontakcie z ludz-
kim nieszczęściem, z naszą biedą, cierpieniem, naszym 
lękiem. Biblijny termin „współczucie”, odwołuje  się 
do łona matki: matka w istocie doświadcza reakcji całą 
sobą w obliczu cierpienia swych dzieci. Tak nas kocha 
Bóg, mówi Pismo Święte.

Jaki jest owoc tej miłości? Jest nim życie! Jezus po-
wiedział do  wdowy z  Nain: „Nie płacz!”, a  następnie 
zwrócił się do martwego młodzieńca i obudził go jakby 
ze snu (por. w. 13-15). Pomyślmy o tym! Boże Miłosier-
dzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. 
Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje 
na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbli-
żyć! Ma On serce miłosierne! Jeśli ukażemy Jemu nasze 
wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam prze-
bacza. To czyste miłosierdzie! Nie zapominajmy o tym, 
On nam zawsze przebacza! Idźmy do Jezusa!

Zwróćmy się do Dziewicy Maryi: Jej Niepokalane Ser-
ce, serce matki, dzieliło w  najwyższym stopniu Boże 
„współczucie”, zwłaszcza w godzinie męki i śmierci Je-
zusa. Niech Maryja nam pomaga być łagodnymi, pokor-
nymi i miłosiernymi wobec naszych braci.

10.06.2013

Serce Boże  
– źródło miłości
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3 czerwca

Mk 2, 23 – 3, 6
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród 
zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. 
Na  to  faryzeusze mówili do  Niego: «Patrz, czemu 
oni czynią w  szabat to, czego nie wolno?» On im 
odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił 
Dawid, kiedy znalazł  się w  potrzebie i  poczuł głód, 
on  i  jego towarzysze? Jak wszedł do  domu Bożego 
za  Abiatara, najwyższego kapłana, i  jadł chleby 
pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i  dał 
również swoim towarzyszom». I  dodał: «To szabat 
został ustanowiony dla  człowieka, a  nie człowiek 
dla  szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem 
także szabatu». Wszedł znowu do  synagogi. Był tam 
człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy 
uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł 
do  człowieka z  uschłą ręką: «Podnieś  się na  środek!» 
A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś 
dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» 
Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła 
z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich 
serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, 
i  ręka jego stała  się znów zdrowa. A  faryzeusze 
wyszli i  ze  zwolennikami Heroda zaraz  się naradzali 
przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Głównym wyznacznikiem życia, który powinien nami 
kierować każdego dnia, jest miłość. Jej prawdziwa for-
ma zawsze pochodzi od Boga, dlatego mamy gwarancję, 
że będzie ona dobra i mądra. Żeby umieć się nią kiero-
wać w życiu, musimy każdego dnia poznawać Boga przez 
Jezusa Chrystusa, który jest Gwarantem Bożej Miłości. 
Chrystus przekazuje nam niezwykle ważną wskazówkę, 
ułatwiającą funkcjonowanie w  różnych systemach spo-
łecznych i  religijnych, gdzie obowiązują pewne reguły 
i zasady.

8 czerwca

J 19, 31-37
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała 
nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień 
szabatu był wielkim świętem –  Żydzi prosili Piłata, 
żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich 
ciała. Przyszli więc żołnierze i  połamali golenie tak 
pierwszemu, jak i  drugiemu, którzy z  Jezusem byli 
ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, 
że  już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden 
z  żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a  natychmiast 
wypłynęła krew i  woda. Zaświadczył to  ten, który 
widział, a  świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, 
że  mówi prawdę, abyście i  wy wierzyli. Stało  się 
to  bowiem, aby  się wypełniło Pismo: «Kość jego nie 
będzie złamana». I  znowu w  innym miejscu mówi 
Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili».

Chrystus na krzyżu umiera za każdego z nas i dla na-
szego zbawienia. Oddaje życie dla  człowieka z własnej 
woli i  jest pewny tej decyzji do  samego końca. On nie 
chce uciekać od krzyża, kieruje Nim bezgraniczna i bez-
interesowna miłość do ludzi. Jezus umiera jak człowiek, 
ale otwiera nam drzwi do wieczności jak Bóg. Krew i woda, 
które wypływają z  Jego boku, to Eucharystia i Chrzest. 
Sakramenty jakże ważne w naszej wierze: Chrzest, który 
włącza w grono dzieci Bożych i Eucharystia, będąca łącz-
nikiem tego, co ziemskie z tym, co boskie.

10 czerwca

Mk 3, 20-35
Jezus przyszedł z  uczniami swoimi do  domu, a  tłum 
znów  się zbierał, tak że  nawet posilić  się nie mogli. 
Gdy to  posłyszeli Jego bliscy, wybrali  się, żeby 
Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł 
od  zmysłów». A  uczeni w  Piśmie, którzy przyszli 
z  Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i  mocą władcy 
złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał 
ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może 
Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest 
wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może  się 

Komentarze biblijne
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ostać. I  jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to  taki 
dom nie będzie mógł  się ostać. Jeśli więc Szatan 
powstał przeciw sobie i  jest z  sobą skłócony, to  nie 
może  się ostać, lecz koniec z  nim. Nikt nie może 
wejść do  domu mocarza i  sprzęt mu zagrabić, jeśli 
mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego 
ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy 
i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im 
odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 
Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien 
jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha 
nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia 
i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: 
«Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». 
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i  którzy są 
moimi braćmi?» I  spoglądając na  siedzących dokoła 
Niego, rzekł: «Oto moja matka i  moi bracia. Bo kto 
pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest świado-
mym odrzuceniem miłosierdzia Bożego i zbawienia. Bóg 
nas kocha i pragnie naszego szczęścia, jednak odrzuce-
nie zbawienia definitywnie niszczy relację Bóg-człowiek. 
Dla  Jezusa wola Ojca jest najważniejsza. Maryja jest 
wzorem uczennicy Chrystusa, która kieruje się miłością 
i  wiarą na  każdym etapie swojego ziemskiego macie-
rzyństwa.

17 czerwca

Mk 4, 26-34
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się 
tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, 
czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 
sam nie wie jak. Ziemia sama z  siebie wydaje plon, 
najpierw źdźbło, potem kłos, a  potem pełne ziarno 
w  kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza 
sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym 
porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 
wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion 
na  ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i  staje  się większe 
od  innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak 
że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu 
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją 
rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. 
Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Ziarno gorczycy jest powszechnie uznawane za  jed-
no z  najmniejszych nasion na  ziemi. Dorosły krzew 
natomiast może osiągnąć wysokość nawet 2,5 metra. 
Ten kontrast pięknie odzwierciedla wielkość Królestwa 
Bożego. Zawsze zaczyna się od Słowa, przez które doj-
rzewają wiara, nadzieja i miłość, a pełnią będzie życie 
wieczne z Bogiem w wieczności.

