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11  lutego będziemy przeżywać 
Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z  Lourdes, na  pamiątkę wy-
darzenia mającego miejsce 161 lat 
temu, kiedy Bernadetta Soubirous 
po  raz pierwszy zobaczyła „Piękną 
Panią”. Jednocześnie będzie to XXVII 
Światowy Dzień Chorego. Jak zazna-
czył nasz krakowski Arcybiskup  – 
Marek Jędraszewski rok temu: „Misją 
Kościoła jest otaczanie miłością ludzi 
chorych i  cierpiących i  dostrzeganie 
w  nich rysów cierpiącego Chrystusa”. 
Pozwólcie zatem, że ten artykuł po-
święcę tej misji Kościoła wobec cier-
piących i chorych.

Nasz Arcypasterz powiedział też 
rok temu w  Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w krakowskich Łagiew-
nikach: „Wrażliwość Kościoła na  los 
biednych, chorych i  cierpiących widać 
nie tylko na  kartach Pisma Świętego, 
ale także w świadectwie życia jego świę-
tych i  błogosławionych. Taką postacią 
była Służebnica Boża  – Hanna Chrza-
nowska – która uważała, że służba cho-
rym jest służbą samemu Chrystusowi. 
Krakowska pielęgniarka przeszła długą 
duchową drogę nawrócenia, dostrzega-
jąc w cierpiących oblicze Chrystusa”.

Będąc kapelanem w  szpitalu 
im. J. Dietla przy al. Focha, poruszo-
ny tymi słowami poprosiłem nasze-
go Arcybiskupa o nadanie patronatu 
właśnie bł. Hanny Chrzanowskiej 
naszej szpitalnej kaplicy. W  mojej 

służbie chorym i cierpiącym w szpi-
talu w  dużej mierze pomaga mi Jej 
orędownictwo a  także moje do-
świadczenie, którym chcę  się teraz 
z  Wami podzielić: W  trzecim roku 
życia zdiagnozowano u  mnie bar-
dzo silną wadę wzroku. Przez całe 
dzieciństwo moi rodzice starali  się 
mi jakoś pomóc wyjść z  tego kalec-
twa, niestety bezskutecznie. Sam 
niejednokrotnie modliłem  się o  cud 
uzdrowienia, ale dopiero po wielu la-
tach zrozumiałem, że ten mój defekt 
oczu jest dla  mnie darem od  Boga, 
abym nigdy nie zapomniał o ludziach 
chorych, cierpiących i  kalekach, 
abym też umiał lepiej ich rozumieć, 
a przez to bardziej ofiarnie im służyć, 
a w nich samemu Chrystusowi.

Prośmy zatem Najświętszą Ma-
ryję Pannę z  Lourdes w  Światowy 
Dzień Chorego o  pomoc w  znosze-
niu cierpienia dla chorych, a dla nas 
– opiekujących się nimi – o dar ser-
decznej służby 
samemu Chry-
stusowi.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Uzdrowienie 
chorych 

– módl się za nami
Kochani Miłośnicy Sanktuarium 

„Na Piasku”!
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„Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,
Dziś chcemy zastanowić się nad takim darem Ducha 

Świętego, który często jest źle rozumiany lub traktowa-
ny powierzchownie, ale dotyka istoty naszej tożsamości 
i naszego życia chrześcijańskiego: chodzi o dar poboż-
ności.

Trzeba natychmiast wyjaśnić, że dar ten nie utożsa-
mia się ze współczuciem dla kogoś, litością dla bliźnie-
go, ale wskazuje na naszą przynależność do Boga i na-
szą głęboką więź z Nim, więź, która nadaje sens całemu 
naszemu życiu, zachowuje nas niezłomnymi, w jedności 
z Nim, nawet w chwilach najbardziej trudnych i niespo-
kojnych.

1. Tej więzi z Bogiem nie należy rozumieć jako obo-
wiązku czy czegoś narzuconego: jest to więź wypływają-
ca z naszej głębi. Chodzi natomiast o relację przeżywaną 
sercem: jest to nasza przyjaźń z Bogiem, dana nam przez 
Jezusa, przyjaźń, która zmienia nasze życie i napełnia nas 
entuzjazmem i radością. Z tego powodu dar pobożności 
budzi w nas przede wszystkim wdzięczność i uwielbie-
nie. To właśnie jest najbardziej autentycznym motywem 
i sensem naszej czci i adoracji. Kiedy Duch Święty spra-
wia, że dostrzegamy obecność Pana i  całą Jego miłość 
względem nas, to  rozpala nasze serce i  pobudza nas 
niemal naturalnie do modlitwy i celebrowania. Tak więc 
pobożność jest synonimem autentycznego ducha religij-
nego, synowskiej zażyłości z Bogiem, zdolności modle-
nia się do Niego z miłością i prostotą, właściwą osobom 
pokornego serca.

2. Ów dar pobożności pozwala nam nie tylko wzra-
stać w  relacji i  komunii z  Bogiem oraz prowadzi nas, 
by żyć jako Jego dzieci, ale  także pomaga nam przele-

wać tę miłość na  innych i uznać ich za braci. Tak więc 
wówczas będziemy rzeczywiście poruszeni uczuciami 
współczucia – ale nie bigoterii – wobec tych, którzy są 
obok nas i których spotykamy na co dzień. Dlaczego mó-
wię o bigoterii – bo niektórzy sądzą, że litość oznacza 
zamykanie oczu, robienie miny jak na obrazku, udawa-
nie świętego – to nie jest dar pobożności. Będziemy na-
prawdę zdolni, by radować się z tymi, którzy się weselą 
i płakać z tymi, którzy płaczą, aby być blisko tych, którzy 
są samotni lub udręczeni, aby poprawić tych, którzy są 
w  błędzie, aby pocieszyć tych, którzy są uciskani, aby 
przyjąć i  pomóc potrzebującym. Istnieje bardzo ścisła 
relacja między darem pobożności, a  łagodnością. Dany 
nam przez Ducha Świętego dar pobożności czyni nas ła-
godnymi, spokojnymi, cierpliwymi, w pokoju z Bogiem, 
służących łagodnie innym.

Drodzy przyjaciele, w Liście do Rzymian Apostoł Pa-
weł mówi: „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewo-
li, by  się znowu pogrążyć w  bojaźni, ale  otrzymaliście 
ducha przybrania za  synów, w  którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!» (Rz 8,14-15). Prośmy Pana, aby dar Jego 
Ducha mógł przezwyciężyć nasz strach i nasze niepew-
ności i uczynić nas radosnymi świadkami Boga i Jego mi-
łości, abyśmy oddawali cześć Bogu w prawdzie, służąc 
również bliźnim, z łagodnością i uśmiechem. Duch Świę-
ty zawsze bowiem obdarza nas w  radości. Niech Duch 
Święty obdarza nas tym darem pobożności. Dziękuję”.

Katecheza Ojca św. Franciszka  
wygłoszona na Placu św. Piotra w Watykanie  

4 czerwca 2014 r.

