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Znowu stajemy przed Uroczysto-
ścią Odpustową Matki Bożej Pa-

skowej. Już nikomu nie trzeba przy-
pominać, że  jest to  dzień urodzin 
naszej najlepszej Niebieskiej Mamy 
– Matki Bożej – Maryi. Nikogo zatem 
też nie trzeba na tę uroczystość spe-
cjalnie zapraszać i  nie wyobrażam 
sobie, że  kogoś z  nas zabrakłoby 
na  tym wydarzeniu. Żeby jeszcze 
bardziej zachęcić niezdecydowanych 
do przybycia w tym dniu do Sanktu-
arium Maryjnego „Na Piasku’ w Kra-
kowie, pozwólcie, że w roku jubile-
uszowym setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę, przypo-
mnę o ważnej rocznicy.

W tym roku 8 września będziemy 
przeżywać 135. rocznicę koronacji 
łaskami słynącego Obrazu Matki Bo-
żej Piaskowej. To  wydarzenie mia-
ło miejsce dokładnie w  dwusetną 
rocznicę słynnej Odsieczy Wiedeń-
skiej dokonanej przez wojska pol-
skie pod  dowództwem króla Jana 
III Sobieskiego. Przy tak ważnych 
uroczystościach i  rocznicach warto 
wspomnieć, że właśnie tutaj, u stóp 
Madonny „Na Piasku” król Jan III So-
bieski dokonał ostatniego zgrupo-
wania swoich wojsk, z  którymi wy-
ruszając bezpośrednio pod Wiedeń, 
modlił się w naszej kaplicy przed Cu-
downym Wizerunkiem Pani Krakowa 
o  powodzenie swojej misji i  Boże 
błogosławieństwo dla  naszego kra-
ju i dla całej Europy. Zaś po zwycię-

skiej bitwie pod Wiedniem król Jan 
III Sobieski, parafrazując słowa sta-
rożytnych cesarzy rzymskich: „Veni, 
vidi, vici –  Przybyłem, zobaczyłem, 
zwyciężyłem”, napisał do ówczesne-
go papieża: „Veni, vidi et Deus vincit 
–  Przybyłem, zobaczyłem, a  Bóg 
zwyciężył”.

Patrząc na  wiarę naszych przod-
ków, patrząc na  wiarę króla Jana III 
Sobieskiego, przypatrzmy  się naszej 
wierze. Czy my umiemy dostrzec te 
wielkie dobrodziejstwa jakimi nas Bóg 
obdarza przez przyczynę i wstawien-
nictwo naszej Matki i Królowej? Czy je-
steśmy Bogu i Maryi za to wdzięczni? 
Czy potrafimy tak do końca zawierzyć 
Bogu? Czy w swoim życiu doceniamy 
Matkę Bożą, która za nami nieustan-
nie oręduje? Niech te wydarzenia hi-
storyczne i  powyższe pytania, wraz 
z  naszymi osobistymi doświadcze-
niami, zmobilizują nas do  licznego 
i  gorliwego udziału w  Uroczystości 
Odpustowej Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny 
–  Matki Bożej 
Piaskowej.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

„Maryjo  
– Tyś naszą Hetmanką”
Kochani Czciciele Matki Bożej Piaskowej!
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Katecheza Ojca św. Franciszka wygłoszona na Placu św. 
Piotra w Watykanie w dniu 9 kwietnia 2014 r. Ta ka-

techeza była poprzedzona odczytaniem biblijnego frag-
mentu z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 
2,4-7). Oto jego treść: „A mowa moja i moje głoszenie nauki 
nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, 
lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opiera-
ła się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A jednak 
głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego 
świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz 
głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą 
Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej”.

A oto treść samej katechezy papieża Franciszka w tłu-
maczeniu na język polski:

„Drodzy bracia i  siostry. Wiecie, że  Duch Święty 
stanowi to, co ożywia, siłę życiową Kościoła i każdego 
chrześcijanina z osobna: jest miłością Boga, który z na-
szego serca czyni swoje mieszkanie i wchodzi w komu-
nię z nami. Jest On zawsze z nami. Jest w nas zawsze, 
w naszym sercu.

Sam Duch jest „darem Bożym” w najwyższym stopniu 
(por. J 4,10) i sam z kolei udziela tym, którzy Go przyj-
mują różnych darów duchowych. Kościół wyróżnia ich 
siedem. Jest to liczba, która symbolicznie mówi: pełnia, 
całość. Uczymy się o nich przygotowując  się do  sakra-
mentu bierzmowania, a  przyzywamy ich w  starożytnej 
modlitwie nazywanej „Sekwencją do Ducha Świętego”. 
Są to dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętno-
ści, pobożności i bojaźni Bożej.