24 czerwca

Łk 1, 57-66. 80
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. 
Gdy jej sąsiedzi i  krewni usłyszeli, że  Pan okazał tak 
wielkie miłosierdzie nad  nią, cieszyli  się z  nią razem. 
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i  chcieli 
mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka 
jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». 
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w  twoim rodzie, kto 
by  nosił to  imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak 
by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan 
będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast 
otworzyły  się jego usta, język  się rozwiązał i  mówił 
wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. 
W  całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o  tym 
wszystkim, co  się zdarzyło. A  wszyscy, którzy o  tym 
słyszeli, brali to  sobie do  serca i pytali: «Kimże będzie 
to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec 
zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż 
do dnia ukazania się przed Izraelem.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Często w naszym 
życiu przychodzą wydarzenia, których nie potrafimy zaak-
ceptować, bowiem są trudne dla nas do zrozumienia, a na-
wet nas przerastają. Najważniejsza w takich chwilach jest 
wiara w Boga, zaufanie, że to, co się dzieje w naszym życiu 
jest elementem Boskiego planu zbawienia. Życie ziemskie 
jest tylko etapem przygotowawczym do życia wiecznego. 

29 czerwca

Mt 16, 13-19
Gdy Jezus przyszedł w  okolice Cezarei Filipowej, 
pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna 
Człowieczego?” A  oni odpowiedzieli: „Jedni za  Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 
albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy 
za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: 
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na  to  Jezus 
mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec 
mój, który jest w  niebie. Otóż i  Ja tobie powiadam: 
Ty jesteś Piotr –  Opoka, i  na  tej opoce zbuduję mój 
Kościół, a  bramy piekielne go nie przemogą. I  tobie 
dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz 
na ziemi, będzie związane w niebie, a  co rozwiążesz 
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Piotr został wybrany przez Jezusa, by  ten budował 
Kościół na  fundamencie przekazanym przez Niego. 
Otrzymał zadanie, które po dzień dzisiejszy jest przeka-
zywane kolejnym papieżom. Piotr od samego początku 
był świadomy swojej roli, wiedział, że Jezus wybrał go, 
wiedząc, że sprosta wyznaczonemu zadaniu.

Kamil Rączkowski
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Małżeństwo, jako związek męż-
czyzny i  kobiety, jest czymś 

pierwotniejszym od  sakramentu 
i  istniało przed chrześcijaństwem, 
dlatego częściej będziemy używać 
określenia „małżeństwo sakramen-
talne” bądź „małżeństwo jako sakra-
ment”, rzadziej „sakrament małżeń-
stwa” po  to, by mieć przed oczami 
obecność Ducha Świętego, jako 
osobowej więzi miłości, koniecznej 
dla  ożywienia związku ludzi z  Bo-
giem. Kościół katolicki zalicza mał-
żeństwo do  sakramentów głównie 
dlatego, że odkupienie – nazywane 
też „nowym przymierzem” lub  „no-
wym stworzeniem” –  odnawia 
głęboko samego człowieka i  jego 
relacje. Odkupienie więc odnawia re-
lację człowieka w stosunku do Boga, 
do innych ludzi, do siebie i do stwo-
rzeń, a także stanowi budulec życia 
sakramentalnego opartego na  mi-
łości Bożej, a  nie tylko na  ludzkim 
wysiłku. Wyłącznie w  mocy Ducha 
Świętego, który wlewa w nasze ser-
ca miłość prawdziwą do Boga i Jego 
stworzeń, możemy doświadczyć tej 
nowości. Odkupienie jest łaską „usy-
nowienia”, czyli miłości przenikają-
cej naturę ludzką aż do głębi duszy 
i  ciała. By  tego doznać, konieczne 
jest zaproszenie Ducha Świętego.

Najkrócej mówiąc, małżeństwo 
sakramentalne jest osadzone w  mi-
łości Ducha Świętego i  dlatego jest 
źródłem wielu Jego darów i  chary-
zmatów.

Już sama rzeczywistość miło-
ści ludzkiej posiada swe źródło 
w  Bogu; gdy człowiek został stwo-
rzony na  obraz i  podobieństwo 

Boga – Trójcy, wówczas została weń 
wszczepiona zdolność do  miłości. 
Konieczne jest jednak (według nauki 
katolickiej i prawosławnej), by czło-
wiek odkupiony przyjął moc Ducha 
Świętego dla uzdrowienia i rozwoju 
tej miłości naturalnej, zranionej (jak 
cała natura) przez grzech, w wyniku 
czego nietrwałej i  niszczonej przez 
egoizm. Bóg pierwotnie stworzył 
w mocy Ducha człowieka jako męż-
czyznę i kobietę.

W  przedstawianiu tego sakra-
mentu istnieje wiele groźnych 
uproszczeń, które przyczyniły  się 
do  kryzysu tożsamości chrześcijań-
skiej samych małżonków oraz wi-
docznego braku zrozumienia war-
tości małżeństwa sakramentalnego. 
Również w  programach przygoto-
wania do  sakramentu małżeństwa 
większy nacisk się kładzie na aspek-
ty przygotowania psychologicznego 
niż teologicznego. Należy jednak 
wykazywać wprost, że autorem tego 
sakramentu jest Duch Święty, dlate-
go że wspólnota, jaka dopiero co się 
zawiązała, jest początkiem nowego 
życia, którego jako ludzie nie posia-
damy z siebie, lecz z Ducha.

Miłość i  życie uświęcone i  prze-
bóstwione przez Ducha Świętego 
stają  się coraz bardziej znakiem 
obecności Boga, o  ile małżonkowie 
pozwalają  się prowadzić Duchowi. 
Charyzmatyczny i  świętoduski wy-
miar małżeństwa sakramentalnego 
należy do jego istoty.

Co to  znaczy, że  ten sakrament 
jest dziełem Ducha Świętego? 
„Przez Ducha Świętego Bóg stworzył 
mężczyznę i  kobietę; przez Niego, 

który jest miłością i  komunią Boga, 
wzbudza w  nich miłość i  jedność; 
dzięki [Duchowi], który dąży do per-
sonalizacji wszystkiego, relacja płci 
staje  się przymierzem, więzią mię-
dzy osobami. Duch stworzył świat 
symboli, wśród których najbardziej 
wzniosłym jest małżeństwo, «wielka 
tajemnica», która wyraża odniesie-
nie Chrystusa do Kościoła (Ef 5,32)”. 
W świetle tego małżonkowie chrze-
ścijańscy będą tym bliżej siebie, im 
bardziej będą wspólnie kochać Chry-
stusa i Kościół, a ta wspólna „pasja” 
będzie scalać ich więź miłości.