Dary Ducha Świętego
Dar Pobożności
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2 lutego

Ewangelia (Łk 2, 22-40)
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa 
Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, 
aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane 
w  Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko 
płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również 
złożyć w  ofierze parę synogarlic albo dwa młode 
gołębie, zgodnie z  przepisem Prawa Pańskiego. 
A  żył w  Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był 
to  człowiek sprawiedliwy i  pobożny, wyczekiwał 
pociechy Izraela, a  Duch Święty spoczywał na  nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za  natchnieniem więc 
Ducha przyszedł do  świątyni. A  gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
«Teraz, o  Władco, pozwól odejść słudze Twemu w 
pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów: światło na  oświecenie pogan i  chwałę ludu 
Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, 
co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł 
do  Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest 
na  upadek i  na  powstanie wielu w  Izraelu i  na  znak, 
któremu sprzeciwiać  się będą. A  Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była 
tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia 
Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła 
już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się 
ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem 
i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga 
i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia 
Jerozolimy. A  gdy wypełnili wszystko według Prawa 
Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 
Dziecię zaś rosło i  nabierało mocy, napełniając  się 
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

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

3 lutego

Ewangelia (Łk 4, 21-30)
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu 
w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które 
słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się 
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: 
«Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z 
pewnością powiecie Mi to  przysłowie: Lekarzu, ulecz 
samego siebie; dokonajże i  tu, w  swojej ojczyźnie, 
tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». 
I  dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok 
nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, 
mówię wam: Wiele wdów było w  Izraelu za  czasów 
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 
trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował 
w  całym kraju; a  Eliasz do  żadnej z  nich nie został 
posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. 
I  wielu trędowatych było w  Izraelu za  proroka 
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko 
Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze 
unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili 
Go z  miasta i  wyprowadzili aż na  urwisko góry, 
na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. 
On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Jezus komentuje w synagodze proroctwa Izajasza doty-
czące wyobrażenia „Dnia Pańskiego” z Iz 61, 1-2. Wypowia-
dając w synagodze słowa «Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
które słyszeliście» pokazuje zgromadzonym, że  jest świa-
domy swojej Boskości. Zdaje sobie sprawę, że jest „nosicie-
lem” jak również przekazicielem Królestwa Bożego w swo-
jej osobie. Jednak zgromadzeni w świątyni nie rozumieją 
Jezusa, ponieważ Izrael nadal był pod panowaniem obcego 
narodu – Rzymu. Nie potrafią zrozumieć jak syn cieśli, Jó-
zefa z Nazaretu może podawać się za Mesjasza. Żydzi wy-
obrażali sobie oczekiwanego Mesjasza, jako politycznego 
władcy, który przyjdzie i z wielką mocą da Izraelowi wol-
ność. Oczywiście wszystko inaczej mogłoby być odebrane 
gdyby Jezus „pokazał jakiś cud” tak jak w Kafarnaum. Dziś 
również często nie słyszymy tego, co Bóg do nas mówi, nie 
zauważmy Go w naszej codzienność, w naszym życiu. A kie-
dy nagle zaczyna nam zależeć na kontakcie z Nim, od razu 
oczekujemy cuda w odpowiedź, że Bóg nas słyszy…

10 lutego

Ewangelia (Łk 5, 1-11)
Pewnego razu –  gdy tłum cisnął  się do  Jezusa, aby 
słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret 
–  zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy 
zaś wyszli z  nich i  płukali sieci. Wszedłszy do  jednej 
łodzi, która należała do  Szymona, poprosił go, żeby 
nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i  z  łodzi nauczał 
tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń 
na  głębię i  zarzućcie sieci na  połów!» A  Szymon 

Komentarze biblijne
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odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie 
ułowiliśmy. Lecz na  Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro 
to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci 
ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy 
w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; 
i  napełnili obie łodzie, tak że  się prawie zanurzały. 
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do  kolan 
i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem 
grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy 
w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak 
również Jakuba i  Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 
wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie 
bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie 
na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Brzeg jeziora pełnił funkcję akustyczną podobnie jak 
w  amfiteatrach, dlatego przemawianie z  wody przez Je-
zusa powodowało, że Jego głos był lepiej słyszalny przez 
tłum, który przyszedł Go posłuchać. Posłuszeństwo Piotra 
jest wzorowe. Mógł on słuchać Jezusa i uznawać Jego auto-
rytet w sprawach religijnych, jednak nie musiał zgadzać się 
z  nim w  dziedzinie, na  której sam znakomicie  się znał 
tzn. „łowieniu ryb”. Piotr jest w stanie porzucić wszystko 
dla Jezusa, pomimo tego, że na pewno nie mógł narzekać 
na swój stan materialny, ponieważ zawód rybaka w tam-
tych czasach wiązał się z dochodami ponad przeciętnymi. 
Zaufanie i posłuszeństwo względem Boga to klucz do Jego 
Królestwa. Każdego dnia człowiek zmierza się w swoim ży-
ciu z różnymi wyborami, musi podejmować decyzje, które 
potem mają wpływ na  jego życie. Najtrudniej podejmu-
je się te, które są sprzeczne z naszymi dotychczasowymi 
doświadczeniami, wiedzą i  umiejętnościami. Piotr poka-
zuje, że posłuszeństwo i wiara w  Jezusa jest ponad tym 
wszystkim, że Bóg działa w naszym życiu cały czas i nie 
koniecznie musi to być zrozumiałe dla człowieka.

17 lutego

Ewangelia (Łk 6, 17. 20-26)
Jezus zszedł z  Dwunastoma na  dół i  zatrzymał  się 
na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie 
mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich 
okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów 
i  mówił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem 
do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz 
głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, 
którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać  się będziecie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy 
was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i  z powodu 
Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako 
niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest 
wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie 
ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, 
bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy 
teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. 
Biada wam, którzy  się teraz śmiejecie, albowiem 

smucić  się i  płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy 
ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie 
ich czynili fałszywym prorokom».

Każdy z nas ma założoną przez Boga tęsknotę za szczę-
ściem,. Błogosławieni to  z  greckiego ludzie szczęśliwi. 
Bardzo trudno utożsamić sobie radość i szczęście z ubó-
stwem, cierpieniem czy prześladowaniem. Błogosławień-
stwa to postawienie nas naprzeciwko tego przed czym 
często uciekamy, obawiamy się i staramy się tego unik-
nąć. Ma to na celu spojrzenie na rzeczywistość oczami 
wiary, miłości i  nadziei na  udział w  Bożym Królestwie. 
Błogosławieństwa to droga Miłości do Boga poprzez Je-
zusa, które w swej istocie są Jego odbiciem.

24 lutego

Ewangelia (Łk 6, 27-38)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Powiadam wam, 
którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze 
czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają, i  módlcie  się za  tych, którzy 
was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw 
mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. 
Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu 
od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam 
czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie 
tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam 
wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, 
którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy 
wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? 
I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, 
od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się 
wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, 
żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych 
nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i  pożyczajcie, niczego  się 
za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka 
i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry 
dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; 
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, 
a  będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a  będzie wam 
dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad 
brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem 
taką miarą, jaką wy mierzycie».

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

Kamil Rączkowski
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Życie mistyczne i zagadnienia związane z doświadcze-
niami mistyków zawsze rodziły kontrowersje i spory 

co do ich identyfikacji i ostatecznej oceny. Czym jest mi-
styka i jak ją należy rozumieć w ujęciu węższym i szer-
szym, rozstrzyga Katechizm Kościoła Katolickiego. Czy-
tamy w nim, że życie chrześcijańskie zawsze ma wymiar 
mistyczny, ponieważ dąży do zjednoczenia „mistyczne-
go” z Chrystusem, dotyczy każdego ochrzczonego, na-
wet jeśli szczególne łaski czy nadzwyczajne znaki życia 
mistycznego są udzielane jedynie niektórym, w  tym 
celu, by  ukazać darmowy dar udzielony wszystkim1. 
Nie analizując szczegółowo tzw. „kwestii mistycznej”, 
współcześnie przyjmuje się, że jest jedna świętość i do-
skonałość, do której powołani są wszyscy chrześcijanie, 
a do której dochodzi się różnymi drogami, przy użyciu 
odpowiednio różnych środków2. Przyjęcie tej prawdy, 
nie pozostaje bez znaczenia przy podejmowaniu próby 
oceny prawdziwości życia mistycznego poszczególnych 
osób. Uwzględniając powyższe uwagi oraz uświadamia-
jąc sobie złożoność zagadnienia, współczesny badacz, 
w przeciwieństwie do swoich poprzedników, powinien 
wykazywać mniej sceptycyzmu w nastawieniu do osób 
współpracujących owocnie z łaską Bożą.

