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W tym miesiącu, kiedy na polach 
wszystko dojrzewa i owocuje, 

wpatrujemy się w Maryję Dziewicę, 
która za swe dojrzałe i owocne życie 
została przez Boga w Trójcy Świętej 
Jedynego wzięta do  nieba z  ciałem 
i  duszą. Czyż każdy i  każda z  nas 
nie chciałby tam z  Nią przebywać, 
w chwale Jej Syna Jezusa Chrystusa? 
A przecież do tej chwały sama Maryja 
Panna prowadzi nas najprostszą dro-
gą poprzez nabożeństwo szkaplerz-
ne. Jak obiecałem i w tym numerze 
naszego miesięcznika „Na  Piasku” 
pragnę, uzupełniając informacje 
na  temat tego nabożeństwa, przy-
pomnieć obietnice Maryi złożone 
dla  wiernych noszących Szkaplerz 
św. oraz ich obowiązki związane 
z  przynależnością do  Rodziny Kar-
melu:

Obietnice Matki Bożej  
dla noszących Szkaplerz
1. Kto umrze odziany Szkaple-

rzem świętym, nie zazna ognia pie-
kielnego.

2. Noszącym pobożnie i ze czcią 
Szkaplerz Matka Boża obiecuje opie-
kę co do  duszy i  ciała w  tym życiu 
i szczególną łaskę wytrwania w wie-
rze i miłości w godzinę śmierci.

3. Każdy, kto pobożnie nosi 
Szkaplerz, zachowuje czystość we-
dług stanu (wierność w małżeństwie, 
czystość we wdowieństwie i panień-
stwie) oraz pości dodatkowo w środy 
i soboty (lub zamiast postu odmawia 
oficjum brewiarzowe ku czci Matki 
Bożej) zostanie wybawiony z czyśćca 
w sobotę po swej śmierci.

4. Noszący Szkaplerz są włączeni 
do  Rodziny karmelitańskiej i  otrzy-
mują udział w  dobrach duchowych 
Zakonu karmelitańskiego w  życiu 
i po śmierci za pośrednictwem Mszy 
świętych, Komunii świętych, umar-
twień, odpustów, modlitw, postów 
itp.

Obowiązki miłości wobec  
Najświętszej Maryi Panny
1. Przyjąć poświęcony szkaplerz 

sukienny z rąk kapłana lub diakona.
2. Nosić szkaplerz według swojej 

możliwości.
3. Odmawiać codziennie modli-

twę naznaczoną w  dniu przyjęcia 
do Bractwa („Pod Twoją obronę…”).

4. Naśladować cnoty Matki Naj-
świętszej i szerzyć jej cześć.

5. Noszenie szkaplerza oznacza 
porzucenie starego człowieka i  na-
rodziny nowego przez konieczność 
nawrócenia serca, wzrost w cnotach, 
dążenie do świętości życia.

Szkaplerz ma być wykonany 
z  sukna koloru brązowego. Na  jed-
nym płatku ma być wizerunek Matki 
Bożej Szkaplerznej, a na drugim Ser-
ce Jezusa. Szkaplerz ma być poświę-
cony przez kapłana lub diakona. Na-
leży go nosić tak, by jedna jego część 
spadała na plecy, a druga na piersi.

W 1910 roku papież Pius X zezwolił 
na zastąpienie szkaplerza płóciennego 
medalikiem szkaplerznym. Tak szka-
plerz jak i medalik mają być noszone 
w sposób godny. Osoby noszące szka-
plerz i przynależące do Bractwa Szka-
plerznego mają udział w  duchowych 
dobrach całego zakonu karmelitań-
skiego, nazywają się braćmi i siostrami 
i w sposób duchowy są nimi naprawdę.

Niech Wniebowzięta Panna Maryja 
–  Orędowniczka Szkaplerza św. nie-
ustannie opiekuje się nami wszystkimi 
i  każdą i  każ-
dym z  osobna. 
N a j ś w i ę t s z a 
Maryjo Panno 
z  Góry Karmel 
–  Orędownicz-
ko Szkaplerza 
Świętego – módl  
się za nami.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Wniebowzięta Dziewico Maryjo  
– módl się za nami!