Chodzi o  to, by  żadnego sakra-
mentu nie widzieć „punktowo” 
lub  rzeczowo, jako aktu jednora-
zowego. Ani sakrament chrztu, ani 
małżeństwa nie powinien być utoż-
samiony z  czasem trwania liturgii. 
O  liturgii zawar cia sakramentu mał-
żeństwa mówimy jako o  akcie roz-
poczynającym trwały związek osób. 
Każdy sakrament powinien być ro-
zumiany dynamicznie jako stałe 
współdziałanie z  Duchem Świętym, 
bo przecież każde Jego działanie 
w  naszym świecie polega na  „per-
sonalizacji”, a  nie na  uprzedmio-
towieniu. Tam, gdzie Duch Święty 
zstępuje, zmienia  się rzeczywistość 
przedmiotowa w osobową. Jednakże 
ów proces personalizacji ma trwać 
nieustannie, dlatego koniecznym 
warunkiem rozwoju sakramental-
nej więzi małżeńskiej jest wspólna 
codzienna modlitwa małżonków, 
którzy w  ten sposób nieustannie 
przywołują pomoc Ducha Świętego, 
wyznając wiarę w Jego moc uświęca-
jącą i uzdrawiającą.

Życie zstępujące 
w Duchu – sakramenty

Małżeństwo
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Gdy uwierzymy, iż to Duch Świę-
ty jest twórcą więzi miłości małżeń-
skiej i  rodzicielskiej, łatwiej będzie 
też zrozumieć ideę nierozerwalno-
ści małżeńskiej, która we współcze-
snym świecie przeżywa największy 
kryzys. Po  ludzku nie wierzy  się 
w  możliwość trwałości relacji. I  tu 
otwiera się wielkie zadanie ewange-
lizacyjne Kościoła, który nie uczyni 
wiele w  tym względzie bez jasnej 
teologii Ducha Świętego. Św. Paweł 
pokazuje, iż i trwałość ludzkich wię-
zi, i  moc miłości mają swe źródło 
w Bogu. Apostoł zwraca się do chrze-
ścijan wierzących (wiara to warunek 
przymierza małżeńskiego), Oby 
„przyoblekli” Chrystusa (Rz 13,14) 
i do tych, co już przyoblekli (Ga 3,27) 
z zachętą, by mężczyźni kochali swe 
żony jak własne ciało, i  by  zjedno-
czenie obojga było tak ścisłe, aby 
stanowili jedno ciało (Ef 5,28.31). 
Używając współczesnych pojęć: aby 
stali się jedną osobą duchową, o jed-
ności moralnej, duchowej i fizycznej. 

Tak też Jezus rozumiał małżeństwo 
w  świetle woli Stwórcy  – jedność 
tak ścisła, że nic nie jest w stanie tej 
jedności rozdzielić. Jednakże owa 
jedność możliwa na poziomie natury 
została osłabiona przez grzeszność 
i jest zbyt krucha, żeby utrzymać się 
bez pomocy Ducha Świętego. Dlate-
go małżonkowie chrześcijańscy po-
winni wykazywać  się odpowiednią 
wiarą, by stale przyjmować ów Dar, 
którym jest Duch świętości i  jedno-
ści. Sakrament ten aktualizuje  się 
przez modlitwę wspólną (nie tyle 
indywidualną), która jest obrazem 
żywej wiary, sprawiającej, iż Bóg sta-
je się ich „codziennością”.

Przyjęcie więc sakramentu ozna-
cza i  dar, i  zadanie. Małżonkowie 
powinni rzeczywiście pokazywać 
swoją miłość do Kościoła i pragnie-
nie zbawienia ludzi (przynajmniej 
siebie i  dzieci), na  wzór Chrystusa, 
by ów sakrament objawił swoją moc 
i owocność w  ich życiu. Miłość Du-
cha Świętego jest zbawcza, dlatego 

w  teologii interpretuje  się miłość 
małżeńską nie tyle jako naturalną, 
prowadzącą do  zrodzenia fizyczne-
go i  dbałości o  pomyślność docze-
sną, ale  jako rzeczywistość zako-
rzenioną w  miłości Trójcy i  mającą 
w Niej swoje źródło. Dlatego miłość 
małżonków obrazuje miłość Kościo-
ła, rozdzielającego życie Boże wśród 
swoich dzieci.

W  jedności zarówno między 
Chrystusem a Kościołem, jak i w jed-
ności pomiędzy Ojcem a Synem więź 
owa ma jedno imię  – Duch Święty. 
Również w  małżeństwie, więź mię-
dzy osobami należy do  porządku 
duchowego, który  – jako proces  – 
nigdy nie ustaje. Łaska sakramentu 
sprawia, że  miłość ludzka przemie-
nia  się w  Bożą. Jedynie Duch Świę-
ty, jak pisze św. Paweł, jest w stanie 
przemienić ludzkie serca na  tyle, 
że prawo nakazów będzie zastąpio-
ne przez nowe prawo, prawo Ducha, 
które jest prawem wolności.

Ks. Krzysztof Guzowski

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. IX

Św. Jan Jerozolimski
W bydgoskich stallach są dwa ob-

razy podpisane imieniem Jana i  oba 
uzupełnione dopowiedzeniem: „pa-
triarcha Jerozolimy”. Jeden to  oczy-
wiście słynny Jan XLIV –  legendarny 
regułodawca; drugi również – według 
niektórych. Dziwnym jednak by  się 
wydawało (choć nie możemy tego 
do  końca wykluczyć), by  dwa razy 
przedstawiono tę samą osobę. Zda-
je się jednak bardziej prawdopodob-
ne, że drugi św. Jan – patriarcha jero-
zolimski – to brat bliźniak św. Anioła. 
O  św. Aniele, którego wspomnienie 
obchodziliśmy na początku maja, już 
wspominaliśmy w tym miejscu. Czas 
więc teraz zająć się św. Janem. Pewien 
nurt tradycji karmelitańskiej przynosi 
garść wiadomości na jego temat.

Legendarne życie
Najwięcej przekazów o  domnie-

manym świętym znajdujemy w  ży-
wocie św. Anioła. Bliźniacy nie mogą 
mieć przecież dzieciństwa tak bar-
dzo odmiennego… Ponieważ o dzie-
ciństwie św. Anioła była już mowa, 
dlatego wspomnimy tylko prorocką 

zapowiedź narodzin bliźniaków, jaką 
otrzymała ich matka –  Maria. Sama 
Matka Najświętsza miała jej w  wi-
zji objawić, że  synowie –  bliźniacy, 
których pocznie – Anioł i  Jan – będą 
świętymi. “Będą oni jak dwa drzewa 
oliwne na szczycie Karmelu, dwa kan-
delabry pośród Kościoła świecące”. 
Proroctwo mówiło również, że Jan zo-
stanie patriarchą Jerozolimy, gdzie jak 
dobry pasterz będzie pasł swą trzodę 
przykładem własnej cnoty i blaskiem 
doktryny obroni ją przed herezjami.