Życiorys
Cecylia Działyńska, która stała się postacią stwarzającą 

„problem” w tym względzie, jest postacią niezbyt szeroko 
znaną. W Encyklopedii Katolickiej wydanej w 1983 roku 
czytamy, że urodziła się 19 IX 1836 w Kórniku, a zmarła 24 
V 1899 w Poznaniu. Była córką Tytusa Adama Działyńskiego 
i Celestyny Gryzeldy z Zamoyskich. Staranne wychowanie 
i wykształcenie (muzyka, języki obce) otrzymała w domu 
rodzinnym, gdzie panowała patriotyczna atmosfera, sprzy-
jająca jej zainteresowaniom narodowo-patriotycznym. 
W czasie powstania styczniowego pracowała wraz z mat-
ką w Komitecie Niewiast Wielkopolskich, prowadząc jego 
trzeci wydział (zaopatrzenie). Choroba wpłynęła na pogłę-
bienie jej życia religijnego. W 1869 została tercjarką do-

1 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2014, Pallottinum, Poznań 1994, s. 463.
2 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 39-42, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Dekla-

racje, Éditions du Dialogue, Paris 1967, s. 135n.
3 Por. M. Wrzeszcz, Cecylia, hasło: Działyńscy, w: Encyklopedia Katolicka, t.4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Wydawnictwo 

TN KUL, Lublin 1983, kol. 462.

minikańską. Pod wpływem lektury dzieł mistycznych spo-
rządzała notatki ze swych przeżyć religijnych i duchowych, 
które wydano anonimowo pt. „Kartki z  życia modlitwy” 
(Tarnów 1889). Polemizował z  ich zawartością anonimo-
wy autor w  poznańskim „Przeglądzie Kościelnym”, apo-
logii zaś poświęcono zbiorową publikację zatytułowaną 
„Kartki z życia modlitwy. Odprawa na ich krytykę” (Tarnów 
1891). Cecylia Działyńska podjęła udaremnioną przez Kul-
turkampf próbę założenia domu zakonnego w majątku ro-
dzinnym w Granowie. Pozostawiła wiele artykułów z dzie-
dziny botaniki i historii, zwłaszcza dotyczącej udziału jej 
rodziny w powstaniu listopadowym3.

Człowiek dążąc do zjednoczenia z Bogiem, poszukuje 
odpowiednich dla siebie punktów odniesienia, wzorców 
i  literatury, by  lepiej zrozumieć własne doświadczenia 
duchowe i uzyskać odpowiedzi na nurtujące go pytania.

„Lektura jest zwyczajną drogą, na której geniusz się 
rozwija i otwiera przed samym sobą. Ten, kto chciałby 
wszystko wydobyć z własnych myśli, nie szukając różne-
go rodzaju bodźców zewnętrznych, skazałby się w krót-
kim czasie na umysłową atrofię”. Takiego błędu nie po-
pełniła Cecylia Działyńska, chętnie czerpiąc z  różnego 
rodzaju „bodźców zewnętrznych”, gdy w  odpowiedzi 
na prośbę spowiednika zaczęła opisać i obiektywizować 
swoje doświadczenia duchowe.

Doświadczenie cierpienia 
i choroby – jako źródło 
inspiracji duchowych  
Cecylii Działyńskiej

Cecylia Działyńska z gen. Władysławem Zamoyskim (1803-1868) 
mężem siostry Jadwigi w Paryżu, około 1867 r.
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Obok źródeł teologicznych, można dostrzec oddzia-
ływanie na  życie mistyczne Działyńskiej tak istotnego 
czynnika jakim było jej osobiste doświadczenie choroby 
i cierpienia.

Doświadczenie cierpienia i choroby
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: dlaczego cier-

piała i  jak przeżywała swoje cierpienie Cecylia Dzia-
łyńska, wydaje  się bezcelowe. Ze  względu na  swo-
istą „nietykalność” cierpienia w  życiu człowieka4 oraz 
na  szczupłość materiału źródłowego, trudno byłoby 
uzyskać odpowiedź na  tak postawione pytania. Reflek-
sja naukowa nad rzeczywistością cierpienia, jest zawsze 
trudna, gdyż cierpienie samo w sobie pozostające abs-
trakcją na poziomie refleksji, jawi się w świecie ludzkim 
i zwierzęcym jako konkret. Dodać trzeba, cytując myśl 
soborową, że chociaż „w swoim podmiotowym wymia-
rze, jako fakt osobowy, zamknięty w konkretnym i nie-
powtarzalnym wnętrzu człowieka, cierpienie wydaje się 
jakby niewyrażalne oraz nieprzekazywalne – to równo-
cześnie, może nic tak jak ono nie domaga się, w swej 
właśnie «przedmiotowej rzeczywistości», podjęcia, re-
fleksji, ujęcia w kształt wyrazistego problemu, postawie-
nia radykalnych pytań i szukania odpowiedzi. Jak widać, 
nie chodzi tu tylko o opis cierpienia. Są inne kryteria, 
wykraczające poza sferę opisu, które musimy wprowa-
dzić, kiedy decydujemy się wniknąć w świat ludzkiego 
cierpienia”5.

Cierpienie rzutuje na  sposób przeżywania wia-
ry przez człowieka nim dotkniętego, jak też na  jego 
życie duchowe. Właściwe zrozumienie cierpienia 
i  znoszenie go w  łączności z  Chrystusem, nie tyl-
ko nie staje na  przeszkodzie aktualizacji powołania 
chrześcijańskiego, lecz ze  względu na  mękę, śmierć 
i  zmartwychwstanie Syna Bożego stanowi konieczną 
drogę do  zjednoczenia  się z  Nim w  miłości6. Modli-
twa wielkich mistyków i świętych była zwykle powią-
zana z wpatrywaniem się w Ukrzyżowanego Chrystu-
sa. To właśnie Ciało Chrystusa stanowi dla  człowieka 
cierpiącego drogę do pełni modlitwy, zabezpiecza go 
przed zabłąkaniem się w podejrzany spirytyzm7. Przez 
Chrystusa bowiem –  jak podkreśla konstytucja Gau-
dium et spes8 –  i w Chrystusie, rozjaśnia się tajemni-
ca cierpienia i  śmierci, które przygniatają człowieka, 
gdy pozostaje on poza nowością Ewangelii. Chrystus 

4 Jan Paweł II, List apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia: Salvifici doloris, nr 4: „Cierpienie ludzkie budzi współczucie, 
budzi także szacunek – i na swój sposób onieśmiela. Zawiera się w nim bowiem wielkość swoistej tajemnicy”, w: Jan Paweł II, Jubileuszowy Rok 
Odkupienia (25 III 1983 – 22 IV 1984), Libreria Editrice Vaticana 1985, s. 67.

5 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes, nr 5, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 
Éditions du Dialogue, Paris 1967, s. 539.

6 Por. Marek Chmielewski, Cierpienie biernej nocy zmysłów i ducha w doświadczeniu mistycznym Cecylii Działyńskiej, w: Cierpienie i śmierć, red. 
J. A. Nowak OFM, seria: Homo meditans t. 13, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992, s. 115.