Umiłowani Siostry i Bracia Najświętszej Maryi Panny
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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
W  tej trzeciej katechezie o  sakramentach omówimy 

bierzmowanie, inaczej confirmatio, które należy postrzegać 
jako dopełnienie chrztu, z którym jest związane w sposób 
nierozdzielny. Te dwa sakramenty wraz z Eucharystią sta-
nowią jedno wydarzenie zbawcze, nazywane «wtajemni-
czeniem chrześcijańskim», przez które zostajemy włączeni 
w  Jezusa Chrystusa umarłego i  zmartwychwstałego oraz 
stajemy  się nowymi stworzeniami i  członkami Kościo-
ła. Dlatego właśnie początkowo te trzy sakramenty były 
udzielane w  tym samym czasie, na  zakończenie drogi 
katechumenalnej, zazwyczaj podczas Wigilii paschalnej. 
Było to uwieńczenie itinerarium formacyjnego i stopniowe-
go włączania do wspólnoty chrześcijańskiej, które mogło 
trwać nawet kilka lat. Krok po kroku przygotowywano się 
do przyjęcia chrztu, potem bierzmowania i Eucharystii.

Sakrament ten po włosku powszechnie nazywany jest 
cresima, a słowo to oznacza «namaszczenie». I faktycznie, 
za pośrednictwem oleju, zwanego «krzyżmem świętym», 
zostajemy upodobnieni mocą Ducha Świętego do Jezusa 
Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym «Pomazańcem», 
«Mesjaszem», Świętym Boga. Termin «bierzmowanie» przy-
pomina nam też, że sakrament ten powoduje wzrost łaski 
chrzcielnej: jednoczy nas ściślej z Chrystusem; udoskonala 
naszą więź z Kościołem; udziela nam specjalnej mocy Du-
cha Świętego do szerzenia i obrony wiary, do wyznawania 
imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się 
Jego krzyża (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1303).

Dlatego ważne jest, byśmy troszczyli się o to, żeby na-
sze dzieci, nasi chłopcy i dziewczęta przyjmowali ten sakra-
ment. Wszyscy troszczymy się o to, by dzieci były chrzczo-
ne, i jest to rzecz dobra, ale być może nie troszczymy się 
w  takim samym stopniu o  to, by przyjęły bierzmowanie. 
W tej sytuacji zatrzymają się w połowie drogi i nie otrzyma-
ją Ducha Świętego, który jest bardzo ważny w życiu chrze-
ścijańskim, ponieważ daje nam siłę, byśmy szli naprzód. 

Zastanówmy się chwilę, każdy z nas: czy naprawdę trosz-
czymy się o to, by nasze dzieci, nasi chłopcy i dziewczę-
ta przyjęli bierzmowanie? To jest ważne, to ważne! I jeśli 
w waszych domach są jeszcze dzieci, chłopcy i dziewczę-
ta, którzy nie przyjęli jeszcze bierzmowania, a są w wieku, 
w którym się je przyjmuje, zróbcie wszystko, co w waszej 
mocy, by dopełnili wtajemniczenie chrześcijańskie i otrzy-
mali moc Ducha Świętego. To ważne!

Naturalnie ważne jest, by zapewnić mającym przyjąć 
bierzmowanie dobre przygotowanie, które winno mieć 
na celu doprowadzenie ich do osobistego przyjęcia wia-
ry w Chrystusa i rozbudzenie w nich poczucia przynależ-
ności do Kościoła.

Bierzmowanie, jak każdy sakrament, nie jest dziełem 
ludzi, lecz Boga, który troszczy się o nasze życie, ażeby 
nas ukształtować na obraz swojego Syna, byśmy potra-
fili kochać tak jak On. Czyni to, napełniając nas swoim 
Duchem Świętym, którego działanie przenika całą osobę 
i całe życie, na co wskazuje siedem darów, które Trady-
cja, w świetle Pisma Świętego, zawsze uwydatniała.

Te siedem darów — nie chcę was pytać, czy pamiętacie 
te siedem darów. Być może znacie je wszyscy... Ale ja je 
wymienię w waszym imieniu. Jakie to są dary? Mądrość, 
rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń 
Boża. A dary te są nam dane właśnie wraz z Duchem Świę-
tym w sakramencie bierzmowania. Tym darom zamierzam 
poświęcić kolejne katechezy po cyklu o sakramentach.