Tak więc pierwszym darem Ducha Świętego według 
tego tradycyjnego wykazu jest dar mądrości. Nie chodzi 
tylko o ludzką mądrość, będącą owocem poznania i do-
świadczenia. W Piśmie Świętym mowa jest o tym, że Sa-
lomon w  chwili koronacji na  króla Izraela prosił Boga 
o dar mądrości. Mądrość jest właśnie tym: łaską umie-
jętności postrzegania wszystkiego oczyma Boga. Jest 
to po prostu widzenie świata, sytuacji, okoliczności, pro-
blemów oczyma Boga. To jest właśnie mądrość. Czasami 
postrzegamy rzeczy według naszego upodobania, czy 

sytuacji naszego serca, z miłością lub nienawiścią, z za-
wiścią – to nie jest postrzeganie rzeczywistości oczyma 
Boga. Mądrość to dzieło Ducha Świętego w nas, abyśmy 
postrzegali wszystkie rzeczy oczyma Boga.

Mądrość rodzi  się zatem z  bezpośredniej relacji 
z Bogiem, relacji dzieci z Ojcem. Kiedy mamy tę relację, 
to Duch Święty obdarza nas darem mądrości. Kiedy je-
steśmy zjednoczeni z Panem, to Duch Święty jakby prze-
kształca nasze serce i pozwala mu dostrzec całą swoją 
miłość i upodobanie.

Duch Święty czyni więc chrześcijanina „mądrym”. Nie 
oznacza to  jednak, aby miał on odpowiedź na wszyst-
ko, że wszystko wie, ale w tym sensie, że „wie o Bogu”, 
wie jak działa Bóg, wie kiedy dana rzecz jest od Boga, 
a kiedy nie jest od Boga, zna tę mądrość, jaką Bóg napeł-
nia nasze serca. Serce człowieka w tym sensie mądrego 
ma smak i zapach Boga. Jakże to ważne, aby w naszych 
wspólnotach byli tacy chrześcijanie! Wszystko w  nich 
mówi o Bogu i staje się pięknym i żywym znakiem Jego 
obecności i Jego miłości. Jest to coś, czego nie możemy 
zorganizować naprędce, nie możemy wytworzyć sami 
własnymi siłami: jest to dar, jakim obdarowuje Bóg tych, 
którzy stają się posłuszni Jego Duchowi.

Mamy w sobie, w naszym sercu Ducha Świętego. Mo-
żemy Go słuchać, albo nie. Jeśli słuchamy Ducha Świę-
tego, to  uczy On  nas drogi mądrości, obdarowuje nas 
mądrością, pozwalającą nam postrzegać rzeczywistość 
oczyma Boga, słyszeć uszami Boga, miłować sercem 
Boga, osądzać rzeczy Bożym osądem. To  właśnie jest 
mądrość, jaką nas obdarza Duch Święty, a my wszyscy 
możemy ją posiadać. Trzeba tylko o  nią prosić Ducha 
Świętego. Pomyślcie o mamie w domu z dziećmi: kiedy 
jedno z nich robi jedno, inne myśli o drugim, i biedna 
matka biega z  jednego krańca w  drugi z  problemami 
dzieci. A kiedy mamy się zmęczą i nakrzyczą na dzieci, 
czy jest to mądrość? Czy nakrzyczenie na dzieci jest mą-
drością? Co mówicie, jest to mądrość, czy nie? Nie! Nato-
miast kiedy matka bierze dziecko i delikatnie je strofuje, 
mówiąc: „Ale tego się nie robi, z tego, czy innego powo-
du...”, i cierpliwie wyjaśnia – czy to jest Boża mądrość? 
Tak! To jest to, co nam w życiu daje Duch Święty.

Następnie, na przykład w małżeństwie małżonkowie 
kłócą się, a następnie nie patrzą na siebie, albo patrzą 
z twarzą wykrzywioną grymasem – czy to jest Boża mą-
drość? Nie! Natomiast jeśli powiedzą, strapienie minę-
ło, pogódźmy się, i na nowo zgodnie idą naprzód: czy 
to jest mądrość? Tak! To właśnie jest dar mądrości. Niech 
przyjdzie on do naszych domów, wraz z dziećmi, dla nas 
wszystkich! Tego nie można się nauczyć: jest to dar Du-
cha Świętego. Dlatego musimy prosić Pana, aby dał nam 
Ducha Świętego i dał nam dar mądrości, mądrość Boga. 
Aby nas nauczył patrzeć oczyma Boga, odczuwać sercem 
Boga, mówić słowami Boga. W ten sposób, z tą mądro-
ścią idziemy do  przodu, budujemy rodzinę, budujemy 
Kościół i wszyscy się uświęcamy. Prośmy dziś o łaskę mą-
drości. Jest to wielka prośba do Maryi, Stolicy Mądrości, 
tego daru – aby nam wyprosiła tę łaskę. Dziękuję”.