7 Por. Antoni Jozafat Nowak OFM, Terapeutyczna moc modlitwy, w: Homo orans, t. 1, red. Ks. J. Misiurek, ks. J. M. Popławski, RW KUL, Lublin 
2000, s. 281.

8 Por. Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes, nr 22. 33
9 Por. Franco Imoda SJ, Odkryj w sobie tajemnicę, przeł. S. Morgalla SJ, J. Kołaczek-Lejmel, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 94.
10 Waldemar Durda, Chrześcijańska postawa wobec cierpienia według idei Apostolstwa Chorych, Kraków 1998, s. 39. 
11 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1501, Poznań 1994, s. 356.

zmartwychwstał, przezwyciężając śmierć swoją śmier-
cią i obdarzył nas życiem, byśmy jako synowie wołali 
w Duchu: Abba, Ojcze!

Uwzględniając kontekst nieuleczalnej choroby i cier-
pienia duchowego – powodowanego przez spowiedni-
ków – jak też analizując tekst źródłowy, możemy przy-
puszczać, że w rozwoju duchowym i życiu mistycznym 
Cecylii Działyńskiej wymienione czynniki nie stanowiły 
przeszkody. Wręcz przeciwnie, można zasadnie sfor-
mułować tezę, że  siły do  znoszenia wielu przeciwno-
ści, czerpała ona z żywej relacji z Bogiem. Jedno z praw 
rozwojowych mówi, że  można stawić czoła słabości 
lub  ograniczeniom tylko wówczas, gdy dysponuje  się 
pewną siłą albo kiedy już pokonało się przeszkodę9. Czy-
tając Kartki zauważamy dojrzałą postawę Działyńskiej, 
przejawiającą się w jej determinacji znoszenia ciężkich 
doświadczeń życiowych i zrozumienia ich roli w kontek-
ście życia mistycznego.

„Cierpienie jest często utożsamiane z  bólem czy 
chorobą”10. W  niniejszej refleksji istotne będzie zi-
dentyfikowanie go w  odniesieniu do  bólu duchowego 
oraz nieuleczalnej choroby, jak też w obrębie trudności 
od spowiedników; a następnie kwestia wpływu cierpie-
nia na jej życie duchowe. Pominięte tu będą cierpienia 
duchowe związane z kolejnymi etapami życia mistyczne-
go, gdyż ten aspekt będzie poddany analizie w drugim 
rozdziale rozprawy.

Choroba jako czynnik w rozwoju  
życia mistycznego

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że choro-
ba może zamykać człowieka w sobie, prowadzić do roz-
paczy i buntu przeciw Bogu, ale „może także być drogą 
do  większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać 
w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, 
co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania 
Boga i powrotu do Niego”11. Taką rolę, jak  się wydaje, 
spełniała choroba w  życiu mistycznym Cecylii Działyń-
skiej.

W sierpniu 1863 roku oddała się ona Bogu w goto-
wości cierpienia dla osiągnięcia doskonałości. W miesiąc 
później zachorowała na  ciężki reumatyzm stosu pacie-
rzowego. Nieuleczalna choroba kręgosłupa uniemożli-
wiła jej poruszanie  się, przez co była skazana na  leże-
nie w  łóżku i  przyjmowanie pomocy od  innych osób. 
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Chorobę, która była przyczyną dotkliwego bólu fizycz-
nego, przyjęła Działyńska jako odpowiedź Boga na swo-
ją prośbę o osiągnięcie doskonałości chrześcijańskiej12. 
Cierpienie stanowiło okazję do ofiarowania go w akcie 
ekspiacji za swoje grzechy. W wyniku tego, pod koniec 
1864 roku, gdy będąc w kościele prosiła Chrystusa, aby 
powiedział do niej: „odpuszczone są tobie grzechy two-
je”; „idź i nie grzesz więcej”, otrzymała nadprzyrodzoną 
pewność, że darowano jej popełnione grzechy.

Cierpienia fizyczne związane z nieuleczalną chorobą, 
jak też pociechy duchowe, oddziaływały naprzemiennie 
na Działyńską podczas jej pobytu za granicą (Johannis-
bad, Drezno) w  celu leczenia. Powróciła do  Poznania 
na stałe w grudniu 1865 roku, zupełnie bezwładna. Jak 
zaznacza, pozostawała bez nadziei wyzdrowienia13. 
Uczyniwszy akt ofiarowania się Bogu, w 1866 roku prosi-
ła w modlitwie o doświadczenie na sobie cierpień Chry-
stusa. Konsekwencją tego pragnienia było nasilenie się 
choroby14.

Działyńska miała świadomość swego stanu wynika-
jącego z choroby. Jednocześnie ufała Bogu rozumiejąc, 
że nawet ciężka choroba nie stanowi przeszkody w roz-
woju życia mistycznego15. Dostrzegała, w  swoim do-
świadczeniu choroby, troskę i opiekę Boga. Oprócz cho-
roby kręgosłupa, wzmiankuje krótko o tym, że cierpiała 
też na „chroniczną różę twarzy”16.

Z zestawienia tekstów obecnych w  jej autobiografii 
duchowej, a mówiących o nieuleczalnej chorobie Cecylii 
wynika, że wpływała ona istotnie nie tylko na odczuwal-
ny ból fizyczny, lecz również na przeżycia wewnętrzne. 
Pierwsze lata choroby wyznaczyły ważny etap w jej ży-
ciu duchowym i  były równocześnie – według termino-
logii św. Jana od Krzyża – okresem czynnych i biernych 
oczyszczeń zmysłów i ducha.

O. Wiesław Strzelecki O.Carm

12 C. Działyńska, Kartki z życia modlitwy, Wydawca UAM, Poznań 
2011, s. 3n. „Roku 1863, w miesiącu Sierpniu, oddałam się Panu Bogu 
z postanowieniem, że wszystko chcę uczynić, i wszystko wycierpieć, 
aby osiągnąć jakikolwiek, choćby najmniejszy stopień doskonałości 
chrześcijańskiej. W miesiąc potem zachorowałam” – tamże.

13 Por. tamże, s. 4.
14 Por. tamże, s. 249.
15 Odnośnie do modlitwy z uspokojeniem Działyńska pisze: „Sca-

ramelli łaciński in Compendium redactus, pocieszył mnie i wdzięczno-
ścią napełnił ku Bogu. Zdaniem jego, u osób silnych i zdrowych, mo-
dlitwa z uspokojeniem nie sprowadza oznak śmierci. Oznaki śmierci, 
mówi Scaramelli, niszczą zdrowie, i przy częstem powtarzaniu spra-
wiają zupełne uniezdolnienie oddawania  się kontemplacyi. U  osób 
zdrowych, siły żywotne i  ciepło choć się skupią koło serca, jest ich 
dosyć w organizmie, by ożywić resztę ciała. U osób słabowitych i nie-
zdrowych, ta sama ilość ciepła i życia gdy się kupi koło serca, reszta 
ciała zostaje jego pozbawiona, i śmierć pozorna, (niebezpieczna bar-
dzo) je ogarnia. U mnie, po trzecim czy czwartym razie z oznakami 
śmierci, był ten dziwny powrót życia i rozgrzanie, o którem już wspo-
mniałam. Od tego dnia, nigdy więcej oznak śmierci w kontemplacyach 
moich już nie było, i rozumiem, że mi Pan Bóg w téj godzinie tyle życia 
i sił żywotnych w méj chorobie dodał, ile ich potrzebować mogłam 
na przyjmowanie Darów Jego” – tamże, s. 201-202.

