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Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny
z Góry Karmel
Umiłowani Siostry i Bracia w Karmelu

M

y wszyscy, przyodziani Szkaplerzem świętym, jak co roku,
16 lipca będziemy przeżywać nasze
uroczyste święto ku czci naszej Królowej, Matki i Siostry – Najświętszej
Maryi Panny – Pani Karmelu – Gwiazdy Morza. Z tej racji może warto
przypomnieć w skrócie kilka ważnych informacji na temat szkaplerznej pobożności maryjnej.
Nabożeństwo do Maryi w Karmelu wiąże się z dziejami Zakonu
Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel. Zakon ten powstał w XII w.
na Górze Karmel, w Ziemi Świętej. Grupa mnichów z Zachodu, zamieszkała tu, aby żyć i naśladować
Chrystusa w Jego ziemi. Zbudowali
i poświęcili oni kaplicę Matce Bożej,
pragnąc związać się z Nią szczególnymi więzami. Po powrocie do Europy, w trudnym dla zakonu okresie zanoszono modlitwy do Najświętszej
Maryi Panny z prośbą o pomoc.
Historia Szkaplerza wiąże się
z osobą św. Szymona Stock (1165–
1265), przełożonego Zakonu Karmelitów oraz jego wizją, która miała miejsce w nocy z 15 na 16 lipca
1251 r. w Aylesford w Anglii. Najświętsza Dziewica ukazała się św.
Szymonowi, gdy już od dawna błagał
o szczególną opiekę nad Zakonem,
zagrożonym upadkiem. W tej beznadziejnej sytuacji ówczesny generał
Karmelitów a zarazem wielki czciciel
Maryi, błagał Matkę Bożą o pomoc,
zanosząc przed Jej tron ułożoną
przez siebie modlitwę:
Matka Boża trzymając w ręku
Szkaplerz wypowiadała pocieszające słowa: „Przyjmij, najmilszy synu,
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Szkaplerz twego Zakonu jako znak
mego braterstwa, przywilej dla ciebie
i wszystkich karmelitów. Kto w nim
umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto
znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”.
W XIV w. Najświętsza Maryja
Panna ukazała się papieżowi Janowi
XXII i potwierdziła szczególną opiekę nad Jej zakonem karmelitańskim.
Obiecała obfite łaski i zbawienie należącym do zakonu, którzy wiernie
wypełniają swe śluby, a także należącym do Bractwa Szkaplerznego,
którzy będą naśladować jej cnoty
i modlić się za Kościół. W końcu
obiecała wszystkim nadzwyczajną
łaskę, znaną pod nazwą „przywileju
sobotniego”: Ja, ich Matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci, wyzwolę
ich z czyśćca i zawiodę na górę życia
wiecznego.
Dalsze informacje na temat nabożeństwa szkaplerznego ukażą się
w następnym numerze naszego czasopisma. Niech zatem Maryja – Orędowniczka Szkaplerza św. nieustannie
opiekuje się nami wszystkimi i każdą
i każdym z osobna.
Najświętsza
Maryjo Panno
z Góry Karmel
– Orędowniczko
SzkaplerzaŚwiętego – módl się
za nami.
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Papież Franciszek
o Sakramentach – Chrzest I

Data, którą należy pamiętać
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dziś rozpoczynamy serię katechez o sakramentach,
a pierwsza z nich dotyczy chrztu. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności w najbliższą niedzielę przypada właśnie
święto Chrztu Pańskiego.
Chrzest jest sakramentem, na którym opiera się nasza
wiara i który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i w Jego Kościół. Wraz z Eucharystią i bierzmowaniem
stanowi tzw. «inicjację chrześcijańską», która jest niejako
jednym wielkim wydarzeniem sakramentalnym, upodabniającym nas do Pana i czyniącym nas żywym znakiem
Jego obecności i Jego miłości.
Może zrodzić się w nas pytanie: czy naprawdę konieczny jest chrzest, by żyć po chrześcijańsku i naśladować Jezusa? Czy nie jest to w gruncie rzeczy zwykły
rytuał, formalny akt Kościoła, służący nadaniu imienia
chłopcu lub dziewczynce? Takie pytanie może się zrodzić.
W związku z tym oświecające jest to, co pisze św. Paweł:
«Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy
zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani
po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu — jak
Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca» (Rz 6,
3-4). Nie jest to zatem formalność! Jest to akt, który ma
głęboki wpływ na naszą egzystencję. Dziecko ochrzczone
i dziecko nieochrzczone to nie to samo. To nie to samo
osoba ochrzczona i osoba nieochrzczona. My, przyjmując
chrzest, zostajemy zanurzeni w tym niewyczerpanym źródle życia, którym jest śmierć Jezusa, największy akt miłości w całej historii; i dzięki tej miłości możemy cieszyć się
nowym życiem, nie będąc już zdani na pastwę zła, grzechu i śmierci, żyć we wspólnocie z Bogiem i braćmi.
Wielu z nas nie ma żadnych wspomnień związanych
z przyjęciem tego sakramentu, i jest to oczywiste, jeśli
zostaliśmy ochrzczeni zaraz po urodzeniu. Zapytałem już
dwa lub trzy razy tutaj, na placu: kto z was zna datę swoje-