Kiedy przyjmujemy Ducha Świętego w naszym sercu 
i  pozwalamy Mu działać, sam Chrystus staje  się w  nas 
obecny i  nabiera kształtu w  naszym życiu; przez nas 
On sam, Chrystus, będzie się modlił, przebaczał, napełniał 
nadzieją i pociechą, służył braciom, stawał się bliski po-
trzebującym i ostatnim, tworzył jedność, zasiewał pokój. 
Pomyślcie, jakie to jest ważne: za pośrednictwem Ducha 
Świętego sam Chrystus przybywa, by czynić to wszystko 
pośród nas i dla nas. Dlatego ważne jest, by dzieci, chłop-
cy i dziewczęta przyjmowali sakrament bierzmowania.

Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy, że otrzymaliśmy 
bierzmowanie! My wszyscy! Pamiętajmy o  tym przede 
wszystkim po to, by dziękować Panu za ten dar, a także 
by Go prosić, aby nam pomagał żyć prawdziwie po chrze-
ścijańsku, iść zawsze z radością, według Ducha, którym 
zostaliśmy obdarzeni.

Audiencja generalna 29 stycznia 2014

Papież Franciszek o Sakramentach

Bierzmowanie
Nie należy zatrzymywać się 

w połowie drogi

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)
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4 sierpnia

(Łk 12, 13-21)
Ktoś z  tłumu rzekł do  Jezusa: «Nauczycielu, powiedz 
mojemu bratu, żeby  się podzielił ze  mną spadkiem».
Lecz On  mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie 
ustanowił nad  wami sędzią albo rozjemcą?» 
Powiedział też do  nich: «Uważajcie i  strzeżcie  się 
wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego 
w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». 
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu 
człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: 
„Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich 
zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, 
a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże 
i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie 
lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg 
rzekł do  niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają 
twojej duszy od  ciebie; komu więc przypadnie to, co 
przygotowałeś?” Tak dzieje  się z każdym, kto skarby 
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

Człowiekowi bardzo łatwo jest zatracić  się w  ma-
terialności i  odstawić Boga na  drugi plan. Łatwiej tu 
na  ziemie żyje  się ludziom zamożnym, którzy nie mu-
szą martwić się o swój byt materialny. Jednak dla Boga 
nie ma lepszych i gorszych, bogatych i biednych. Każdy 
człowiek żyje na takich samych prawach, a najważniej-
sze jest żeby być bogatym przed Bogiem swoimi czyna-
mi i sercem. Nikt nie wie kiedy mu przyjdzie spotkać się 
Bogiem twarzą w twarz, a wtedy dostaniemy pytanie czy 
dobrze wykorzystaliśmy swój czas na ziemi.

6 sierpnia

(Łk 9, 28b-36)
Jezus wziął z  sobą Piotra, Jana i  Jakuba i  wyszedł 
na górę, aby  się modlić. Gdy  się modlił, wygląd Jego 
twarzy  się odmienił, a  Jego odzienie stało  się lśniąco 
białe. A  oto dwóch mężów rozmawiało z  Nim. Byli 
to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili 
o  Jego odejściu, którego miał dokonać w  Jerozolimie. 
Tymczasem Piotr i  towarzysze snem byli zmorzeni. 
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, 
stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr 
rzekł do  Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że  tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla  Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, 
co mówi. Gdy jeszcze to  mówił, zjawił  się obłok 
i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku 
odezwał  się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego 

słuchajcie”. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus 
znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym 
czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

Jezus od samego początku był świadomy tego co go 
czeka. Wiedział, że nie będzie to prosta droga, że nie 
zostanie przyjęty przez tych, którzy jakby mogło się wy-
dawać powinni rozpoznać w nim oczekiwanego Mesja-
sza. Wiara w Chrystusa również jest dużym wyzwaniem 
za którym może iść wiele wyrzeczeń, a może i cierpie-
nie. Krzyż, który mamy nieść, nie jest czymś wprost od-
czuwalnym fizycznie. To oddanie się Jezusowi i głosze-
nie królestwa Bożego swoimi czynami i słowami. Pełne 
oddanie się Chrystusowi może być podstawą do „utraty” 
życia, by uzyskać udział w nadejściu Bożego królestwa.