16 Zob. tamże, s. 270.

Na okładce styczniowego numeru naszego miesięcz-
nika umieszczony jest obraz z biblioteki karmeli-

tów na Piasku. Zazwyczaj okładki nawiązują do okresu 
liturgicznego, czy też święta jakie przypada w danym 
miesiącu. W  styczniu mamy kilka świąt: Objawienia 
Pańskiego (Trzech Króli), św. Agnieszki, Nawrócenia 
św. Pawła. Jednakże żadnego z  tych nie przedstawia 
okładka. Na początku miesiąca, a tym samym początku 
roku – 1 stycznia obchodzimy święto dawniej nazywa-
ne Circumcisio Domini (Obrzezania Pańskiego) – dalej 
obchodzone w  rycie rzymskim. Święto to  związane 
jest z nadaniem imienia Jezus, dlatego z czasem zmie-
niono jego nazwę i pod taką obchodzą je niektóre ko-
ścioły protestanckie. Obecnie kościół katolicki obcho-
dzi w tym dniu Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi. Święto to  wprowadził Pius XI w  1931 roku, 
ale obchodzono je 11 października. Po reformie litur-
gicznej w 1969 roku podniesiono święto do rangi uro-
czystości i przeniesiono właśnie na 1 stycznia. Jaki ma 
to związek z okładką? Czy nie powinna być tu raczej 
umieszczona ikona Matki Bożej, czy inny wspaniały 
obraz maryjny z kolekcji klasztoru?

Obraz na okładce ukazuje obrady Soboru w Efezie. 
Sobór ten został zwołany w 431 roku pod przewodnic-
twem św. Cyryla, biskupa Aleksandrii dla  rozwiązania 
kwestii błędów chrystologicznych Nestoriusza, patriar-
chy Konstantynopola, który odmawiał Maryi tytułu 
Theotokos (Bożej Rodzicielki). Sobór był bardzo burzli-
wy, starły się w czasie niego trzy tradycje: aleksandryj-
ska, konstantynopolitańska i antiocheńska. Doszło na-
wet do kontrsynodu. Papież Celestyn poparł bpa Cyryla 
i dlatego właśnie ten Sobór zyskał miano powszechne-
go. Na Soborze Efeskim uchwalono dogmat o Bożym 
Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny. Dlaczego 
takie przedstawienie umieszczono na suficie biblioteki 
zakonnej? Karmelici jako zakon maryjny (Bracia NMP 
z Góry Karmel), podkreślali wszelkie tytuły Maryi, a tak-
że byli dumni ze swej historii, bowiem (jeszcze przed 
oficjalnym założeniem zakonu) mnisi zamieszkujący 
górę Karmel mieli uczestniczyć w obradach tego Sobo-
ru, walnie przyczyniając się do uchwalenia dogmatu.

Szymon Sułecki

Miesięcznik Sanktuarium “Na Piasku” w Krakowie
Bazylika Karmelitów
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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 parafi alna 
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: Sobór Efeski, obraz sufi towy biblioteki karmelitów na Piasku z 1698 r., fot. S. Sułecki

KALENDARIUM

1 stycznia
•  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy 

Rok.

4 stycznia
•  Pierwszy piątek miesiąca.

5 stycznia
•  Pierwsza sobota miesiąca.
•  Nabożeństwo wynagradzające o godz. 1630. 
•  Spotkanie opłatkowe dla I rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1500.

6 stycznia
•  Uroczystość Objawienia Pańskiego. Spotkanie grupy 

I rocznika II przygotowującego  się do  Sakramentu 
Bierzmowania o godz. 1400.

7 stycznia
•  Spotkanie dla  II grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

8 stycznia
•  Spotkanie dla III grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

9 stycznia
•  Spotkanie opłatkowe Grupy modlitewnej „Betania”. 

Wieczór Uwielbienia – rozpoczęcie Mszą Świętą 
o godz. 1900. 

•  Spotkanie dla IV grupy II rocznika przygotowujące-
go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

13 stycznia
•  Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Naro-

dzenia Pańskiego. Parafi alne kolędowanie po  Mszy 
Świętej o godz. 1300.

14 stycznia
•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-

twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630.

26 stycznia
•  Opłatkowe Spotkanie Rodziny Szkaplerznej i wszyst-

kich grup działających przy parafi i i kalsztorze. Roz-
poczęcie o godz. 1000.

WIZYTY DUSZPASTERSKIE
Data Dzień Ulica

02.01 Środa Batorego, Dunajewskiego, Basztowa 

03.01 Czwartek Łobzowska, Mickiewicza, Krupnicza 

04.01 Piątek Sobieskiego, Feldmana, Spasowskiego 

05.01 Sobota Krowoderska, Czysta, Grabowskiego 

07.01 Poniedziałek Kochanowskiego, Kremerowska 

08.01 Wtorek Michałowskiego, Pawlikowskiego, Sereno-Fenna 

09.01 Środa Dolnych Młynów, Czarnowiejska, Szlak, Asnyka, Rajska, Biskupia 

10.01 Czwartek Karmelicka, Szujskiego 

11.01 Piątek Siemiradzkiego, Garbarska 

STYCZNIOWA 
OKŁADKA

STYCZNIOWA 
OKŁADKA
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Za nami (niestety) ferie zimowe. Mam nadzieje, że był 
to  dla  Was dobry czas, pełen radości i  odpoczynku 

od nauki i innych zajęć szkolnych. Ferie już minęły, wróci-
liśmy do szkoły i... chyba dobrze. Dzięki temu, że dobrze 
wykorzystaliście czas na  wypoczynek, to  łatwiej będzie 
wykorzystać czas na naukę. A uczyć się naprawdę warto. 
To dzięki ludziom wykształconym i takim, którzy rozwijali 
swoje talenty, świat staje się lepszy i piękniejszy. Może ktoś 
z Was będzie doskonałym naukowcem jak Mikołaj Kopernik 
czy Maria Curie-Skłodowska. Może ktoś będzie sławnym 
lekarzem jak Zbigniew Religa, a może architektem niczym 
Donato Bramante, Rafael Santi czy Michał Anioł? Dlacze-
go ich przywołuję? Bo to budowniczowie najważniejszego 
z kościołów na świecie – Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

W lutym konkretnie 22 lutego obchodzimy święto Ba-
zyliki Świętego Piotra. Ma nam to pokazać, że Kościół jest 
tak naprawdę jeden. Mimo, że jest wiele budynków, które 
nazywamy kościołami, to wszystkie one tworzą jedną ca-
łość. Symbolem tej jedności jest właśnie rzymska Bazylika 
Świętego Piotra. Tak samo jest też z księżmi. Mimo, że jest 
ich wielu, to pracują oni w jednym i tylko jednym celu – 

aby świat poznał i pokochał Jezusa Chrystusa. Symbolem 
tej jedności wszystkich księży jest Papież na wzór św. Pio-
tra, który był pierwszym spośród Apostołów. Wy też je-
steście częścią tego jednego i świętego Kościoła, którego 
założycielem jest Pan Jezus – bądźcie z tego dumni!

Zachęcam do  rozwiązania piaskownicowych zadań. 
Na  rozwiązania czekam do  niedzieli 17  lutego! Przy-
noście je do  zakrystii przed lub  po  niedzielnej Mszy 
dla dzieci. Losowanie nagród 24 lutego. Powodzenia!

Drogie dzieci
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Św. Cyryl aleksandryjski
Św. Cyryl aleksandryjski, wielki Ojciec Kościoła, 

i szermierz słowa w walce o ortodoksję podczas soboru 
w  Efezie. Przez dawnych karmelitów był czczony jako 
„swój”.