go chrztu, niech podniesie rękę. To ważne, by znać dzień,
w którym zostałem zanurzony właśnie w tym zbawczym
strumieniu Jezusa. I pozwolę sobie dać wam jedną radę.
A bardziej niż rada jest to praca domowa na dzisiaj. Dzisiaj poszukajcie w domu daty swojego chrztu, zapytajcie
o nią i dzięki temu dowiecie się dokładnie, kiedy był ten
piękny dzień chrztu. Poznanie daty naszego chrztu jest
poznaniem daty szczęśliwej. Jeżeli tego nie wiemy, grozi
nam, że zapomnimy, czego Pan w nas dokonał, zapomnimy o darze, który otrzymaliśmy. A wtedy będziemy uważać to tylko za wydarzenie, które miało miejsce w przeszłości — i nawet nie z naszej woli, ale z woli rodziców
— a zatem niemające żadnego wpływu na teraźniejszość.
Musimy rozbudzić pamięć o naszym chrzcie. Jesteśmy powołani do tego, by żyć naszym chrztem na co dzień, jako
obecną rzeczywistością naszej egzystencji. Jeśli udaje się
nam naśladować Jezusa i pozostawać w Kościele mimo naszych ograniczeń, wszystkich naszych słabości i grzechów,
to właśnie dzięki sakramentowi, w którym staliśmy się
nowymi stworzeniami i przyoblekliśmy się w Chrystusa.
Mocą chrztu bowiem, po uwolnieniu od grzechu pierworodnego, zostaliśmy wszczepieni w relację Jezusa z Bogiem Ojcem; staliśmy się zwiastunami nowej nadziei,
ponieważ chrzest daje nam tę nową nadzieję: nadzieję,
że będziemy szli drogą wiodącą do zbawienia, przez całe
życie. I nadziei tej nic i nikt nie może zgasić, ponieważ
nadzieja nie zawodzi. Pamiętajcie: nadzieja w Panu nigdy
nie zawodzi. Dzięki chrztowi potrafimy przebaczać również tym, którzy nas obrażają i krzywdzą, oraz ich kochać;
potrafimy rozpoznawać w ostatnich i w ubogich oblicze
Pana, który nas nawiedza i staje się nam bliski. Chrzest
pomaga nam rozpoznać w obliczu osób potrzebujących,
w cierpiących, również w obliczu naszego bliźniego oblicze Jezusa. To wszystko jest możliwe dzięki mocy chrztu!
I jeszcze ostatnia rzecz, która jest ważna. Pytam: czy osoba może ochrzcić się sama? Nikt nie może ochrzcić się sam!
Nikt. Możemy o to poprosić, pragnąć tego, lecz zawsze potrzebujemy kogoś, kto nam udzieli tego sakramentu w imię
Pana. Chrzest jest bowiem darem, który jest dawany jako
wyraz troski i braterskiego dzielenia się. W dziejach zawsze
jedna osoba chrzci drugą, potem następną i następną... jest
to łańcuch. Łańcuch łaski. Lecz ja nie mogę ochrzcić się sam:
muszę poprosić kogoś o chrzest. Jest to akt braterstwa, akt
włączenia w rodzinę Kościoła. W obrzędzie chrztu możemy
rozpoznać najbardziej autentyczne cechy Kościoła, który
jak matka wciąż rodzi nowe dzieci w Chrystusie, w płodności Ducha Świętego.
Prośmy zatem Pana z całego serca, abyśmy mogli
w życiu codziennym coraz bardziej doświadczać tej łaski, którą otrzymaliśmy za sprawą chrztu. Aby nasi bracia,
spotykając nas, mogli spotykać prawdziwe dzieci Boże,
prawdziwych braci i siostry Jezusa Chrystusa, prawdziwych członków Kościoła. I nie zapomnijcie o dzisiejszej
pracy domowej: macie poszukać daty swojego chrztu,
zapytać o nią. Tak jak znam datę moich urodzin, muszę
znać też datę mojego chrztu, bo jest to dzień świąteczny.
Audiencja generalna 8 stycznia 2014 r.
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Papież Franciszek
o Sakramentach – Chrzest II