11 sierpnia

(Łk 12, 32-48)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Nie bój  się, 
mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać 
wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i  dajcie 
jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, 
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej  się nie 
dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, 
tam będzie i  serce wasze. Niech będą przepasane 
biodra wasze i  zapalone pochodnie. A  wy bądźcie 
podobni do  ludzi oczekujących swego pana, kiedy 
z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy 

Komentarze biblijne



5

Na Piasku  nr 8 (506)      sierpień 2019

nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których 
pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, 
powiadam wam: Przepasze  się i  każe im zasiąść 
do  stołu, a  obchodząc, będzie im usługiwał. Czy 
o  drugiej, czy o  trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi 
oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby 
gospodarz wiedział, o  której godzinie przyjść ma 
złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr 
zapytał: «Panie, czy do  nas mówisz tę przypowieść, 
czy też do  wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż 
jest owym rządcą wiernym i  roztropnym, którego 
pan ustanowi nad  swoją służbą, żeby rozdawał jej 
żywność we  właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, 
którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. 
Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad  całym 
swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie 
w  sercu: Mój pan  się ociąga z  powrotem, i  zacznie 
bić sługi i  służące, a przy tym jeść, pić i  upijać  się, 
to  nadejdzie pan tego sługi w  dniu, kiedy  się nie 
spodziewa, i  o  godzinie, której nie zna; surowo 
go ukarze i  wyznaczy mu miejsce z  niewiernymi. 
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a  nic 
nie przygotował i  nie uczynił zgodnie z  jego wolą, 
otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał 
jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą 
chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się 
będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego 
żądać będą».

Czuwanie jest wyrazem miłości. Oczekując na kogoś 
pokazujemy, że  ta osoba jest dla nas ważna, że o niej 
pamiętamy. Podobnie jest z Bogiem. Ludzkie życie po-
winno być nieustannym czuwaniem, którego przypieczę-
towaniem będzie spotkanie z Bogiem. Nikt z nas nie wie 
kiedy przyjdzie nam pożegnać się ze światem tu na zie-
mie, dlatego aspekt czuwania w życiu każdego chrześci-
janin jest bardzo ważny.

15 sierpnia

(Łk 11, 27-28)
Gdy Jezus mówił do  tłumów, jakaś kobieta z  tłumu 
głośno zawołała do  Niego: «Błogosławione łono, 
które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: 
«Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają 
słowa Bożego i zachowują je».

Życie zgodne z nauka Jezusa jest urzeczywistnieniem 
wiary w naszym codziennym życiu. Podążanie Jego ścież-
kami jest pewnikiem, że podążamy w dobrym kierunku 
ku zbawieniu. Bóg daje nam swojego Syna, aby nas zba-
wić i  pokazać jak taka droga do  Ojca może wyglądać. 
Wiarą musi kierować  się miłość, nadzieje i  posłuszeń-
stwo swojemu sumieniu.

18 sierpnia

(Łk 12, 49-53)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Przyszedłem 
ogień rzucić na  ziemię i  jakże pragnę, ażeby już 
zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i  jakiej doznaję 
udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem 
dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 
Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym 
domu: troje stanie przeciw dwojgu, a  dwoje przeciw 
trojgu; ojciec przeciw synowi, a  syn przeciw ojcu; 
matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa 
przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Właściwością ognia jest to, że  spala i potrafi znisz-
czyć wszystko co spotka na swojej drodze. Ogień, który 
rzuca Jezus jest inny. On  rozpala i naprawia. Ogień Je-
zusa ulecza gdziekolwiek zapłonie. Jezus nie przyszedł 
żeby dać pokój na ziemie, bo nie takie było Jego zadanie 
i  intencja. On przyszedł żeby zaprowadzić pokój w na-
szych sercach, bo to człowiek jest narażony na grzech, 
a nie świat.

25 sierpnia

(Łk 13, 22-30)
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając 
swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, 
czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: 
«Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, 
powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. 
Skoro Pan domu wstanie i  drzwi zamknie, wówczas, 
stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 
„Panie, otwórz nam!”, lecz On  wam odpowie: „Nie 
wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: 
„Przecież jadaliśmy i  piliśmy z  Tobą, i  na  ulicach 
naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, 
nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, 
którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie 
płacz i  zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, 
Izaaka i  Jakuba, i  wszystkich proroków w  królestwie 
Bożym, a  siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą 
ze  wschodu i  zachodu, z  północy i  południa i  siądą 
za  stołem w  królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, 
którzy będą pierwszymi, i  są pierwsi, którzy będą 
ostatnimi».