Życie
Św. Cyryl urodził  się w  ok. 376 roku w  Aleksan-

drii. Był siostrzeńcem Teofila, patriarchy Aleksandrii 
w  latach 385-412. Cyryl otrzymał bardzo staranne 
wykształcenie ogólne i teologiczne. Tradycja karmeli-

tańska „posyła” go na studia do Aten – może dlatego, 
że późniejsze jego pisma wyraźnie poświadczają jego 
dobrą znajomość wielkich starożytnych filozofów 
greckich oraz wyraźnie dobre wykształcenie retorycz-
ne. Historycznie bardziej prawdopodobna jest raczej 
edukacja monastyczna na  pustyni egipskiej w  Scytii 
i Nitrze u Szenuty z Atripy oraz u Izydora z Peluzjum, 
jego zażyłość z  Biblią ma wyraźne monastyczne ko-
rzenie, a doktryna moralno-ascetyczna jest odzwier-
ciedleniem nauk pustynnych mistrzów duchowych. 
Przez całe późniejsze swoje życie pozostanie w kon-
taktach listownych z  wielu mnichami i  pustelnikami 
egipskimi. Po  powrocie do  Aleksandrii i  przyjęciu 
święceń, razem ze stryjem Teofilem brał udział w tzw. 
synodzie „pod dębem” w roku 403 w Konstantynopo-
lu, który złożył z  urzędu Jana Chryzostoma biskupa 
Konstantynopola: w  ten sposób zostało utrzymane 
pierwszeństwo Aleksandrii na Wschodzie, nie na dłu-
go zresztą. Po śmierci Teofila w roku 412, Cyryl został 
jego następcą. W 417 roku Cyryl przywrócił jedność 
z Konstantynopolem. Wkrótce jednak doszło znowu 
do  konfliktu, bowiem na  katedrze konstantynopoli-
tańskiej zasiadł Nestoriusz głoszący heretycką naukę 
o  Matce Chrystusa –  Christotokos, która skutkowała 
błędem w nauce o Synu Bożym. W obronie wiary zo-
stał zwołany sobór w  Efezie (431  rok), gdzie Cyryl 
osamotniony bronił prawdziwej wiary o Bożym rodzi-
cielstwie Maryi –  Theotokos –  i  odniósł zwycięstwo. 
Zwycięstwo Cyryla było zresztą podwójne: obronił 
czystość wiary i uchronił jedność Kościoła. W ostat-
nich latach życia zmagał z reakcją antychrześcijańską. 
Zmarł 27 czerwca 444 roku.

Wizerunek
W północnych stallach, między św. Telesforem a św. 

Gerardem węgierskim, został umieszczony wizerunek 
podpisany CYRILLUS EP. ALEXANDRINUS –  Cyryl bp 
aleksandryjski. Zgodnie z  tradycja ikonograficzną jest 
przedstawiony w  starszym  wieku –  choć nie starzec 
– w ciemną brodą o wyraźnym podwójnym rozwidleniu, 
co miałoby być znakiem jego obrony dwóch natur Jezu-
sa Chrystusa. Na głowie ma biskupią mitrę. Jest ubrany 
w  chórowy strój karmelitański –  ciemnobrązowy, pra-
wie czarny habit i  biały płaszcz o naciągniętym na  tył 
głowy kapturze, ściśle przylegającym do głowy. W lewej 
ręce trzyma pastorał, a  jednocześnie obiema rękoma 
przytrzymuje rozwinięty zwój papieru, na  którym zo-
stały zapisane słowa drugiej części Pozdrowienia Aniel-
skiego, oczywiście po  łacinie: SANCTA MARIA MATER 
DEI ORA PRONOBIS PECCATORIBUS NUNC ET IN HORA 
MORTIS NOSTRE AMEN  – święta Maryjo Matko Boża 
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci 
naszej. Amen.

W ikonografii karmelitańskiej przedstawia się go za-
zwyczaj z  krzyżem patriarchy i  w  kapeluszu kardynal-
skim. Często w dłoniach ma księgę lub model kaplicy-
-kościoła. Księga nie dziwi – Cyryl mąż uczony i piszący: 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. XIII
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jego dzieła w wielkiej Patrologii Migne’a liczą 10 tomów. 
Natomiast kaplica w jego ręku najczęściej jest tłumaczo-
na przez odwołanie do kaplicy Deipara na Górze Karmel. 
Jednak prawdziwą ciekawostką jest fakt, że  we  wcze-
snonowożytnej ikonografii czasami przedstawia się Cy-
ryla zwyciężającego nad Nestoriuszem w trakcie poje-
dynku wręcz – własnoręcznie powalił heretyka!

„Karmelitański” Cyryl
W  karmelitańskiej tradycji hagiograficznej św. Cy-

ryl należy do  tych, którzy byli „karmelitami przed kar-
melitami” –  in  spiritu et virtute Eliae –  w  duchu i  mocy 
Eliasza. Usprawiedliwienie przynależności do  zakonu 
karmelitańskiego św. Cyryla (i  innych jemu podobnych 
jak np. św. Telesfora czy Dionizego, papieży) zasadza się 
na jego domniemanym okresie życia w „szkole karmeli-
tańskiej”. Najpierw miałaby to być nauka w Jerozolimie 
(gdzie miał  się zatrzymać w  drodze powrotnej z  Aten 
do Aleksandrii) u patriarchy Jana XLIV, a później – za na-
mową patriarchy –  życie pustelnicze na  górze Karmel. 
Tam miałoby  się dokonać najważniejsze duchowe wy-
darzenie młodości Cyryla, które miało zaważyć na jego 
późniejszej działalności obrońcy czystości wiary. Miano-
wicie miał na  Górze Karmel wejść przez kontemplację 
słynnego epizodu z życia proroka Eliasza, który zobaczył 
zbliżającą się chmurkę znad morza zwiastującą deszcz. 
Mistyczne zrozumienie tego wydarzenia, którego do-
stąpił św. Cyryl miało mu wyjaśnić tajemnicę Wcielenia 
Syna Bożego i roli Matki Najświętszej w tych misteriach. 
Zaowocowało to później obroną tytułu Bożej Rodziciel-
ki – Theothocos.

Ostatecznie karmelici łączyli bezpośrednio z  Cyry-
lem, a właściwie z jego dziedzictwem w swoim zakonie, 
dwie rzeczy. Pierwsza to  śpiew wezwania Sancta Ma-
ria Mater dei ora pro nobis, który miał być już w użyciu 
we wspólnotach karmelitańskich (a rzeczywiście już był 
obecny w  starożytnym Kościele) po  wpływem zwycię-
stwa Cyryla nad herezją miał rozwinąć się aż do formuły 
Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Co więcej, zo-
stał włączony do Pozdrowienia Anielskiego. Druga rzecz 
– jeszcze bardziej legendarna i nieprawdopodobna niż 
poprzednia – od zwycięstwa Cyryla karmelici mieli za-
cząć stosować jako pełną nazwę swego zakonu „Bracia 
Eremici Świętej Dziewicy Maryi z Góry Karmel”.

Obie są oczywiście nie do  wykazania historycznie 
– tak jak to rozumiemy dzisiaj. Z drugiej strony są świa-
dectwem obecności w  pamięci zbiorowej karmelitów 
całego procesu kształtowania  się tożsamości maryjnej 
zakonu karmelitańskiego, a  poniekąd także kolejnych 
etapów powstawania modlitwy Pozdrowienia Anielskiego 
– Zdrowaś Maryjo – tak jak go znamy dzisiaj.

Kult
Św. Cyryl w  tradycji Kościoła na  Wschodzie zwany 

jest „Pieczęcią Ojców” i „Filarem Kościoła”. Inni nazywali 
go „Strażnikiem dokładności”. Choć ikonografia karme-

litańska czasami przedstawia go w  kapeluszu kardynal-
skim – to jednak nigdy kardynałem nie był: ten znak jego 
godności ma jednak swoiste uzasadnienie i w urzędzie 
patriarchy Aleksandrii i w przewodzeniu soborowi w Efe-
zie w  imieniu papieża Celestyna. Od początku uznawa-
ny za jednego z najważniejszych Ojców Kościoła, został 
w roku 1883 przez papieża Leona XIII ogłoszony także 
Doktorem Kościoła.