Dary Ducha Świętego
Dar Mądrości
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Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte 
Starego i Nowego Testamentu. Jego hebrajskie imię oznacza tyle, co „Bóg uleczył”. 

Pomocnik chorych i podróżnych

Według Pisma świętego niezli-
czone zastępy aniołów stoją przed 
obliczem Boga i  nieustannie cześć 
Mu oddają, gotowe do usług. Anio-
łowie są „duchami przeznaczonymi 
do usług, posłanymi na pomoc stara-
jącym się posiąść zbawienie”. Takimi 
ukazuje ich Pismo święte, począwszy 
od  Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: 

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, 
aby cię strzegł w  czasie twej drogi 
i doprowadził cię do miejsca, które 
ci wyznaczyłem”.

Według Jana Damasceńskiego, 
anioł jest „istotą obdarzoną rozu-
mem, nieustannie czynną, wolną, 
bezcielesną, oddaną służbie Bożej 
i nieśmiertelną z Bożego daru”. Jako 

osoby inteligentne i  wolne służą 
Bogu i ludziom z własnego wyboru. 
Jako wysłannicy Boga (angelos) przy-
bierają czasem dostrzegalne, ludzkie 
kształty.

Dobrzy aniołowie służą zatem 
Bogu z  własnego wyboru. „Są go-
towi  – pisze dalej Jan Damasceń-
ski  – do  spełniania poleceń Boga 
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bez wahania i  dzięki chyżości swej 
natury zjawiają się natychmiast tam, 
gdzie im wskaże Boże skinienie. 
Strzegą poszczególnych części zie-
mi. Przewodzą narodom i  krajom, 
które im Stwórca powierzył. Dbają 
o nasze potrzeby osobiste i śpieszą 
nam z  pomocą”. Orygenes w  po-
dobnym tonie pisze: „Nie wątpię, 
że w naszym zgromadzeniu znajdu-
ją  się aniołowie, nie tylko ci, któ-
rzy mają pieczę ogólną nad  całym 
Kościołem, lecz także i ci, którzy ją 
mają nad  każdym z  nas. Aniołowie 
cieszą się i modlą razem z nami”.

Przedstawiciel późniejszej Tra-
dycji, św. Bernard z  Clairvaux takie 
daje wskazówki: „Bacz pilnie na po-
stępowanie swoje, jak przystało 
na  człowieka, któremu aniołowie, 
w myśl danego im polecenia, towa-
rzyszą na  wszystkich jego drogach. 
Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym 
nawet kąciku, szanuj swego anioła. 
Pod opieką takich obrońców, czegóż 
mielibyśmy się obawiać! Są oni wier-
ni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc 
mielibyśmy  się niepokoić. Wzywaj 
swego obrońcę przewodnika i wspo-
możyciela w każdej potrzebie”.

Najbardziej typowym przykładem 
Anioła Stróża jest opisany w Biblii ar-
chanioł Rafał.

O  świętym Rafale archaniele 
mówi jedna tylko księga święta, 
a mianowicie Księga Tobiasza, napi-
sana na przełomie IV/III wieku przed 
Chrystusem. Treść całej księgi obra-
ca się wokół życia prywatnego rodzi-
ny przebywającej w niewoli babiloń-
skiej, złożonej z Tobiasza starszego, 
jego żony Anny oraz ich syna Tobia-
sza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświad-
czeń związanych z  niewolą: utraty 
majątku, prześladowań i  ślepoty, 
nie załamał się lecz pozostał wierny 
jedynemu Bogu. Pełnił uczynki mi-
łosierne i modlił  się wytrwale. Czu-
jąc jednak bliskość śmierci i myśląc 
o  przyszłości rodziny, przypomniał 
sobie, że  krewnemu Gabaelowi, 
mieszkającemu w  Raga, pożyczył 
kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna 
Tobiasza po ich odbiór, polecając mu 
poszukać sobie towarzysza znające-
go drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał 

stojącego przed sobą anioła Rafa-
ła, a nie wiedział, że  to anioł Boży. 
Przyprowadzony do  ojca przedsta-
wił mu  się jako Azariasz i  zapewnił 
go: „Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy 
i  zdrowi powrócimy do  ciebie, po-
nieważ droga jest bezpieczna”.