Wszyscy jesteśmy
uczniami i misjonarzami
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W ubiegłą środę rozpoczęliśmy krótki cykl katechez
o sakramentach, zaczynając od chrztu. I na chrzcie chciałbym się skupić również dzisiaj, by zwrócić uwagę na bardzo ważny owoc tego sakramentu: sprawia on, że stajemy się członkami Ciała Chrystusa i ludu Bożego. Św.
Tomasz z Akwinu twierdzi, że ten, kto otrzymuje chrzest,
zostaje wszczepiony w Chrystusa, stając się niejako Jego
członkiem, i zostaje włączony do wspólnoty wiernych
(por. Summa Theologiae, III, zagadnienie 69, art. 5; zagadnienie 70, art. 1), czyli do ludu Bożego. Pouczeni przez
Sobór Watykański II, mówimy dziś, że chrzest wprowadza
nas do ludu Bożego, czyni z nas członków ludu w drodze,
ludu pielgrzymującego w historii.
Faktycznie, tak jak z pokolenia na pokolenie przekazywane jest życie, również z pokolenia na pokolenie, przez
powtórne narodziny przy chrzcielnicy, przekazywana jest
łaska, i z tą łaską lud chrześcijański wędruje w czasie,
niczym rzeka, która nawadnia ziemię i szerzy w świecie
błogosławieństwo Boże. Od chwili, kiedy Jezus powiedział słowa, które słyszeliśmy w Ewangelii, uczniowie poszli udzielać chrztu; i od tamtego czasu do dziś przekazywanie wiary przez chrzest tworzy łańcuch. I każdy z nas
jest ogniwem tego łańcucha: zawsze krok do przodu; jak
rzeka, która nawadnia. Taka jest łaska Boga i taka jest
nasza wiara, którą musimy przekazywać naszym synom
i córkom, dzieciom, aby potem, kiedy staną się dorosłe,
mogły ją przekazywać swoim dzieciom. Taki jest chrzest.
Dlaczego? Dlatego że chrzest wprowadza nas w ten lud
Boży, który przekazuje wiarę. To jest bardzo ważne. Lud
Boży, który wędruje i przekazuje wiarę.
Na mocy chrztu stajemy się uczniami-misjonarzami,
powołanymi, by nieść Ewangelię światu (por. adhort.
apost. Evangelii gaudium, 120). «Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji
(...). Nowa ewangelizacja powinna zakładać nowy protagonizm» (tamże) wszystkich, całego ludu Bożego, nowe
odgrywanie znaczącej roli przez każdego z ochrzczonych. Lud Boży jest ludem uczniem — ponieważ otrzymuje wiarę — i misjonarzem — ponieważ przekazuje wiarę. I to czyni w nas chrzest: daje nam łaskę i przekazuje
wiarę. Wszyscy jesteśmy w Kościele uczniami, i jesteśmy
nimi zawsze, przez całe życie; i wszyscy jesteśmy misjonarzami, każdy w miejscu, które Pan mu wyznaczył.
Wszyscy: nawet najmniejszy jest misjonarzem; a ten, kto
wydaje się największy, jest uczniem. Lecz ktoś z was powie: «Biskupi nie są uczniami, biskupi wiedzą wszystko;
4