Bracia urodzili  się w  1186 roku 
z  rodziców Żydów mieszkających 
w  Jerozolimie, wg tradycji, z  rodu 
Dawidowego. Już jako niemowlę 
Jan miał w dni postne powstrzymy-
wać się od ssania piersi matki – taka 
hagiograficzna wiadomość jest ty-
powa dla  średniowiecza i  ma pod-
kreślać cnotliwość od  zawsze i  wy-
braństwo Boże. Później Jan ze swym 
bratem Aniołem, już jako dorasta-
jące dzieci, mieli praktykować post 
przez nikogo do tego nie nakłaniani.

Po  przedwczesnej śmierci rodzi-
ców, którzy osierocili chłopców, zo-
stali oddani na wychowanie do domu 
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Nikodema, patriarchy jerozolimskie-
go. Tam kształcili  się aż do  18 roku 
życia. Z  tej edukacji Jan ze  swoim 
bratem wynieśli biegłą znajomość he-
brajskiego, greki, łaciny i syryjskiego.

Przyszły święty Jan, po  śmierci 
swego opiekuna, skłaniał  się do  ży-
cia zakonnego według reguły św. 
Bazylego. Jednak dwa motywy zawa-
żyły na  innym wyborze. Otóż jego 
rodzice zostali pochowani w  klasz-
torze świętej Anny u  Bramy Złotej 
w Jerozolimie, który – wg hagiografa 
– był klasztorem karmelitańskim, po-
nieważ znali regułę Jana LXIV i  do-
ceniali ją jako doskonałą w  służbie 
„chwalebnej Dziewicy Maryi z  Góry 
Karmel”. W  święto Narodzin NMP 
roku 1206 Jan wstąpił wraz z  bra-
tem do  zakonu karmelitów w  tym 
klasztorze św. Anny, przyjął habit 
i  rozpoczął nowicjat. W rok później 
złożył śluby wieczyste. Od początku 
był znany z  gorliwości w  studium, 
w  postach i  w  doskonałym zacho-
waniu reguły. Nosił żelazną koszulę, 
spał na  twardym łożu bez posłania 
i  podejmował inne czyny pokutne, 
przede wszystkim pościł o  chlebie 
i  wodzie: od  podwyższenia Krzy-
ża do  Zmartwychwstania Pańskie-
go, a  później aż do  Zesłania Ducha 
Świętego. Pościł tak dwa razy w  ty-
godniu. Po Zesłaniu Ducha Świętego 
do  Podwyższenia Krzyża dwa razy 
w tygodniu jadł tylko warzywa. Jesz-
cze przed rozpoczęciem brewiarza, 
na kolanach rozmyślał nad psalmami. 
Już wtedy uzdrawiał nieuleczalnie 
chorych, a dzięki jego zasługom wie-
lu opętanych zostało uwolnionych.

W 1214 roku, w wieku dwudzie-
stu ośmiu lat, otrzymał święcenia 
kapłańskie w  Jerozolimie. Kiedy 3 
lata później zmarł Onufry, patriarcha 
jerozolimski Syro-Greków, Jan został 
jednomyślnie wybrany jego następ-
cą. Wówczas bracia musieli  się roz-
dzielić, Anioł został w pustelni, a Jan 
ruszył do  Jerozolimy. Zobaczyć  się 
mieli na nowo (zresztą po raz ostat-
ni), kiedy Anioł ruszał w  podróż 
do  Europy. Wówczas mieli  się spo-
tkać z wielką radością w klasztorze 
św. Anny w Jerozolimie.

W  1219 roku Bóg dał mu wizję 
własnej śmierci i  męczeństwa bra-

ta. A kiedy później dotarła do niego 
wiadomość potwierdzająca te wizję, 
wzruszony nie zapłakał, ale radośnie 
zakrzyknął dumny z tryumfu niebie-
skiego: „Zobaczymy  się w  niebie!” 
Sam św. Jan miał umrzeć w  1223 
roku. Jednak nie podaje się bliższych 
wiadomości o  jego przejściu do ży-
cia w niebie, jak tylko to, że odszedł 
święcie.

Ciekawostki
Często przywoływany polski domi-

nikanin Abraham Bzowiusz w swoich 
Annałach pisząc o  św. Aniele, przy-
wołuje także św. Jana i podaje „dane 
statystyczne” jego cudów: 4 wskrze-
szonych umarłych, 20 uzdrowionych 
paralityków, 10 trędowatych, 5 śle-
pych, oraz wielu innych z  różnych 
mniej poważnych chorób. Te dane róż-
ni późnośredniowieczni i wczesnono-
wożytni autorzy podają, odwołując się 
praktycznie do  jednego żywota św. 
Anioła napisanego przez niejakiego 
Henocha, późniejszego następcę św. 
Jana na katedrze jerozolimskiej. Tenże 
Henoch miałby być naocznym świad-
kiem życia św. Jana (i św. Anioła).

W  ten sposób św. Jan pozostał 
w  cieniu swego brata. Co ciekawe, 
oficjalne serie patriarchów jerozo-
limskich rożnych rytów nie wspomi-
nają o nim ani słowem, a wiele z nich 
podaje lata między 1191 a 1223 jako 
sede vacante. Jak się zdaje nie ma też 
osobnych żywotów św. Jana, a  jego 
przedstawienia w ikonografii są bar-
dzo rzadkie.

Obraz w stallach
Na  bydgoskim obrazie podpi-

sanym Joannes Patriarcha Ierosolym., 
czyli: Jan patriarcha Jerozolimski, wi-
dzimy zakonnika w stroju chórowym 
uroczystym, względnie młodego – co 
symbolicznie wyraża brak zarostu 
na twarzy (np. brody czy wąsów). Wła-
śnie ten młody wiek świętego przed-
stawionego na obrazie jest głównym 
argumentem, że  chodzi o  św. Jana, 
brata – bliźniaka św. Anioła.

Godność patriarsza jest zazna-
czona przez paliusz, który ma na ra-
mionach i  spływający na pierś, oraz 
krzyż podwójny – patriarszy właśnie 
– oparty o jego prawe ramię. Jan stoi 

z  wygoloną do  skóry i  pochyloną 
głową, a na nią ma nieco naciągnięty 
kaptur. Nad  głową jaśnieje aureola. 
W ręku trzyma oburącz otwartą księ-
gę. Scena pokazuje go czytającego, 
ze wzrokiem utkwionym na stronicy 
książki. Co ciekawe malarz namalo-
wał wyraźnie kilka kartek, jakby były 
właśnie odwracane, wręcz kartkowa-
ne, choć ręce nie wykonują ruchu ich 
przewracania.

Kult liturgiczny
Kult liturgiczny św. Jana nigdy tak 

naprawdę nie zaznaczył się mocniej 
nawet wewnątrz najstarszych czy 
najbardziej konserwatywnych nur-
tów tradycji karmelitańskiej.