Liturgiczny kalendarz wschodni obchodzi jego 
pamiątkę właściwe dwa razy: raz wespół ze św. Ata-
nazym (19  stycznia) i  drugi raz osobno w  czerwcu. 
Do  liturgii karmelitańskiej trafił z  kalendarza po-
wszechnego, a właściwe z rzymskiego, bowiem w Bre-
wiarzu Rzymskim o św. Cyrylu napisano, że „udał się 
na  Górę Karmel i  (…) przez pewien czas prowadził 
[tam] życie niebiańskie”. Najstarsze ślady mamy w li-
turgicznych dokumentach karmelitów angielskich 
z  XIV  wieku. Od  wieku XVI były sukcesywnie kilka 
razy potwierdzane powagą Stolicy Apostolskiej for-
mularze brewiarzowe własne karmelitańskie na jego 
cześć. Te zatwierdzenia zresztą przez karmelitów 
były traktowane jednocześnie jako autorytatywne 
stwierdzenie przynależności św. Cyryla do  zakonu 
karmelitańskiego. W  dawnych kalendarzach karme-
litańskich obchodzony był 28 stycznia w randze rytu 
„podwójnego mniejszego II klasy”. Później przenie-
siono jego obchód na 9 lutego. Z kalendarza karme-
litańskiego usunięto w 1972 roku zapis „Ordinis No-
stri” czyli ‘naszego zakonu’. Odtąd jest wspominany 
tak jak w powszechnym kalendarzu liturgiczny rzym-
skim, który wyznacza jego wspomnienie dowolne 
na 27 czerwca.

Przesłanie
Jeśli kult do  św. Cyryla był dla  dawniejszych kar-

melitów tak istotny, że  tego wielkiego Ojca Kościo-
ła chcieli mieć za swego współbrata i chlubili się nim 
czerpiąc z niego także przykład i wzór, to i dziś dla ży-
cia karmelitańskiego i chrześcijańskiego z pewnością 
ma on swoje przesłanie i naukę. Kolekta liturgii karme-
litańskiej na  jego święto nakazywała modlić  się, aby 
Bóg „sercom błądzących przywrócił jedność w praw-
dzie i  byśmy w  pełnieniu Boskiej woli byli zgodni”. 
Dziś, kiedy relatywizm i subiektywizm oddala tyle serc 
i umysłów od prawdy, a „wolność” poglądów sprawia, 
że każdy z nas myśli inaczej, a rzadko kto myśli zgod-
nie z  prawdą, a  do  tego w  realizowaniu bożych za-
miarów względem nas każdy dąży w  inną stronę, ta 
modlitwa za  wstawiennictwem świętego Cyryla jest 
nie tylko aktualna, ale  dojmująco nagląca. Czyżby 
cześć Maryi Bożej Rodzicielki była drogą odzyskania 
nie tylko prawdy przez nas wszystkich, ale i jedności 
w wypełnianiu bożych planów zbawienia ludzi i świa-
ta? Trudno temu zaprzeczyć. Święty Cyrylu, módl się 
za nami!

ks. Marcin Puziak
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Niestety, nie znamy dokładne-
go  wieku powstania ikony, okre-
ślanej przez katolików jako obraz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
zaś w  tradycji prawosławnej  – jako 
Matka Boża Cierpiąca. Według nie-
których źródeł został on namalowa-
ny w IX wieku na Krecie, inne źródła 
datują go na  wiek XII i  łączą z  Bi-
zancjum lub z klasztorem Chilandar 
na świętej Górze Athos.

Stara legenda opowiada, iż w dale-
kiej przeszłości do Europy przywiózł 
go bogaty kupiec. W czasie podróży 
statkiem, gdy na  morzu rozszala-
ła  się burza, człowiek ten wyjął ob-
raz ze skrzyni i pokazał przerażonym 
podróżnym. Ich modlitwy do  Matki 
Bożej ocaliły statek od  katastrofy. 
Po  przybyciu do  Wiecznego Miasta 
ikona została przekazana do kościoła 
św. Mateusza. W dobie napoleońskiej, 
po  zdobyciu Rzymu przez wojska 
francuskie, obraz zaginął. Po  ponad 
pół wieku odnalazł go redemptorysta 
o. Michał Marchi. W  1865 roku Pius 
IX powierzył cudowny wizerunek re-
demptorystom, mówiąc: „Sprawcie, 
aby ten obraz poznano na całym świe-
cie i aby się w nim rozmiłowano”. Za-
konnicy ci w swej gorliwej działalno-
ści misyjnej, wywiązali się znakomicie 
z tego zadania.

Ikona Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy jest dziś bowiem najbar-
dziej rozpowszechnionym w świecie 
obrazem Maryjnym. Cudowna iko-
na została umieszczona w  kościele 
Redemptorystów pw. św. Alfonsa 

w Rzymie, w niedalekim sąsiedztwie 
bazyliki Santa Maria Maggiore. 
23  czerwca 1867 roku odbyła  się 
uroczysta koronacja obrazu, zaś 9 lat 
później ustanowione zostało świę-
to Błogosławionej Dziewicy Maryi 
pod wezwaniem Nieustającej Pomo-
cy na dzień 27 czerwca.

Ten czczony przez  wieki wize-
runek z rzymskiego kościoła św. Al-
fonsa, namalowany na  desce o  wy-
miarach 54 cm x 41,5 cm, zawiera 
w  sobie bardzo ciekawą symbolikę. 
Autorstwo obrazu przypisywane jest 
najgłośniejszemu malarzowi pra-
wosławnemu wczesnego średnio-
wiecza, mnichowi bazyliańskiemu – 
S. Lazzaro.

Obraz Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy to  ikona przedstawia-
jąca cztery święte postaci: Dziewi-
cę Maryję, Dzieciątko Jezus oraz 
po  bokach, niewielkich rozmiarów, 
świętych archaniołów Michała i  Ga-
briela. Postaci te opisują litery, 
umieszczone w tle ikony: MP-ΘΥ – 
Maryja  – Matka Boga (po  obu stro-
nach górnej części obrazu), IC-XC – 
Jezus Chrystus (po  prawej stronie 
głowy Dzieciątka Jezus), ΟΡМ – Ar-
chanioł Michał (nad aniołem, po  le-
wej stronie oglądającego obraz), 
OΡГ  – Archanioł Gabriel (nad anio-
łem, po prawej stronie).