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał po-
wiedział do Tobiasza: „Tę noc musi-
my przepędzić u Raguela. Człowiek 
ten jest twojego rodu i  ma córkę 
imieniem Sara, jedynaczkę, ona na-
leży się tobie i cały jej majątek”. Po-
uczył go: gdy będziesz wstępował 
do jej pokoju, zabierz część wątroby 
ryby i  serce i  połóż na  rozżarzone 
węgle. Rozejdzie się zapach i demon 
go poczuje i ucieknie. Tak anioł Rafał 
ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od de-
mona Asmodeusza. Potem odbyły się 
uroczystości weselne.

W  końcu udali  się po  odbiór 
pieniędzy. Za  sprawą anioła Rafała, 
Tobiasz otrzymał od  Gabaela należ-
ność.

Po  szczęśliwym odprowadzeniu 
Tobiasza do  domu anioł wyjawił 
młodzieńcowi i  jego ojcu, kim jest: 
„ Ja jestem Rafał, jeden z  siedmiu 
aniołów, którzy stoją w  pogotowiu 
i wchodzą przed majestat Pański”

Księgi pozabiblijne żydowskie 
i  chrześcijańskie niewiele do  tych 
wiadomości dodają. Mówią o Rafale 
jako jednym z siedmiu najwyższych 
aniołów, nazywają go księciem anio-
łów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. 
Czynią go opiekunem podróżują-
cych, typowym Aniołem Stróżem. 
Za takiego też uznała Rafała poboż-
ność chrześcijańska.

KULT
Kult św. Rafała rozwijał  się naj-

pierw na  Wschodzie chrześcijań-
skim. Na  Zachodzie pierwsze ślady 
jego kultu występują w  VII  wieku. 
Wtedy w Wenecji zbudowano kościół 
ku jego czci. W  tym samym  wieku 
w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła 
obchodzić specjalne święto ku czci 
świętego Rafała archanioła. Kult ten, 
który na razie miał charakter lokalny, 
popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świę-
tego Rafała archanioła nie miały 
ustalonego dnia. W  średniowieczu 

spotykamy rożne terminy świętowa-
nia liturgicznych wspomnień archa-
nioła Rafała. Były one niewątpliwie 
związane z  dedykacjami kościołów 
budowanych ku jego czci.

W  XV  wieku święty Rafał archa-
nioł coraz częściej doznawał czci 
jako patron podróżujących i chorych 
(„posłał mnie Bóg, aby uzdrowić cie-
bie i twoją synową”). Jego posłudze 
przypisuje  się także leczenie w  sa-
dzawce Betsaidzie.

Dla całego Kościoła święto ku czci 
św. Rafała archanioła ogłosił dopiero 
papież Benedykt XV w  1921 roku. 
Na  obchód ten wyznaczył dzień 
24  października, idąc za  terminem 
hiszpańskim. W  nowym kalendarzu 
liturgicznym z  1969 roku, św. Rafał 
otrzymał dzień 29  września razem 
z  archaniołami: Michałem i  Gabrie-
lem.

Na  obrazach artyści najczęściej 
przedstawiają świętego Rafała wę-
drującego razem z  podopiecznym 
Tobiaszem. Widnieje też przy nich 
pies cały czas towarzyszący Tobia-
szowi.

(ss)

Modlitwa  
do św. Rafała Archanioła

Święty Rafale Archaniele, 
ochraniaj nas 

w naszej podróży 
i jak towarzyszyłeś 

młodemu Tobiaszowi 
w jego wędrówce, 
podpowiadałeś mu 

co ma czynić 
i pokonałeś demona 

Asmodeusza 
tak i nas wspomagaj 

i ochraniaj przed złem 
i doprowadź mocą Bożą 
bezpiecznie do domu. 

Amen.

Elżbieta Macyszyn
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Św. Gerard węgierski
Stare kalendarze karmelitańskie 

wymieniają pod  datą 24  września 
wspomnienie św. Gerarda „węgier-
skiego”. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego – bo tak figuruje w kalendarzu 
powszechnym – gdyby nie to, że uwa-
żali go za karmelitę… Jest to oczywi-
ście anachronizm. Nie zmienia to fak-
tu, że dawna tradycja karmelitańska 
oddawała mu cześć jako „swemu”.