Starsze kalendarze, powołując się 
na  kalendarz z  Karmelu w  Malines 
(Belgia), podają dzień 13  lipca jako 
datę wspomnienia – a  jednocześnie 
dzień śmierci – czy też, jak niegdyś 
mówiono „narodzin dla nieba”. Inni 
autorzy jak Petrus Galesinius, Ioan-
nes Molanus, Philippus Ferrarius, 
natomiast wskazują na  12  stycznia 
jako dzień jego wspomnienia, myląc 
być może z innym Janem również pa-
triarchą jerozolimskim tzw. 44.

Nie wydaje  się, żeby zacho-
wały  się jakieś teksty liturgiczne 
na  wspomnienie św. Jana. Pytaj-
my  się zatem sami siebie –  jakie 
przesłanie świętości niosłaby ha-
giograficzna opowieść o  jego ży-
ciu? Prawdopodobnie dwa ważne 
elementy charyzmatu karmelitań-
skiego są w  nim podkreślone: ser-
deczne braterstwo życia w  służbie 
Bożej i  miłości do  Matki Najświęt-
szej z  Góry Karmel oraz oddanie 
milczącej kontemplacji. Owoc głę-
bokiej i  uczonej doktryny wraz 
z  przykładem osobistych cnót jest 
największą mocą pasterskiego od-
działywania na wiernych. Są to dwa 
ideały karmelitańskiego charyzmatu 
żywe i w średniowieczu i dziś. „Za-
pomniany” święty Janie z  bydgo-
skich stall, módl się za nami! Uproś 
nam radość braterskiej wspólnoty 
w  Bożej służbie, a  blask mądrości 
kontemplowanej niech rozjaśni na-
sze życie ewangelicznymi cnotami”.

ks. Marcin Puziak
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W ten sposób opisywała w swoim 
„Pamiętniku duchowym” św. Mał-
gorzata Maria Alacoque mistyczne 
doświadczenie należące do  cyklu 
czterech objawień, podczas których 
otrzymała specjalne zadanie. Mia-
ła mówić ludziom o  wielkim skarb-
cu miłości, jakim jest Serce Jezusa. 
To właśnie od tych objawień, których 
doświadczyła w  klasztorze w  Paray-
-le-Monial (w  Burgundii) w  latach 
1673-1675 w  zakonie Sióstr Nawie-
dzenia, rozpoczyna  się w  Kościele 
publiczny kult Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, szczególnie widoczny 
w  praktykach pierwszych piątków 
miesiąca oraz w  Nabożeństwach 
czerwcowych. Ostatnie z  tych obja-
wień miało miejsce właśnie w okta-
wie Bożego Ciała – 10.06.1675 roku ; 
zatem to sam Jezus wskazał na czer-
wiec, jako na  miesiąc poświęcony 
Jego Miłości.

Święta Małgorzata urodziła  się 
22 lipca 1647 r. we Francji, w głębo-
ko religijnej rodzinie. Już jako czte-
roletnia dziewczynka złożyła ślub 
czystości, a  po  śmierci ojca w  roku 
1655 została oddana na  wychowa-
nie do  klasztoru Sióstr Klarysek 
w  Carolles, gdzie przebywała tylko 
dwa lata. Nieuleczalnie chora wró-
ciła do  rodzinnego domu. Po  kilku 
latach, za  wstawiennictwem Matki 
Bożej, odzyskała zdrowie. Chociaż 
czuła głód Boga (odznaczała się wiel-
ką miłością do  Chrystusa obecnego 
w Najświętszej Eucharystii), dopiero 
w wieku 24 lat mogła spełnić swoje 
marzenia i wstąpiła do Zakonu Sióstr 
Nawiedzenia (wizytek) w  Paray-le-
-Monial, gdzie w  roku 1672 złożyła 
śluby zakonne. Tam właśnie otrzy-
mała owo orędzie miłości, którego 
miała stać się świadkiem.

Objawienia
Pierwsze z  nich miało miejsce 

27  grudnia 1673  r., w  uroczystość 
św. Jana Ewangelisty. Jezus ukazał się 
siostrze Małgorzacie Marii podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Zażądał ode mnie mojego serca – pisała 
w pamiętniku.  – Poprosiłam Go pokor-
nie, by zechciał je sobie wziąć, co też uczy-
nił i zanurzył je w swoim własnym. Moje 
serce wyglądało jak mała cząstka atomu 
spalająca  się w  rozżarzonym wnętrzu 
Jego serca. Następnie wyjął je z  powro-
tem, ale tym razem podobne było do pło-
nącego ognia w kształcie serca. Włożył mi 
je ponownie na  jego poprzednie miejsce 
i powiedział: – Wiedz moja ukochana cór-
ko, że posiadasz teraz kosztowny zadatek 
mojej miłości. Od  tej pory zakonnica 
miała odczuwać w  swoim sercu nie-
ustający ból, który narastał w  każdy 
pierwszy piątek miesiąca. Usłyszała 
pocieszające słowa: Dotąd nosiłaś tylko 
imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię 
– umiłowanej uczennicy mojego Serca.

Objawienie drugie miało miejsce 
na  początku roku 1674. Pan Jezus, 
pokazując Swoje Serce, przyrzekł 
jego czcicielom liczne dobrodziej-
stwa i  łaski. To  nabożeństwo  – pisze 
św. Małgorzata –  ma być ostatnim 
wysiłkiem Jego miłości i  będzie dla  lu-
dzi jedynym ratunkiem w  ostatnich 
czasach. Pan Jezus zażądał także czci 
dla wizerunku Swojego Serca: ukazał 
Je na tronie z ognia i promieni. Mał-
gorzata mogła nawet dostrzec ranę 
zadaną włócznią. Serce otaczała ko-
rona cierniowa, a  u  góry wieńczył 
Je krzyż. Zbawiciel prosił, by  Mał-
gorzata Maria przyprowadziła ludzi 
do Jego Serca, które ich kocha i cze-
ka na  ich miłość. To  w  Nim znajdą 
zdroje miłosierdzia oraz łaski uświę-
cenia, potrzebne w drodze do nieba.  