Maryja, w  półpostaci, przedsta-
wiona jest w czerwonej tunice, gra-
natowym płaszczu, (od  wewnątrz 
zielonym) i w niebieskim moforionie 
(rodzaj welonu, chusty), przykrywa-

jącym włosy i czoło. W jego środko-
wej części, znajduje się złota gwiaz-
da z ośmioma prostymi promieniami, 
zaś obok – malarz umieścił promie-
nisty krzyż, na wzór gwiazdy. Wokół 
głowy Matki Bożej namalowany zo-
stał kolisty nimb, zaś Jej twarz jest 
lekko pochylona w  stronę Dzieciąt-
ka, trzymanego na lewej ręce. Prawą 
dłonią, o  nieco dłuższych palcach, 
charakterystycznych dla  obrazów 
typu Hodigitria –  znaczy „wskazu-
jąca drogę” – Maryja obejmuje ręce 
Jezusa. W  Jej spojrzeniu ukryty jest 
smutek, ale  i  czułość. Nie patrzy 
na  swojego Syna, lecz jakby prze-
mawiała do  patrzącego na  obraz, 
do nas.... Oczy mają kolor miodowy, 
mocno podkreślone zostały brwi, 
usta i nos, co w sumie tworzy obli-
cze piękne i wyniosłe

Dzieciątko Jezus przedstawio-
ne jest w  całej postaci i  spoczywa 
na lewym ramieniu Matki, rączkami 
ujmując Jej prawą dłoń. Okryte jest 
czerwonym płaszczem., pod  nim 
zaś ma zieloną tunikę z czerwonym 
pasem. Opadający z  nóżki prawy 
sandał pozwala dostrzec spód sto-
py, co symbolizuje prawdę, że  bę-
dąc Bogiem jest także prawdziwym 
człowiekiem. Jezus ma kasztanowe 
włosy, a Jego rysy twarzy są bardzo 
dziecięce. Głowa Jezusa otoczona 
jest złotym nimbem w  który wpi-
sany jest krzyż. Z  prawej strony 

Polskie piękne madonny
Matka Boża  

Nieustającej Pomocy
To jeden z najbardziej znanych wizerunków Matki Bożej na świecie. 
Ikona łącząca Kościoły wschodni i  zachodni, jednocząca pragną-
cych wsparcia, poszukujących pomocy i orędownictwa. Nazywana 
jest patronką najbardziej smutnych i potrzebujących. Szczególnie 
czczona jest w  Kościele Starokatolickim Mariawitów oraz założo-
nych przez O. Alfonsa Liguoriego OO. Redemptorystów.
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widoczne są monogramy ΙC –  XC, 
skróty od  imienia Isos Christos. 
Twarz Jezusa jest skierowana do Ar-
chanioła Gabriela niosącego krzyż 
i gwoździe. To zapowiedź przyszłej 
męki spowodowała, że chwyta dłoń 
swojej Matki. W tej chwili garnie się 
do  Niej jakby szukał duchowego 
wsparcia i  pomocy. Choć na  Jego 
twarzy nie ma przerażenia, gesty 
ułożenia rąk i  spadający z  nóżki 
sandał świadczą o  lęku Boga, któ-
ry stał się Człowiekiem, o trwodze 
przed Męką, którą będzie przeży-
wać od Ogrójca po Golgotę. To wła-
śnie stopy i szyja Dzieciątka wyraża-
ją odruch nagłego lęku przed czymś, 
co ma niechybnie nadejść, co przy-
bliża także drugi Archanioł Michał, 
ukazujący inne narzędzia męki krzy-
żowej: włócznię, trzcinę z  gąbką 
i naczynie z octem. I takie jest prze-
słanie obrazu: w  geometrycznym 
środku ikony znajdują  się połączo-
ne ręce Matki i  Dziecięcia, przed-

stawione w  taki sposób, że Maryja 
wskazuje na  swojego Syna, Zbawi-
ciela. Jest to  typ ikony tzw. „Hodi-
gitria” –  wskazująca na  Chrystusa, 
który sam siebie nazwał „Drogą, 
Prawdą i Życiem” (J 19,25).

Archaniołowie są ubrani w zielo-
ny i  czerwony płaszcz. Zielona bar-
wa w sztuce ikonografii symbolizuje 
wegetację roślinną, żyzność, mło-
dość; tym kolorem oznaczana są sza-
ty męczenników, których krew żywi 
Kościół. Czerwień jest kolorem krwi, 
oznacza życie, siły witalne i piękno. 
Skrzydła aniołów symbolizują ode-
rwanie od wszystkiego, co ziemskie. 
Są też nawiązaniem do roli aniołów 
jako posłańców Boga.

Tradycja pisania ikony niewiele 
zmieniała się w ciągu wieków. Two-
rzenie nowego obrazu jest czynno-
ścią zarówno artystyczną, duchową 
i...  rzemieślniczą. Ikonografowie 
korzystają z podręczników o sposo-
bie przedstawiania świętych posta-

ci, zawierających rysunki, informa-
cje historyczne o świętych czy opis 
gestów, które należy zastosować . 
Jednym z  takich podręczników (gr. 
Hermeneia) jest siedemnastowiecz-
ne dzieło Dionizego z Atosu, spisa-
ne na  prośbę mnichów ze  Świętej 
Góry. Autor ikony przygotowuje się 
do  pracy duchowo, tak, aby malo-
wać ikonę przede wszystkim w so-
bie samym. Malowanie to nie tylko 
ruchy pędzla, ale także kontempla-
cja, asceza i  milczenie. Ma to  pro-
wadzić do duchowego umocnienia, 
jest to  także rodzaj misji apostol-
skiej, mającej na  celu zapisanie 
i  zaprezentowanie rzeczywistości 
duchowej.

W Polsce znajduje  się wiele ko-
ronowanych wizerunków Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, np. w Kra-
kowie u  OO Redemptorystów przy 
ul. Zamoyskiego czy w Kaliszu.

Aleksandra Janas

Z życia parafii i klasztoru

6.01.2019

W święto Objawienia Pańskiego popularnie nazywanego 
Świętem Trzech Króli, w karmelitańskich murach odby-
wała się kolęda. Jego magnificencja o. Wiesław Strzelec-
ki rektor WSD odwiedzał braci w ich celach obdarzając 
ich Bożym błogosławieństwem. Tradycyjnie bracia klery-
cy w strojach królów i pasterzy towarzyszyli ojcu rekto-
rowi śpiewając kolędy.
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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

Ilustracja na okładce: Ofiarowanie Pańskie, miniatura z Graduału Karmelitańskiego z XVII w., fot. Archiwum Karm. Szymon Sułecki

KALENDARIUM

1 lutego
•  Pierwszy piątek miesiąca.

2 lutego
•  Święto Ofiarowania Pańskiego –  XXIII Dzień Życia 

Konsekrowanego Pierwsza sobota miesiąca – nabo-
żeństwo wynagradzające o godz. 1630.

6 lutego
•  Spotkanie dla  II grupy I rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1630.

10 lutego
•  Spotkanie grupy I rocznika II przygotowującego się 

do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1400.

11 lutego
•  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z  Lourdes 

– XXVII Światowy Dzień Chorego. 
•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-

twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630. 
•  Spotkanie dla  II grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

12 lutego
•  Spotkanie dla III grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

13 lutego
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania”. Wieczór 

Uwielbienia – rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 1900. 
•  Spotkanie dla IV grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.
21 lutego

•  Spotkanie dla  III grupy I rocznika przygotowujące-
go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1630.

23 lutego
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej, rozpoczęcie 

o godz. 1000.
24 lutego

•  Spotkanie grupy I rocznika II przygotowującego się 
do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1400.

25 lutego
•  Spotkanie dla  II grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.
26 lutego

•  Spotkanie dla III grupy II rocznika przygotowujące-
go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

27 lutego
•  Spotkanie dla IV grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

15.01.2019

O godzinie 18 pod przewodnictwem J.E. bp. Jana Szko-
donia w bazylice OO Karmelitów miała miejsce uroczysta 
Eucharystia w intencji członków Związku Podhalan. Pod-
czas Liturgii, ks. kapelan uroczyście włączył w  szeregi 
związku nowych członków poprzez ślubowanie i ucało-
wanie sztandaru. Ks. kapelan nawiązał przy tym do słów 
św. Jana Pawła  II, który powiedział: „Na  was zawsze 
można liczyć”. Po Eucharystii w klasztornym refektarzu, 
odbyła się wspólna kolacja, podczas której zebrani dzie-
lili się opłatkiem i śpiewali kolędy.
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