Życie
Choć w  ostatnich dziesięciole-

ciach wiele szczegółów życia św. Ge-
rarda poddano w wątpliwość, to jed-
nak zasadnicze fakty uznaje  się 
za pewne. Urodził  się ok. 986 roku 
w Wenecji, według tradycji  – w pa-
trycjuszowskiej rodzinie Sagredo. 
W  wieku pięciu lat trafił jako oblat 
do  opactwa benedyktyńskiego San 
Giorgio. Tam stał  się miłośnikiem 
modlitwy i samotności, oraz czcicie-
lem Matki Bożej. Kiedy miał 18 lat, 
jego ojciec zginął w Palestynie, a ro-
dzina wezwała go z klasztoru do sie-
bie. Szybko otrzymał beneficjum 
kanonickie przy katedrze św. Marka, 
ale  jemu samemu to  nie odpowia-
dało, więc udał  się w  pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej, gdzie chciał pod-
jąć życie monastyczne. Niektóre ży-
woty podają, że  po  siedmiu latach 
życia pustelniczego na górze Karmel 
i w Jerozolimie, w roku 1021 na pole-
cenie patriarchy Jerozolimy udał się 
jako jego legat do  Rzymu, prosząc 
o pomoc i interwencję w trudnej sy-
tuacji między Saracenami, a schizma-
tyckimi odłamami Greków. Papież 
odesłał go do  cesarza Henryka. Po-
nieważ cesarz nie podejmował żad-
nej decyzji korzystnej dla misji, Ge-
rard zdecydował się wrócić do Ziemi 
Świętej podróżując przez Węgry, aby 
poznać króla Stefana, sławnego już 
wówczas ze swej pobożności.

Najbardziej znane żywoty średnio-
wieczne nie wspominają tego epizo-
du, natomiast podają, że Gerard, któ-
ry rzeczywiście wybrał  się w  drogę 
do Ziemi Świętej drogą lądową przez 
Węgry, został zatrzymany przez kró-
la Stefana, który uczynił Gerarda wy-
chowawcą swego syna bł. Emeryka. 
Po  jego dorośnięciu, Gerard podjął 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. XI
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życie pustelnicze w  puszcie węgier-
skiej. Stefan zakładając w 1035 roku 
biskupstwo w  Csanad mianował Ge-
rarda pierwszym ordynariuszem.

Po  śmierci św. Stefana w  1038 
roku, nastąpił okres okrutnych walk 
wewnętrznych na Węgrzech. Gerard, 
który potępiał barbarzyńskie okru-
cieństwa, musiał uciekać ze  swej 
stolicy biskupiej przed pogańską re-
akcją. 24 września 1046 roku wpadł 
w  ręce pogańskiego oddziału wraz 
ze  swymi towarzyszami i  poniósł 
śmierć męczeńską.

Wizerunek i ikonografia
W bydgoskich stallach Gerard jest 

przedstawiony w habicie karmelitań-
skim i  białym płaszczu. Na  głowie 
ma mitrę biskupią. Twarzą zwrócony 
jest do widza, z charakterystycznym 
spojrzeniem prosto w  oczy –  typo-
wym dla proroków, a który w malar-
stwie jest nazywany efektem „rucho-
mych oczu”. W  prawej ręce trzyma 
pastorał, a w lewej włócznię – narzę-
dzie swej męczeńskiej śmierci.

Znane są inne wizerunki św. Ge-
rarda w  podobnej pozie, czasem 
błogosławiącego, czasem z  księgą 
lub zwojem jakiegoś pisma w dłoni. 
Są też inne –  rzadsze –  przedsta-
wiające jego męczeństwo czy też 
miłość do  Matki Bożej, gdzie naj-
częściej klęczy przed Jej wizerun-
kiem. Wśród atrybutów, z  którymi 
jest przedstawiany, mamy również 
palmę (typową dla  męczenników), 
oraz kadzielnicę i łódkę. Najbardziej 
zaskakujący – choć rzadki – atrybut 
to przestrzelone strzałą serce, które 
trzyma w ręce.

Gerard karmelitą?
Oczywiście, nikt dziś nie twier-

dzi, by św. Gerard był karmelitą, ra-
czej benedyktynem. A  jednak stara 
tradycja karmelitańska, która widzia-
ła w nim „swego” ma dwa argumen-
ty, które dla hagiografii „mistycznej” 
są nie bez znaczenia.

Po pierwsze – żywoty karmelitań-
skie opisują nie tylko pielgrzymkę 
Gerarda do  Ziemi Świętej, ale  też 
życie pustelnicze i  kontemplacyjne, 
które tam miałby podjąć na  Górze 
Karmel.

Po drugie – jego miłość do Matki 
Bożej jest „karmelitańska”. Gerard 
czci Maryję szczególnie jako Matkę 
Miłosierdzia. Tradycja karmelitań-
ska podaje, że kazał przed ołtarzem 
z  Jej wizerunkiem umieścić „wiecz-
ną kadzielnicę”; do  trybularza, któ-
rego miało pilnować dwóch ludzi, 
w dzień i w nocy dodawano nowych 
żarzących  się węgielków i  kadzidła, 
tak by unoszący się obłok nieustan-
nie oddawał Jej cześć. Stąd czasami 
przedstawia się Gerarda z kadzielni-
cą przez obrazem Maryi. Gerard miał 
też nauczyć Węgrów nazywać Mary-
ję – Domina et Patrona –  czyli Panią 
i  Opiekunką (Patronką), a  siebie sa-
mych  – „narodem Maryi”. O  Maryi 
karmelici zawsze mówili, że jest Ona 
Domina et Patrona ich zakonu.