W  trzecim objawieniu   2  lip-
ca 1674  r. Jezus skarżył  się na  nie-
wdzięczność, jaką Mu ludzie odpła-
cają. Odsłonił przede mną nieopisane 
cudowne dzieła Jego prawdziwej miłości 
– wspominała św. Małgorzata – i po-
kazał mi, jak bardzo ukochał nas, ludzi, 
jakkolwiek odpłacamy Mu za  to  jedy-
nie niewdzięcznością i  wzgardą. –  To 
mnie boli najbardziej – dodał przy 
tym- niż wszystko inne, co musiałem 
znieść w czasie mojej męki. Zaprawdę, 
gdyby zechcieli mi okazać choć trochę 
wzajemnej miłości, za  nic bym sobie 
poczytał to wszystko, co dla nich uczy-
niłem, i gdyby to było możliwe, chętnie 
uczyniłbym jeszcze więcej. Ale moje pra-
gnienie czynienia im dobrze spotyka się 
jedynie z  oziębłością i  obojętnością. 
Przynajmniej ty mnie pociesz… Zażą-
dał, by przyjmowała Komunię św. tak 
często, jak tylko może, a zwłaszcza 
w  pierwsze piątki miesiąca. Prosił 
o  towarzyszenie Mu w śmiertelnym 
smutku Ogrodu Oliwnego każdej 
nocy z  czwartku na  piątek między 
godz. 23.00 a 24.00. („godzina świę-
ta”) oraz o  ofiarowanie Komunii 
świętej w  pierwsze piątki miesiąca, 
w  celu wynagrodzenia Boskiemu 
Sercu za  grzechy i  oziębłość ludz-
ką. W  nadmiarze Mojego miłosierdzia 
wszystkim, którzy będą przystępować 
do  Komunii św. przez dziewięć pierw-
szych piątków miesiąca, udzielę łaski 
ostatecznej skruchy, tak że  nie umrą 
w  Mojej niełasce i  bez sakramentów 
świętych i  Moje Serce w  tej ostatniej 
godzinie będzie dla nich najpewniejszą 
ucieczką.

Do  najważniejszego z  objawień 
doszło 19 czerwca 1675 r., we wspo-
mnianej już oktawie Bożego Ciała. 
Jezus powiedział: Oto Serce, które tak 
bardzo ukochało ludzi, że w niczym nie 

Gdy pewnego razu klęczałam przed Najświętszym Sakramentem poczułam  się tak ogar-
nięta Jego Boską obecnością jakoby jakąś szatą. (…) Odsłonił przede mną cuda swo-
jej miłości Najświętszego Serca. Moje Boskie Serce –  powiedział do  mnie – jest tak 
rozpalone miłością do  ludzi, a  szczególnie do  Ciebie, że  nie może dłużej tłumić w  so-
bie płomień tej palącej miłości. Ono chce ją rozlać za  twoim pośrednictwem i  obja-
wić ją ludziom, by  ich ubogacić kosztownymi darami, które ci dopiero ukażę. (…).

Odsłonił przede mną cuda Swojej miłości
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oszczędzając siebie, całkowicie  się wy-
niszczyło i  ofiarowało, aby im okazać 
swoją miłość. W zamian zaś otrzymuję 
od większości z nich jedynie niewdzięcz-
ność przez nieuszanowanie i  święto-
kradztwa, przez oziębłość i  wzgardę, 
jakie żywią względem Mnie, obecnego 
w tym Sakramencie Miłości. Jednak jesz-
cze bardziej boli Mnie fakt, że podobnie 
odnoszą  się do  Mnie serca Mnie po-
święcone. Przeto żądam od  ciebie, aby 
w  pierwszy piątek po  oktawie Bożego 
Ciała zostało ustanowione święto szcze-
gólnie po to, by uczcić moje Serce przez 
Komunię Świętą i  uroczyste akty prze-
błagania, w  celu wynagrodzenia Mu 
za zniewagi doznane w czasie wystawie-
nia na  ołtarzach. Obiecuję ci, że  Moje 
Serce otworzy się, aby spłynęły z Niego 
obfite strumienie Jego Boskiej miłości 
na tych, którzy Mu tę cześć okażą i za-
troszczą się o to, by inni Mu ją okazywa-
li. Jezus prosił, aby w tym dniu przy-
stępowano do Komunii świętej oraz 
uroczyście wynagradzano zniewagi, 
jakich Jego Serce doznaje od ludzi.

Zbawiciel wielokrotnie zapewniał 
Małgorzatę o  szczególnej opiece 
nad tymi, którzy będą czcić Jego Ser-
ce: Dam im łaski, potrzebne w ich sta-
nie. Ustalę pokój w ich rodzinach. Będę 
ich pocieszał w utrapieniach. Będę ich 
pewną ucieczką w życiu, a szczegól-
nie w godzinę śmierci. Będę im błogosła-
wił w ich przedsięwzięciach. Grzesznicy 
znajdą w  mym Sercu źródło i  ocean 
miłosierdzia. Dusze oziębłe staną  się 
gorliwymi. Dusze gorliwe prędko dojdą 
do  doskonałości. Będę błogosławił do-
mom, w  których wizerunek Serca mo-
jego będzie czczony. Osoby, które będą 
to nabożeństwo rozszerzały, będą mia-
ły imię swoje wypisane w Sercu moim. 
Dam kapłanom dar wzruszania serc na-
wet najzatwardzialszych.

Cała pełnia Bóstwa
Treść czterech wielkich obja-

wień Serca Jezusowego zbierała 
dotychczasową tradycję wcześniej-
szych wieków. Fundamentalna praw-
da o  Bożej miłości została przecież 
wyrażona nie tylko w  Ewangeliach 
i  Nowym Testamencie. Znaleźć ją 
można już dużo wcześniej, na  kar-
tach Starego Testamentu. Przykaza-
nie miłości, na  które powoływał  się 

Jezus w  rozmowie z uczonym w Pi-
śmie, znajduje się już w Księdze Po-
wtórzonego Prawa; również u  pro-
roków napotykamy na  obraz Boga 
Oblubieńca, kochającego swój lud, 
jak umiłowaną oblubienicę, a  Eze-
chiel najbardziej wyraziście maluje tę 
prawdę w obrazie zaślubin z Bogiem: 
Oto przechodziłem obok ciebie i  ujrza-
łem cię. Był to  czas, czas miłości. Roz-
ciągnąłem połę płaszcza mego nad tobą. 
Związałem się z  tobą przysięgą i wsze-
dłem z  tobą w  przymierze- wyrocznia 
Pana Boga – stałaś się moją. (Ez 16,8).

To przymierze wiernej miłości 
nie cofnęło się przed ofiarą z Syna, 
by  zbawił świat. To  właśnie miłość 
do  ludzi kazała Jezusowi przyjść 
na  ziemię, przyjąć dla  ich zbawie-
nia okrutną mękę i  śmierć. Pragnął 
rozpalić nią wszystkie serca: Przy-
szedłem ogień rzucić na ziemię i  jakże 
bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 
12,49). Z  otwartego włócznią Serca 
Boga powstał Kościół. Dlatego odda-
wanie czci temu Sercu jest kontem-
placją Jego Boskiej miłości, wychwa-
laniem Go za dar zbawienia, obecny 
w sakramentach. Człowiek przemie-
niony Jego miłością nie może ukryć 
tej prawdy przed innymi.