Aby dostać się do Nieba nie wystarczy tylko figurować 
na liście przynależących do Kościoła. Drzwi do Nieba są 
ciasne ponieważ są związane z konkretnym postępowa-
niem i myśleniem poprzez pryzmat Miłości. Tej miłości 
możemy  się nauczyć od  Jezusa, który jest jej Nosicie-
lem. Droga do Nieba nie jest prosta i  często prowadzi 
po górę jednak jeśli pokonamy tą drogę będziemy mogli 
cieszyć się życiem wiecznym z Bogiem.

Kamil Rączkowski
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Św. Jan Jerozolimski XLIV
W  bydgoskich stallach jest przedstawionych dwóch 

św. Janów patriarchów jerozolimskich. O  jednym – do-
mniemanym bracie św. Anioła  – była już mowa. Drugi 
z  tych Janów zajmuje również niezwykle ważne miej-
sce w  dawnej duchowej tradycji karmelitańskiej –  jest 
to tzw. Jan czterdziesty czwarty – XLIV.

Wizerunek
Obraz w  bydgoskich stallach przedstawia tego św. 

Jana w sposób pozwalający bezbłędnie rozpoznać jego 
postać. Wyglądający na starszego, brodaty mnich o za-
czynającej siwieć brodzie, ubrany jest w karmelitański 
habit. Na ramionach ma czerwony paliusz, na głowie in-
fułę, a w prawej ręce trzyma patriarszy krzyż – wszyst-
ko to określa jego godność patriarchy jerozolimskiego. 
W  lewej ręce trzyma zamkniętą księgę, która w  dość 
oryginalny sposób –  na  tylniej okładce –  ma wypisa-
ny dużymi literami tytuł DE INSTITUTIONE PRIMORUM 
MONACHORUM –  O  założeniu pierwszych mnichów. 
Gdyby tych atrybutów było jeszcze widzowi mało, 
malarz podpisał obraz: B.  IOANNES EP. PATRIARCHA 
IEROSOL: – Błogosławiony (święty) Jan biskup patriar-
cha jerozolimski.

Życie
Jan Nepos Sylwaniusz wg legendy karmelitańskiej, 

był Syryjczykiem, ale urodził się w 351 roku w Jerozoli-
mie. Wsławił się świętym i cnotliwym życiem pustelni-
czym na Górze Karmel zanim został wybrany następcą 
św. Jakuba na  katedrze jerozolimskiej. Przypisywano 
mu zresztą przełożeństwo wśród pustelników na Kar-
melu idąc za  św. Cyrylem konstantynopolitańskim. 
Miał używać potrójnego imienia jako dowodu potrój-
nej korony swego życia. Jego mistrzem we  wczesnej 
młodości miał być abba Pambo w  Nitrze w  Egipcie. 
Później po  pobycie w  Jerozolimie, w  wieku lat dwu-
dziestu rozpoczął życie pustelnicze na Górze Karmel. 
Wyróżnił  się szybko „niebiańskim ogniem miłości”, 
„świętym zapałem boskiej gorliwości” i „blaskiem dok-
tryny” do tego stopnia, że został uznany przez innych 
eremitów za  Ojca i  Mistrza. Swoją posługą objął in-
nych pustelników palestyńskich, wśród których –  jak 
głosi legenda  – znalazł  się słynny Palladiusz, apostoł 
Szkotów. W  roku 380 Cyryl, patriarcha jerozolimski, 
miał wezwać go do siebie i ustanowić archidiakonem, 
zlecając jednocześnie opiekę nad klasztorem dziewic 
przy Grobie Pańskim. Kiedy Cyryl umierał w 386 roku, 
wyznaczył Jana na  swego następcę. Został czterdzie-
stym czwartym patriarchą jerozolimskim, a  drugim 
tego imienia.

Znany i  wpływowy historyk karmelitański Lezana 
z XVII wieku, cytuje list pochwalny papieża Anastazego 
skierowany do Jana patriarchy. Trzy wydarzenia za cza-
sów jego pontyfikatu miały mu zapewnić trwałe miej-
sce w historii – miłość krzyża, „reguła” dla karmelitów, 
odnalezienie grobu św. Szczepana – o których powiemy 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. XV
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za chwilę. Po życiu owocnym w obronie wiary, głosze-
nia Ewangelii, jaśniejącym cnotami i pobożnością, miał 
umrzeć św. Jan w roku 416.