Siedem świętych Sakramentów
• chrzest (łac. baptisma)
• bierzmowanie (confirmatio)
• Eucharystia (Komunia Święta) (Eucharistia)
• pokuta (spowiedź, sakrament pokuty
i pojednania) (paenitentia)
• namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
• święcenia (kapłaństwo) (sacri ordines)
• małżeństwo (matrimonium)
Papież wie wszystko, nie jest uczniem». Nie, także biskupi i Papież muszą być uczniami, bo jeśli nie są uczniami,
nie czynią dobra, nie mogą być misjonarzami, nie mogą
przekazywać wiary. My wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami.
Istnieje nierozerwalny związek między wymiarami mistycznym i misyjnym powołania chrześcijańskiego — oba
są zakorzenione w chrzcie. «Przyjmując wiarę i chrzest,
my, chrześcijanie, przyjmujemy działanie Ducha Świętego, które sprawia, że wyznajemy Jezusa Chrystusa jako
Syna Bożego i nazywamy Boga ‚Abba’, Ojcem. Wszyscy
ochrzczeni i ochrzczone (...) jesteśmy powołani, by żyć
w jedności z Trójcą i tę jedność przekazywać, ponieważ
ewangelizacja jest wezwaniem do udziału w komunii trynitarnej» (Dokument końcowy z Aparecidy, n. 157).
Nikt nie zbawia się sam. Jesteśmy wspólnotą wierzących, jesteśmy ludem Bożym i w tej wspólnocie doświadczamy, jak pięknie jest dzielić doświadczenie miłości, która nas wszystkich poprzedza, a jednocześnie
domaga się, byśmy byli «kanałami» łaski dla siebie nawzajem, mimo naszych ograniczeń i grzechów. Wymiar
wspólnotowy nie jest tylko «ramką», «otoczką», lecz jest
integralną częścią życia chrześcijańskiego, świadectwa
i ewangelizacji. Wiara chrześcijańska rodzi się i żyje
w Kościele, a w chrzcie rodziny i parafie przeżywają włączenie nowego członka w Chrystusa i w Jego ciało, którym jest Kościół (por. tamże, n.175 b).
Kiedy mówimy o znaczeniu chrztu dla ludu Bożego, dobrym przykładem są dzieje wspólnoty chrześcijańskiej w Japonii. Zaznała ona wielkiego prześladowania na początku
XVII w. Było wielu męczenników, duchowni zostali wypędzeni z kraju, a tysiące wiernych zabito. W Japonii nie został ani jeden ksiądz, wszyscy zostali wydaleni. Wówczas
wspólnota zeszła do podziemia, zachowując wiarę i modląc się w ukryciu. A kiedy rodziło się dziecko, chrzcili je
tata lub mama, bo wszyscy wierni mogą udzielać chrztu
w szczególnych okolicznościach. Kiedy po upływie blisko
dwóch i pół stulecia, 250 lat później, misjonarze znów
udali się do Japonii, tysiące chrześcijan ujawniło się i Kościół mógł rozkwitnąć na nowo. Przeżyli oni dzięki łasce
swojego chrztu! To jest wielkie: lud Boży przekazuje wiarę, chrzci swoje dzieci i idzie naprzód. I zachowali, choć
w sekrecie, silne poczucie wspólnoty, ponieważ chrzest
sprawił, że stali się jednym ciałem w Chrystusie: byli odizolowani i ukryci, lecz zawsze byli członkami ludu Bożego,
członkami Kościoła. Ta historia może nas wiele nauczyć!
Audiencja generalna 15 stycznia 2014
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Komentarze biblijne
7 lipca
Łk 10, 1-12. 17-20
Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu
dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą
do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść
zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto
was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą
trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze
nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie,
najpierw mówcie: „Pokój temu domowi”. Jeśli tam
mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie
na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu
zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik
na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.
Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was,
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy
tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo
Boże”». «Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie

przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie:
„Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam
do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie
jest królestwo Boże”. Powiadam wam: Sodomie
lżej będzie w ów dzień niż temu miastu». Wróciło
siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie,
przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się
poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana
spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam
władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej
potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak
nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz
cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
Wiara w Boga to nie tylko pewnego rodzaju deklaracją, z którą człowiek funkcjonuje w świecie. Wiara
to również powołanie do życia zgodnego z Ewangelią.
To droga przez świat, dając innym świadectwo o Królestwie Bożym i czynienie dobra nawet jeśli nie ma
to dla nas żadnej wymiernej korzyści. Wierzący w Chrystusa mają niezwykle trudne wyzwanie w dzisiejszym
świecie. Niesienie pokoju w czasach kiedy w wielu miejscach są konflikty zbrojne, dawanie dobra kiedy w około
widać tyle zła. Ważne jednak żeby być świadkiem pokoju
i dobra, przez które niesiemy Chrystusa całemu światu
i „zapisujemy swoje imiona w niebie”.