Prawdziwa cześć dla Serca Jezusa 
jest zakorzeniona w częstej adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Owocuje 
coraz doskonalszym zaufaniem Bogu 
we  wszystkich codziennych potrze-
bach, zwłaszcza w słabościach i grze-
chach. Prowadzi do  wynagradzania 
Mu aktami miłości za postawy niewia-
ry i obojętności w świecie. Szczegól-
nie owocną praktyką jest także akt za-
wierzenia siebie Jego Najświętszemu 
Sercu. Wydaje się jednak, że zarówno 
w czasach św. Małgorzaty, gdy domi-
nował jansenizm, tak i dzisiaj o wie-
le łatwiej zamykać swoją duchowość 
w  rytualizmie i  praktykach, zamiast 
pierwszego i  najważniejszego: przy-
jęcia z  wiarą faktu, że  jesteśmy ko-
chani i godni miłości, skoro sam Bóg 
nas o nią prosi. I w pozwoleniu, by ta 
doświadczana prawda przemieniała 
stopniowo nasze życie. Wykorzystaj-
my zatem jak najlepiej ten miesiąc 
wybrany przez Serce Boże, by mogło 
nas pociągnąć ku Sobie, rozpalając 
Swą bezgraniczną miłością.

W tekście wykorzystano:
Listy św. Małgorzaty Marii Alacoque, 

Kraków 2009
św. Małgorzata Maria Alacoque, 

Pamiętnik duchowy, Kraków 2003
http://liturgia.wiara.pl/doc/ 

418977.Najswietsze-Serce-Jezusa

Katarzyna Kroczek

Akt osobistego poświęcenia się  
Najświętszemu  

Sercu Jezusowemu  
(według św. Małgorzaty  

Marii Alacoque)

„Ja N.  oddaję i  poświęcam siebie 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
Chrystusa; moją osobę i moje życie, 
moje uczynki, trudy i  cierpienia, 
aby odtąd jedynie czcić, miłować 
i wielbić to  Serce. Mocno postana-
wiam należeć całkowicie do  Niego 
i  czynić wszystko z miłości ku Nie-
mu, wyrzekając  się z  całego serca 
wszystkiego, co by  Mu  się mogło 
nie podobać. Ciebie, o Najświętsze 
Serce, obieram jako jedyny przed-
miot mojej miłości, jako obrońcę 
mego życia, jako rękojmię mego 
zbawienia, jako lekarstwo na moją 
słabość, jako naprawienie wszyst-
kich błędów mojego życia i  jako 
pewne schronienie w  godzinę mej 
śmierci. O Serce Jezusa pełne dobro-
ci, bądź moim usprawiedliwieniem 
wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie 
Jego sprawiedliwe zagniewanie. 
O  Serce pełne miłości, w  Tobie po-
kładam całą moją ufność, ponieważ 
obawiam się wszystkiego ze strony 
mojej skłonności do  czynienia zła, 
natomiast spodziewam  się wszyst-
kiego od  Twojej dobroci. Wyniszcz 
we  mnie wszystko to, co może  się 
Tobie nie podobać, albo sprzeci-
wiać. Niech Twoja czysta miłość 
tak głęboko przeniknie moje serce, 
abym nigdy nie zapomniał(a) o To-
bie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, 
o  to  błagam Cię przez Twoją do-
broć. Niech imię moje będzie zapi-
sane w Tobie, ponieważ pragnę, aby 
największym moim szczęściem i ra-
dością było żyć i umierać jako Twój 
wierny sługa. Amen”.
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Drogie Dzieci!

Czerwiec to miesiąc, w którym w sposób szczególny oddaje się 
cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przez Serce Pana 

Jezusa rozumiemy Jego miłość do człowieka – każdego bez 
wyjątku. Pan Jezus ma tak wielkie serce – czyli tak mocno 
potrafi kochać  – że  każdy człowiek  – i  ten mały i  ten 
duży, młody i  starszy, dobry i  zły, taki, co sie modli 
i  taki, który o modlitwie zapomina, każdy człowiek 
w tym Sercu się zmieści. Dlatego ludzie postanowi-
li posłuchać św. Małgorzaty Marii Alacoque (czyt. 
Alakok), którą Pan Jezus prosił o  odprawienie 
pierwszych piątków miesiąca. Myślę, że  to  bar-
dzo ważne nabożeństwo, dlatego powiem Wam, 
o co w nim chodzi.

Pan Jezus obiecał, że ten, kto przez 9 pierw-
szych piątków miesiąca będzie uczestniczył 
we  Mszy świętej lub  przynajmniej przyjmie 
Komunię świętą, ten nie umrze pozbawiony 
łaski Bożej, czyli po prostu będzie obroniony 
od piekła. Niestety wielu ludzi zapomina o mo-
dlitwie, nie spowiada  się z  grzechów, przez 
co zasmuca Pana Jezusa. Dlatego takie ważne 
jest to, żeby jak najwięcej ludzi starało się Go 
ucieszyć – najbardziej tym, że chce być blisko 
Niego i chce być dobrymi ludźmi. Dzięki temu, 
dzięki ich modlitwie – także dzięki WASZEJ mo-
dlitwie, wielu tych, którzy zapomnieli o  Bogu, 
będzie mogło sie uratować. Pamiętajcie! Możecie 
być bohaterami Pana Jezusa i dzięki WASZEJ mo-
dlitwie, dzięki WASZYM spowiedziom i Komuniom 
świętym (jeżeli już jesteście po I spowiedzi i Komu-
nii) możecie uratować bardzo dużo ludzi!

Zapraszam Was jak co miesiąc do rozwiązania Pia-
skownicy! Przynosimy odpowiedzi do  o. Adama, najle-
piej przed Mszą lub po Mszy świętej o 11 w niedzielę. Lo-
sowanie nagród 17 czerwca! Powodzenia!
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O  krakowskim klasztorze zwy-
kło  się mówić, że  jest on  fundacją 
św. królowej Jadwigi. Jednakże nie 
należy zapominać, że  to  Jagiełło 
dokończył dzieło, bowiem królo-
wa nie zdążyła uposażyć klasztoru. 
Król Władysław sprawił, że  ogro-
dy na  przedmieściu Garbary sta-
ły  się własnością zakonników. Mieli 
z  nich utrzymanie i  czynsze. Część 
z  tej darowizny do  dzisiaj przyna-
leży do  karmelitów. Prócz tego po-
darował im dwadzieścia grzywien 
czynszu rocznego z  żup solnych 
wielickich i  bocheńskich oraz grzy-
wnę dochodu rocznego ze  stróży 
rybnej krakowskiej (stawów kró-
lewskich – w okolicach dzisiejszych 
ulic Krupniczej i Czystej – służących 
do  przechowywania ryb przezna-
czonych na  handel). Para królewska 
(jako fundatorzy) uwieczniona zo-
stała nad wejściem do furty, a także 
na krużgankach klasztornych, gdzie 
to właśnie Jagiełło wręcza klucze no-
wemu przeorowi. Również słabo za-
chowany napis w kruchcie głównego 
wejścia wysławia króla Władysława.