Legenda o proroctwie
Istnieje też stara legenda karme-

litańska o proroctwie, jakie miał wy-
głosić św. Gerard dla rycerza Guido de 
Malefayda. Rycerz ten chciał zostać 
zakonnikiem – karmelitą. Jednak Ge-
rard prorokował mu, że Bóg zarezer-
wował dla niego inną drogę uświęce-
nia: miał zostać ojcem dwóch synów, 
którzy będą chwałą Kościoła i zakonu. 
I  rzeczywiście jednym z  jego synów 
miałby być bł. Aimer (Audemar), póź-
niejszy biskup i legat papieski w Ziemi 
Świętej, a drugim św. Bertold – pierw-
szy łaciński generał zakonu…

Męczeństwo
Oczywiście atrybuty, z  który-

mi jest przedstawiany, nawiązują 
do  męczeńskiej śmierci św. Gerar-
da. Włócznia, która przebiła jego 
serce, musiała być użyta, ponie-
waż poganie, chcąc zabić go przez 
ukamienowanie zostali zaskoczeni 
cudem: rzucane w  jego stronę ka-
mienie przed nim  się zatrzymywa-
ły i  delikatnie opadały u  jego stóp. 
Wściekli zrzucili więc wóz, na  któ-
rym jechał, wraz z nim po stromym 
zboczu do Dunaju. Ledwo żyjącego 
dobili włócznią, godząc w samo ser-
ce, a „dla pewności” rozbili jego gło-
wę na  kamieniu. W  końcu wrzucili 
ciało do rzeki. Na drugi dzień przy-
byli zakonnicy, którzy odłowili jego 
ciało i  je pochowali. Znaleziono też 

po latach kamień, na którym rozbito 
głowę Gerarda – a z której ani wody 
rzeki, ani wody deszczu, ani rozta-
piającego  się śniegu nie zmyły śla-
dów krwi… Dziś miejsce jego śmier-
ci jest zwane Górą Gellerta.

Kult i przesłanie
Kult męczennika rozpoczął  się 

praktycznie zaraz po  śmierci –  co 
było związane z cudownymi okolicz-
nościami odnalezienia ciała i pochów-
ku. Przypomniano sobie bowiem jego 
proroctwo o  własnej męczeńskiej 
śmierci i  to, że  zawczasu przygoto-
wał sobie grób w  klasztorze, który 
założył. Ponieważ początkowo chcia-
no go pochować w  innym kościele, 
procesja niosąca jego ciało tam  się 
skierowała, mimo protestu zakonni-
ków. Zdarzyło się jednak coś nieocze-
kiwanego: niosący trumnę nie byli 
w stanie się zatrzymać na wskazanym 
miejscu i „coś” sprawiło, że szli dalej 
aż doszli do  kościoła klasztornego, 
na  miejsce gdzie sam Gerard chciał 
by go pochowano. Z kolei, kiedy tam 
dotarli jego ciało stało się tak ciężkie, 
że nie byli w stanie iść nigdzie dalej, 
tam więc go pochowano. Dziś część 
relikwii znajduje  się na  Węgrzech, 
a część w Wenecji.

W roku 1083 papież Grzegorz VII 
uznał oficjalnie kult świętego mę-
czennika św. Gerarda. Sam uchodzi 
za patrona Węgier. Do kalendarzy kar-
melitańskich trafił jeszcze w średnio-
wieczu. Jego kult w zakonie rozlał się 
szeroko, czego dowodem jest choćby 
właśnie obraz w bydgoskich stallach.

Wiele starych modlitw do  św. 
Gerarda zwraca uwagę na  moment 
jego męczeńskiej śmierci – nie tylko 
dla  przypomnienia faktu zrzucenia 
go z  góry w  dół do  rzeki –  przede 
wszystkim, by pamięć o niej i jej owoc 
dopomógł nam samym do  uzdro-
wienia naszego życia, czyli do  na-
wrócenia. Co ciekawe hagiografowie 
w wielu momentach – także w formie 
„aktów strzelistych” – mówią by być 
nie tylko osobiście człowiekiem Boga 
i człowiekiem Maryi, ale być im odda-
nym jako wspólnota Kościoła i naro-
du: własność Maryi i własność Boga. 
Święty Gerardzie, módl się na nami!

Ks. Marcin Puziak
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Drogie Dzieci!