5
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14 lipca
Łk 10, 25-37
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając
Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu
odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem;
a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus
rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń,
a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić,
zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» Jezus,
nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek
schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce
zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze
rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego,
odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą
pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo
lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go,
minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży,
przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył,
wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył
mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem
wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody
i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa
denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim
staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie,
gdy będę wracał”. Któryż z tych trzech okazał się,
według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł
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w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który
mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty
czyń podobnie».
Moim bliźnim jest każdy człowiek, którego spotykam,
którego mijam idąc ulicą. Życie w wieczność z Bogiem
to również przebywanie ze wszystkimi, którzy dostąpią
Nieba. Dlatego tak bardzo ważne jest zauważanie drugiego człowieka w swoim życiu. Samarytanin jest wzorem dla każdego chrześcijanina. Pokazuje nam, że nie
ma ludzi gorszych i lepszych, że nie ważna jest religia,
pochodzenie czy stan społeczny. Chcąc cieszyć się radością życia wiecznego nie można zrezygnować z bliskości
człowieka potrzebującego.

21 lipca
Łk 10, 38-42
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego
domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług.
Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci
to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą
przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A
Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się
i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie
będzie pozbawiona».
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Marta przyjmując Jezusa w swoim domu, chciała
zrobić na Nim jak najlepsze wrażenie stąd jej troska
o wiele rzeczy, żeby wszystko wyszło jak najlepiej.
Maria natomiast usiadła przy Jezusie i po prostu Go
słuchała. Maria przede wszystkim chciała poznać Jezusa i uczuć się Go. Jezus uczy nas czym jest miłość
do Boga, do człowieka, do świata. Świadomość miłości pozwala nam służyć drugiemu człowiekowi z serca,
a nie żeby pokazać się komuś z dobrej strony. Miłość
jest bezinteresowna i taka powinna być pomoc i służba
naszym bliźnim.

28 lipca
Łk 11, 1-13
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie
i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego:
«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył
swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje
imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba
powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz
nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu,
kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela,
pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu,
użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył
do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz
tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi

się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną
w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam:
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest
jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie
i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście,
a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje;
kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli
którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda
mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej
Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go
proszą».
Wiara góry przenosi, bo dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych. Modlitwa jest niezwykłym darem jaki
człowiek posiada. Możemy kontaktować się Bogiem
w sposób bezpośredni jak z własnym ojcem. Mamy
pewność, że zawsze nas wysłucha i nigdy nie odmówi
nam wsparcia. Nawet jeśli w sposób bezpośredni człowiek nie otrzymuje tego o co prosi powinien pamiętać, że to Bóg najlepiej wie co dla nas jest najlepsze.
Często ludzki punkt widzenie nie jest zbieżny z Bożym
planem zbawienia, więc nawet jeśli człowiek nie otrzymuje daru, o który prosi, powinien podziękować Bogu,
bo Ten ma inny plan w tej kwestii, na pewno dla nas
korzystniejszy.
Kamil Rączkowski
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Św. Antoni węgierski

Z pewną dozą zaskoczenia i zauroczenia, przyglądając się obrazom w bydgoskich stallach, stajemy wobec
wizerunku kolejnego świętego z tradycji karmelitańskiej, który jest na pół (a może nawet całkowicie) legendarny. Chodzi o św. Antoniego „Węgierskiego” – karmelitańskiego męczennika z XV wieku.