Fundacja krakowska była z  pew-
nością z  inspiracji św. Jadwigi. Król 
Władysław dopełnił jedynie woli 
swojej zmarłej w  1399 roku żony. 
Inaczej było w przypadku klasztoru 
w  Poznaniu. Tam 15  sierpnia 1399 
roku miało miejsce wyjątkowe wyda-

rzenie. Wykradziono z klasztoru do-
minikanów Hostie, które po  sprofa-
nowaniu, spłynęły prawdziwą Krwią 
Chrystusa. Wystraszeni sprawcy tej 
zbrodni porzucili je na przedmieściu 
Poznania. Jaśniejące Hostie zosta-
ły odnalezione w  cudowny sposób. 
Po  pewnym czasie król zdecydo-
wał się w tym miejscu postawić ko-
ściół, powierzając opiekę nad  nim 
oraz propagowanie kultu euchary-
stycznego karmelitom.

Konwent ten został bardzo bo-
gato uposażony przez króla. Prócz 
ziemi pod klasztor, otrzymali karme-
lici od niego winnicę, a także dwóch 
rybaków do użytku klasztoru (z pra-
wem połowu na wszystkich wodach 
i wykopania własnego stawu), a tak-
że wolny od  podatków młyn oraz, 
w  późniejszym czasie, obszary rol-
ne. Królewskie dotacje i  specjalne 
nabożeństwo sprawiły, że  poznań-
ski kościół pw. Bożego Ciała stał się 
narodowym sanktuarium średnio-
wiecznej Polski. Król specjalnie dbał 
o  jego wystrój. Przysyłał precjoza 
i  klejnoty; wiele trofeów z  wojen 
krzyżackich trafiło do tego kościoła, 

a z ofiarowanego wówczas złota ula-
no dwie figury aniołów.

Do największych skarbów należy 
do  dziś zachowana monstrancja-re-
likwiarz, przeznaczona do  prezen-
tacji Trzech Hostii. Tę monstrancję, 
powstałą według tradycji ok. 1400 
roku, król Jagiełło ofiarował kościo-
łowi Bożego Ciała po  zwycięstwie 
grunwaldzkim. Stała się ona symbo-
lem tego kościoła i klasztoru, a tak-
że całej wielkopolskiej prowincji 
karmelitańskiej i  dlatego umiesz-
czono ją na  XVII wiecznej pieczęci 
zakonnej.

Pamięć i wdzięczność fundatoro-
wi przekazywano poprzez modlitwy, 
a  także przedstawienia malarskie. 
Z  obu klasztorów: poznańskiego 
i krakowskiego zachowały się wspa-
niałe XVII wieczne portrety Jagiełły 
dużych rozmiarów. Krakowski por-
tret do dziś wisi na górnych krużgan-
kach klasztoru. Król przedstawio-
ny jest tam w  pełnej postaci i  nosi 
na sobie płaszcz przypominający or-
nat czy też zakonny szkaplerz – znak 
rozpoznawczy karmelitów.

Szymon Sułecki

Jagiełło  
– fundator  
karmelitów
Pierwszy dzień czerwca 
to nie tylko Dzień Dziec-
ka, ale  także rocznica 
śmierci największego fun-
datora w  dziejach pol-
skich karmelitów. W  tym 
dniu, w  1434 roku zmarł 
król Władysław Jagiełło.
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22-25 kwietnia 2018 – Kapituła prowincjalna

Od niedzieli wieczorem do środy włącznie, 22-25.04.2018 r., trwała w naszym klasztorze Kapituła Prowincjalna 
Polskiej Prowincji Zakonu Karmelitów pod przewodnictwem o. Generała, Fernanda Milana Romerala. Każdego dnia 
w samo południe uczestnicy Kapituły gromadzili się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Piaskowej na spra-
wowanie z wiernymi Eucharystii. 

Z życia parafii i klasztoru



Na Piasku nr 6 (492)   czerwiec 2018

Pierwsza Komunia Święta
6 i 12 maja 2018 – Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

W dwie kolejne niedziele maja 6 i 13 maja o godz. 10.00 i 12.00 odbyły się Uroczystości Pierwszej Komunii 
Świętej dla dzieci ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 7, Prywatnej Szkoły Podstawowej im. P. Michałowskie-
go, Muzycznej Szkoły Podstawowej oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej ACADEMOS. Łącznie w tym roku 
do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 192 dzieci. Polecajmy dzieci i ich rodziny modlitwie, aby w co-
dziennym życiu coraz bardziej kochały Pana Jezusa.

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Wojska Polskiego, klasa 3a

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Wojska Polskiego, klasa 3b
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Szkoła Podstawowa
im. P. Michałowskiego, klasa 3b

Szkoła Podstawowa
im. P. Michałowskiego, klasa 3a

Szkoła Podstawowa
im. P. Michałowskiego, klasa 3c
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Prywatna Szkoła Podstawowa 
ACADEMOS, klasa 3a

Prywatna Szkoła Podstawowa 
ACADEMOS, klasa 3b

Prywatna Szkoła Podstawowa 
ACADEMOS, klasa 3c
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Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. I. J. Paderewskiego, klasa 3b

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. I. J. Paderewskiego, klasa 3a

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. I. J. Paderewskiego, klasa 3c
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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 czerwca
•  Pierwszy piątek miesiąca. Uroczystość Odpustowa 

Nawiedzenia NMP
•  Odpust Parafialny. Msza św. o godz. 18.00.

2 czerwca
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.

6 czerwca
•  Katecheza z cyklu spotkań o rodzinie i wychowaniu 

w Kaplicy Matki Bożej Piaskowej o godz. 17.00.

10 czerwca
•  KARMELIADA
•  Festyn Parafialny. Rozpoczęcie o godz. 12.00.

11 czerwca
•  Msza św. o jedność w Narodzie za wstawiennictwem 

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

13 czerwca
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” w  sali 

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

20 czerwca
•  Zakończenie Roku szkolnego dla Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 1 o godz. 11.00.

21 czerwca
•  Zakończenie Roku szkolnego dla Szkoły Podstawo-

wej nr 7 o godz. 8.00.
•  Zakończenie Roku szkolnego dla  Szkoły im.  P.  Mi-

chałowskiego o godz. 11.00.

22 czerwca
•  Zakończenie Roku szkolnego dla II i XX LO o godz. 

8.00.
•  Zakończenie Roku szkolnego dla Szkół: PACK, Spo-

łecznej im. Krasickiego, Muzycznej II stopnia o godz. 
9.00.

•  Zakończenie Roku szkolnego dla Szkoły Muzycznej 
I stopnia o godz. 10.30.

23 czerwca
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie 

o godz. 10.00.

Ilustracja na okładce: Serce Jezusowe, miniatura z graduału karmelitańskiego o. Stanisława z 1644 r., k. 144

Zapraszamy 

na festyn 

parafialny 

10 czerwca 

od godziny 1200

Nabożeństwa czerwcowe
codziennie o godz. 18.30