Czas wakacji już za  nami. Pew-
nie niektórym troszkę szkoda, że tak 
szybko nam one minęły, ale  coś  się 
kończy, a coś zaczyna. Nowy rok szkol-
ny to przecież kolejna okazja do prze-
życia wielu wspaniałych chwil, przy-
gód – razem z kolegami i koleżankami 
z klasy, ze szkoły czy przedszkola. Bę-
dzie to  też czas poszukiwania odpo-
wiedzi na wiele ważnych i ciekawych 
pytań z różnych dziedzin wiedzy.

No właśnie, a  tak a’propos po-
szukiwania. Czy wiecie, że  przez 
pierwsze 300 lat po śmierci i zmar-
twychwstaniu Pana Jezusa nie uda-
wało  się odnaleźć Krzyża? Dopiero 
mama słynnego cesarza Konstan-
tyna Wielkiego –  św. Helena, gdy 
pojechała do  Jerozolimy postano-
wiła, że  ów Krzyż odnajdzie. Był 
to  rok 326. Święta Helena rozka-
zała zburzyć budowle, które we-

dług podań miały powstać właśnie 
na  ukrytym przez Żydów Krzyżu. 
Kiedy budowle zburzono i  zaczę-
to kopać, odnaleziono 3 krzyże.  
Hmm…. To by  się zgadzało, bo ra-
zem z  Panem Jezusem było ukrzy-
żowanych dwóch łotrów, ale  który 
z tych trzech krzyży należał do Pana 
Jezusa? Według legendy biskup 
Jerozolimy wymyślił, że  pomoże 
w  ich identyfikacji chora kobieta. 
Kiedy dotknęła  się ona pierwszego 
z nich… nic się nie wydarzyło, kiedy 
podeszła do  drugiego i  go dotknę-
ła… nic się nie stało, ale kiedy do-
tknęła trzeciego Krzyża – odzyskała 
zdrowie i pełnię sił. I  tak miano zi-
dentyfikować prawdziwy Krzyż Pana 
Jezusa.

Kochani Krzyż to  wspaniały znak 
Chrześcijaństwa. Jest w Kościele takie 
święto – 14 września – Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Tego dnia dziękuje-
my panu Bogu za Krzyż – znak zwy-
cięstwa Pana Jezusa nad  wszelkim 
złem. Pamiętajcie, każdy krzyż –  ten 
duży i  ten mały, ten w kościele i  ten 
w domu czy szkole na ścianie wiszą-
cy i  ten, który ktoś nosi na  sznurku 
lub łańcuszku – każdy krzyż ma przy-
pominać nam, że dobrem zwyciężymy 
wszelkie zło.

Zachęcam do  rozwiązania naszych 
piaskownicowych zadań. Przynoście 
je do  zakrystii przed lub  po  niedziel-
nej Mszy o  1100. Nagrody wręczymy 
23 września. Powodzenia!



9

Na Piasku  nr 9 (495)      wrzesień 2018



10

Na Piasku  nr 9 (495)      wrzesień 2018



11

Na Piasku  nr 9 (495)      wrzesień 2018

14-15 sierpnia 2018 
Cracovia Sacra

Owocna dwudniowa Cracovia Sacra za  nami. Tema-
tem tegorocznym była religijność Krakowa. Wiele klasz-
torów i kościołów śródmiejskich ukazało swoje skarby. 
Były też różnego rodzaju dodatkowe atrakcje, których 
nie zabrakło również u  karmelitów. Muzeum karmeli-
tańskie przygotowało wystawę prezentującą pobożność 
związaną z klasztorem na Piasku. Pokazywaliśmy obrazy 
i dzieła mówiące o świętych karmelitańskich. Wśród nich 
na uwagę zasługuje cykl obrazów malowanych na desce 
z dawnego klasztornego refektarza, wielki obraz z daw-
nego ołtarza św. Alberta czy też rękopisy i  starodruki 
przybliżających świętych Karmelu. Przy tej okazji zapre-
zentowano rzymską blachę miedziorytniczą z  1762  r. 
przedstawiającą proroka Eliasza wraz z odbitką wykona-
ną z niej współcześnie w Krakowie w 2008 r.

Propagowaną szczególnie przez Zakon Karmelitów 
pobożność szkaplerzną zaprezentowano poprzez cykl 
przedstawień objawienia św. Szymonowi Stockowi, 
a także obrazy ukazujące opiekę Matki Bożej Szkaplerz-
nej – Płaszczowej. Wielowiekową tradycję arcybractwa 
szkaplerznego można było poznać dzięki iluminowanym 
księgom sięgających roku 1600, atrybuty brackie – laski, 
feretrony, chorągwie, a nawet rytuał pogrzebowy (frag-
ment katafalku i szkaplerz trumienny).