Życie

Święci
bydgoskich
stall
Cz. XIV
10

Zazwyczaj szczegóły życia św. Antoniego węgierskiego są mylone najprawdopodobniej z żywotem
innego męczennika, Antonina, zabitego w XV wieku
przez muzułmanów w Trypolisie. Ponieważ o tym
drugim pisał sam Pius II (Piccolomini), stąd konfuzja,
która powstała nabrała nieprawdopodobnej trwałości. Tradycja tego pomieszania sięga Johna Bale’a żyjącego w XVI wieku, po którym pozostał manuskrypt
w Bibliotece Bodlejańskiej, na który z kolei powołują się niektórzy autorzy. Niestety, sam John Bale jest
znany historykom ze swej nierzetelności i skłonności
do bezkrytycznej fantazji, stąd trudno w pełni ufać
tym przekazom.
O właściwym św. Antonim męczenniku karmelitańskim można stwierdzić zaledwie kilka mniej czy
bardziej pewnych faktów. Antoni karmelita, żył najprawdopodobniej albo w II połowie XIV wieku, albo
w I połowie XV wieku, a ostatni etap życia miałby
spędzić w klasztorze karmelitańskim w Offen, czyli
w Budzie węgierskiej. Musiał być dość dobrze wykształcony, skoro zakon powierzył mu urząd kaznodziejski, także z zadaniem głoszenia Ewangelii poganom. Właśnie misja kaznodziejska, którą odbywał
za murami Offen, wśród pogan – Turków – miała
ostatecznie stać się bezpośrednią przyczyna jego
śmierci. Owo „za murami Offen” można rozumieć
także na terenie leżącego w relatywnej bliskości
Budy państwa osmańskiego, czyli „u Turków”. Data
śmierci pozostaje niezbyt pewna. Praktycznie nic
więcej nie jesteśmy dziś w stanie powiedzieć o jego
życiu.
Za mało wiarygodne – choć niekoniecznie zupełnie
nieprawdopodobne – moglibyśmy uznać również wiadomości podawane przez niektórych autorów, że Antoni był z pochodzenia Hunem, czyli „Węgrem”. Można je
oczywiście przyjąć w tym sensie, że pochodził z ludności
etnicznie autochtonicznej, tubylczej. Na pewno nie dosłownie, bo w XIV/XV wieku trudno mówić jeszcze o Hunach, skoro uznaje się powszechnie w historii, że ostatnie pewne informacje o grupach etnicznie huńskich
pochodzą z VIII wieku.
Obraz hagiograficzny życia Antoniego – zazwyczaj bardzo zwięzły zarówno u starszych autorów
jak i tych bardziej współczesnych – koncentruje się
na jego działalności kaznodziejskiej. Określany bywa
jako „ognisty kaznodzieja” na wspomnienie eliańskiej
tradycji „ognistego miecza” przepowiadania. Inni do-
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dają, że w swoim przepowiadaniu często poruszał
kwestie grzechów przeciw czystości i potępiał surowo
różne formy wyuzdania i rozwiązłości.

Męczeństwo

Informacje o męczeńskiej śmierci Antoniego są niejasne i w pewnym zakresie sprzeczne. Jedyna pewna wiadomość to ta, że poniósł śmierć z ręki muzułmańskich
„Turków”. Czy stało się to jednak, w Trypolisie (co raczej odpowiada św. Antoninowi), czy na przedmieściach
lub w okolicy Budy (Offen), czy – jak chce jeszcze inna
wersja – w Ziemi Świętej, nie sposób dojść. Nawet data
jest niepewna i może być ta niepewność skutkiem błędu skryby: podawany jest bowiem zarówno rok 1399 jak
i 1599, oczywiście obok roku 1462 podawanego przez
Johna Bale’a.
Różne też są wersje jego śmierci. Najczęściej podawana jest wersja jego ukamienowania, a potem – aby
zapobiec kultowi – spalenia ciała. Ogień jednak miałby
nie naruszyć zwłok męczennika. Ten epizod jest też podawany w wersji odwrotnej: ponieważ najpierw chciano
go żywcem spalić, ale ogień nie imał się jego ciała, dlatego w końcu go ścięto. Jeszcze inna wersja mówi o biczowaniu i ukamienowaniu, a potem spaleniu zwłok.
Niezależnie, którą wersję byśmy przyjęli, nie ma wątpliwości co do szczególnego okrucieństwa oprawców.

Węgierska fantazja

Nawet jeśli możemy przydomek Antoniego – „węgierski” – rozumieć, jak to już zostało wyżej zrobione, na dwa sposoby – że pochodził z ludności autochtonicznej Węgier lub że przynajmniej żył jakiś czas
w klasztorze w Budzie – to jednak nie rozwiązuje to zagadki podstawowej: skąd jego wizerunek w bydgoskich
stallach?
Jedna z hipotez to z pewnością ta, że w średniowieczu również Buda należała do tej samej prowincji
zakonnej co Bydgoszcz. Inna hipoteza – dużo bardziej
karkołomna – mogłaby wiązać się z wpływem węgierskich karmelitów na dworze Andegawenów, z których
wywodziła się święta królowa Jadwiga, a stąd poniekąd
mogli mieć też oni jakiś wpływ na powstający klasztor
w Bydgoszczy: może kilku zakonników? Może jakieś rękopisy dziś zaginione? A przez węgierskich karmelitów
i kult św. Antoniego?
Skoro było wolno fantazjować Johnowi Bale’owi,
to może i nam krytyczny Czytelnik wybaczy taką „węgierską fantazję”?

Wizerunek

Obraz w bydgoskich stallach przedstawia św. Antoniego podobnie jak innych w postawie stojącej.
Względnie młody zakonnik w prawej ręce trzyma serce, a w lewej gałąź palmową. W rozchylenie zakonnego
płaszcza chórowego na piersi, na wysokości serca, ma
wbity miecz. Podpis pod obrazem jest prosty i dosad-

ny: B. ANTONIUS MARTYR HUNGARUS – błogosławiony
Antoni męczennik węgierski.
Wizerunek bydgoski jest dość oryginalny na tle tradycji ikonograficznej, którą omawiają niektórzy autorzy.
Nie ma kamieni, które miały symbolizować część jego
męczeńskiej śmierci przez ukamienowanie. Nie ma też
płomieni – z podwójną symboliką: śmierci przez spalenie żywcem (co nie doszło do skutku) i płomiennej działalności kaznodziejskiej. A miecz wbity w pierś Antoniego często jest krucyfiksem wbitym w serce…
Zresztą miecz wbity w pierś Antoniego przywołuje
analogiczne przedstawienie św. Alberta sycylijskiego
zazwyczaj tak przedstawianego. Z powodu braku jednoznacznego opisu śmierci Antoniego, który by potwierdzał przebicie mieczem, należałoby chyba sądzić,
że mamy tu do czynienia z symbolem męczeństwa, który
ma postawić św. Antoniego w szeregu innych męczenników karmelitańskich

Kult i przesłanie

Jest jeszcze inna ciekawostka, czy też raczej możliwa poszlaka, pozwalająca zrozumieć jak obecność męczennika Antoniego w kalendarzu karmelitańskim. Było
zwyczajem kapituł generalnych karmelitów przydawać
do listy świętych we własnym kalendarzu tych, którzy
byli czczeni w miejscu odbycia kapituły. Stąd po odbyciu
kapituły w Piacenzy lub we Florencji może dodano również Antonina. Zwłaszcza pewne szczegóły z męczeństwa św. Antonina z Piacenzy są podobne do niektórych
wersji żywota omawianego tu Antoniego.
Według Acta Sanctorum septembris wspomnienie
św. Antoniego z Węgier obchodzone było pod datą
4 września. Ale w żadnym brewiarzu karmelitańskim
nie mamy tego zaznaczonego. Podaje się, że ślady
jego kultu – późnego zresztą – napotykamy w Lyonie
i w chórze konwentu karmelitańskiego w Akwizgranie.
Ten ostatni zniszczony w czasie ostatniej wojny. Sami
Węgrzy nie znają kultu św. Antoniego. Obecnie karmelici bosi na Węgrzech czasem o nim wspominają, nie
wychodząc jednak w niczym poza przytoczone wyżej
przekazy.
Wspomniany już wyżej, wątpliwej reputacji John
Bale, przepisuje również modlitwę, która miałaby
być odmawiana na jego wspomnienie. Jest w niej
zawarta prośba do Boga, by za jego przyczyną, skoro uczynił go tak jasnym w świecie znakiem cnoty,
nas oczyścił z licznych win i odpuścił kary, na które
zasługujemy za popełnione zło. W naszych czasach,
gdy cnota pokuty pozostaje tak zapomniana to wołanie o Boże miłosierdzie ma w sobie moc także
prawdziwej nauki chrześcijańskiej: za grzech – kara,
odpuszczony grzech – wciąż domaga się zadośćuczynienia i pokuty. Bóg miłosierny odpuszczając
grzech, nie przestaje nas wzywać do pokuty. Święty Antoni, nas ufnych w miłosierdzie Boga, wspieraj
również w pokucie!
ks. Marcin Puziak
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Drogie dzieci