Nie mogło oczywiście zabraknąć królującej na Piasku 
Matki Bożej – Pani Krakowa. Część wystawy poświęco-
na Jej kultowi zawierała nie tylko świadectwa pisane, 
jak spisy cudów, modlitewniki czy drukowane uroczy-
ste kazania, ale także miedzioryty, drzeworyty i przed-
stawienia malarskie oraz haftowane i srebrne sukienki, 
czy zasuwy na Cudowny Obraz. Wyjątkową okazją była 
prezentacja oryginałów koron papieskich (wykonanych 
na koronację w 1883) projektu Jana Matejki, które były 
pokazywane po raz pierwszy po niedawnej konserwacji.

Uzupełnieniem wystawy były oprowadzania prze-
wodnickie po kościele i klasztorze. Zgromadziły one nie-

zwykle dużo osób, nieraz zapełniając całe prezbiterium. 
Do akcji włączył się również br. Radosław, który ekspery-
mentalnie oprowadzał turystów w jęz. angielskim.

We  wtorek, wieczorem w  wigilię Wniebowzięcia 
w  bazylice piaskowej miał miejsce koncert w  wykona-
niu artystów Piwnicy św. Norberta. Zaprezentowali oni 
w niezwykłej oprawie wizualnej spektakl muzyczno-po-
etycki Ecce signum salutis poświęcony Maryi Szkaplerznej.

Spotkania muzealne urozmaiciły pokazy graduału 
karmelitańskiego z 1644 roku. Ich uczestnicy mogli się 
naocznie przekonać o różnorodności i przepychu ilumi-
nacji tego dzieła ojca Stanisława. Nie zabrakło specjal-
nych zadań dla najmłodszych, którzy wraz z rodzinami 
mogli rozwiązywać zagadki klasztorne, rozpoznawać 
świętych czy zamienić się w iluminatora starych ksiąg.

Z życia parafii i klasztoru
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Do tegorocznych spotkań włączyli się sami zakonni-
cy. Ojcowie Andrzej Zonko i Adam Matoryn opowiedzie-
li o  liturgii, również tej rozbudowanej karmelitańskiej 
w formie przedsoborowej. Ukazali paramenty liturgicz-
ne, zróżnicowanie szat liturgicznych oraz specyfikę ob-
rzędów.

Wystawa powstała nie tylko własnymi siłami, ale przy 
wydatnej pomocy technicznej (plansze, tła, napisy) p. Be-
aty i p. Katarzyny z Muzeum Inżynierii Miejskiej. Dzięki 
wsparciu głównego organizatora tego wydarzenia – Wy-
działu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta 
Krakowa udało nam się zorganizować dla Państwa dwa 

warsztaty –  kaligraficzny (p. Grzegorza Barasińskiego 
z Krakowskiej Szkoły Kaligrafii) i graficzny (p. prof. Te-
resy Frodymy), które cieszyły  się dużym zainteresowa-
niem i były oblegane przez zwiedzających. Od dłuższe-
go czasu współpraca ze  szkołą kaligrafii pozwala nam 
cieszyć się z praktycznego poznawania sztuki pisarskiej, 
jakże ważnej dla historii naszego klasztoru. W tym roku 
zorganizowany po raz pierwszy warsztat pani prof. Tere-
sy Frodymy przybliżył dawne techniki graficzne, a  jego 
uczestnicy mogli spróbować swoich sił w grafice wyko-
nanej techniką suchej igły.

W  czasie dwóch dni klasztor karmelitów odwiedzi-
ło kilkaset osób. Wielkie podziękowania dla Ani i Kuby 
za  pomoc przy wystawie i  koordynacji wszelkich dzia-
łań (również za pościg za  zbiegłym Lordem – karmeli-
tańskim bernardynem). Dziękujemy również wszystkim 
przybyłym, a przede wszystkim wiernym naszym wysta-
wom od lat. Cieszymy się, że nasze zbiory ciągle budzą 
Wasze zainteresowanie i znajdujecie czas by nas odwie-
dzać.

Do zobaczenia  w  przyszłym roku w  większym gro-
nie. Grupy zorganizowane (dzieci, młodzież, studentów, 
dorosłych i  seniorów) zapraszamy na  lekcje muzealne 
i warsztaty przez cały rok. Więcej informacji pod adre-
sem: archiwum@karmelici.pl

(SzS)

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

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

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

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

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

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

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta od poniedziałku do piątku:

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

Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 782 139 777

Ilustracja na okładce: Łaskami słynący obraz Matki Bożej ze Lwowa, tzw. Madonna Pełków, 1613, fot. M. Bujak 
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