W

akacje rozpoczęte, wszystkie dzieci uśmiechnięte,
bo to przecież piękny czas, pójdziem w góry, morze, las… Tak troszeczkę zrymowało mi się na początku,
ale jak tu nie rymować, skoro rozpoczęliśmy wakacje!
Jak sięgam pamięcią zawsze wraz z moim Bratem czekaliśmy na ten czas i choć przeważnie nie wyjeżdżaliśmy
nigdzie, to spędzaliśmy ten czas bardzo radośnie. Codziennie odwiedzaliśmy boisko szkolne i graliśmy w piłkę nawet po kilka godzin. Boisko było piaskowe, więc
jak wracaliśmy do domu to zawsze po wytrzepaniu można było sobie zebrać tego piasku pokaźną ilość. Myślę,
że i Wam czas wakacji bardzo dobrze się kojarzy. Może
macie swoje ulubione zajęcia, albo rodzinne wakacyjne
tradycje jak np. wspólny wyjazd do rodziny, albo w jakieś ciekawe miejsce? Najważniejsze jest to, aby spędzić
wakacje przyjemnie, radośnie i bezpiecznie, a przy tym
zdrowo! Zachęcam więc Was do ruchu, do sportu, ale też
może poczytacie jakąś ciekawą książkę?
A na koniec małe przypomnienie. Nadchodzi dzień
16 lipca. To ważna uroczystość dla wszystkich, którzy
kochają Matkę Bożą i noszą szkaplerz karmelitański. Jeśli ktoś z Was był tutaj u I komunii, to na pewno taki
szkaplerz ma. Postarajcie się w ten dzień, aby w sposób
szczególny pomodlić się do matki Bożej i podziękować
jej za opiekę. Zapraszamy też na Msze Święte ku czci
matki Bożej z Góry Karmel!
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i jeszcze raz życzę udanych wakacji!
o. Adam
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Z życia parafii i klasztoru
Kongres schól (27–28 kwietnia 2019)
W dniach 27-28 kwietnia nasza grupa „EXODUS” uczestniczyła w kongresie schól w Stryszowie. Czas spędziliśmy
świetnie na wspólnej modlitwie i śpiewie ze scholą Stryszowską oraz z Lipnicy Wielkiej. Sobotni dzień podsumowało
ognisko, podczas którego odbyło się podsumowanie pracy w grupach. Po nim udaliśmy się do kościoła na Apel Jasnogórski, po którym była Adoracja Najświętszego Sakramentu. W niedzielę odbyła się uroczysta Msza Święta, a po niej
koncert schól. Po wspólnym obiedzie nadszedł czas rozstań i trzeba było się pożegnać z nowo poznanymi osobami.

14
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Triduum przed uroczystością odpustową Nawiedzenia NMP (29–31 maja 2019)
Do odpustu przygotowywali nas OO. Pijarzy, Paulini i Dominikanie, którzy na mszach wieczornych karmili lud Boży
słowem przygotowującym do wielkiego wydarzenia, jakie miało miejsce w naszej Bazylice.

15
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Festyn „KARMELIADA” (9 czerwca 2019)
W niedzielę 9 czerwca w ogrodach naszego klasztoru odbył się Festyn „KARMELIADA”. W ramach Karmeliady na jej
zakończenie o godz. 1800 odbył się koncert fortepianowy „Fortepiany Wolności” – wydarzenie towarzyszące obchodom 40. Rocznicy Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Projekt składa się z 13 koncertów fortepianowych organizowanych w dniach 3 -10 czerwca 2019 r. w miejscowościach, które Jan Paweł II odwiedził podczas swojej pierwszej
pielgrzymki do ojczyzny w roku 1989.

16
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Triduum ku czci bł. o. Pawła Hilarego
Januszewskiego (11–13 czerwca 2019)
Wtorek
Środa

– 112 rocznica urodzin.
– liturgiczne wspomnienie 108 męczenników
II wojny światowej.
Czwartek – 20 rocznica beatyfikacji.

18
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Grill Grupy „Betania” (12 czerwca 2019)
Grupa modlitewna „Betania” pod przewodnictwem Jego Magnificencji o. Wiesława Strzeleckiego rektora WSD karmelitów zakończyła na wspólnym świętowaniu w ogrodzie zakonnym spotkania modlitewne w roku akademickim
2018/2019.

Boże Ciało (20 czerwca 2019)
W czwartek 20.06 obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Zbawiciela. Dzięki łasce Bożej, pogoda
w tym roku dopisała zaledwie zraszając nas kilkoma odświeżającymi kroplami deszczu. Pan Jezus w monstrancji
odwiedził okolice Parafii, błogosławiąc mieszkańców.

19

Na Piasku nr 7 (505)   lipiec 2019

KALENDARIUM
5 lipca
• 
Pierwszy piątek miesiąca.
6 lipca
• 
Pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo wynagradzające o godz. 1630.

UDANYCH
WAKACJI !

8 lipca
• 
Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennictwem św. Jadwigi królowej o godz. 1630.
16 lipca
• 
Uroczystość Odpustowa Matki Bożej z Góry Karmel,
Matki Bożej Szkaplerznej.

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

20

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: 8.00-12.30
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: parafialna procesja Bożego Ciała 2019