Późniejsza tradycja karmelitańska przypisuje mu 
również uzdrowienia dwóch paralityków i  niewidome-
go jeszcze za  życia, ale  cuda miały zacząć  się mnożyć 
na jego grobie.

Miłość krzyża
Legenda karmelitańska mówi, że  św. Jan już jako 

patriarcha wprowadził w  Jerozolimie –  a  stamtąd roz-
szedł się przez naśladowanie po całym chrześcijaństwie 
– zwyczaj adorowania krzyża i jego relikwii podczas świąt 
paschalnych, z rytem odsłaniania ramion i śpiewem Oto 
drzewo krzyża. Do dziś stanowi taki gest element liturgii 
Wielkiego Piątku. Ważny historyk potrydencki –  kard. 
Baroniusz – podaje, że ten fakt miał miejsce w roku 397 
i przypisuje go właśnie św. Janowi. Cała tradycja historio-
graficzna i hagiograficzna karmelitańska XVII i XVIII wie-
ku chętnie powołuje się na tę informację, choć dziś ra-
czej należałoby ją interpretować inaczej. Nie odbiera 
to jednak zasadniczego sensu i przesłania hagiograficz-
nego: miłość krzyża Chrystusowego jest w centrum ży-
cia karmelitańskiego na wszelkie sposoby.

Księga o założeniu pierwszych mnichów
Najważniejszym atrybutem św. Jana na  obrazie 

w bydgoskich stallach jest księga z tytułem De institutio-
ne primorum monachorum. Jest to  tytuł przypisywanego 
mu dzieła, które zresztą niedawno ukazało  się w  pol-
skim tłumaczeniu Książka o założeniu pierwszych mnichów. 
To  dzieło, którego autentyczności tradycja karmelitań-
ska broniła „do upadłego” wobec nowoczesnej historio-
grafii, która już od XVI wieku podważała jej autorstwo, 
rzeczywiście wyszło spod pióra innego autora niż św. 
Jan patriarcha. Powszechnie uznaje się dziś, że jej praw-
dziwym autorem był Filip Ribot, karmelita francuski 
z XIV wieku.

Jakkolwiek miałaby  się rzecz z  autorem, przypisy-
wane św. Janowi 44 dzieło miało kapitalne znaczenie 
dla  duchowości karmelitańskiej późnego średniowie-
cza i  epoki wczesnonowożytnej. Dość wspomnieć, 
że  było znane i  św. Teresie od  Jezusa i  św. Janowi 
od  Krzyża, i  św. Marii Magdalenie de Pazzi… Była 
to  po  prostu jedna z  książek obowiązkowych w  kar-
melitańskich nowicjatach tamtej epoki. A  w  druku 
pojawiła się po raz pierwszy w 1507 roku. Jej wpływ 
był tak istotny na kształt życia i mentalności duchowej 
karmelitów, że uchodzić zaczęła za pierwszą spisaną 
regułę. Tak zresztą stara tradycja historiograficzna po-
daje, że niejaki mnich Kaprazjusz, przełożony karme-
litów po św. Janie na Górze Karmel, który nie miał au-
torytetu i charyzmatu swego poprzednika, zwrócił się 
do niego w roku 412 z prośbą o spisanie księgi, która 
pomogłaby żyć prorocką regułą eliańską według zasad 
ewangelicznych i  która uzupełniłaby zasady spisane 
przez św. Bazylego w jego Regułach.

Św. Jan odpowiedział opisując historię zakonu po-
cząwszy od  Eliasza, tłumacząc podstawowe zasady 
życia prorockiego, kontemplacyjnego i  eremickiego, 
tłumacząc przyjęcie przez mnichów z  Góry Karmel 
chrześcijaństwa, a w końcu wyjaśniając mistyczny sens 
habitu karmelitańskiego. Cała ta treść podana przystęp-
nie i  jasno, a  przede wszystkim stosunkowo zwięźle, 
rzeczywiście tak naświetla sposób życia karmelitań-
skiego, że  trudno odmówić dawnym karmelitom za-
sadności określenia jej mianem „Reguły Jana Jerozolim-
skiego”. Już jednak średniowieczny skryba przepisując 
dla potomnych tę regułę, tak na końcu ja komentuje: 
„Reguła Jana, chociaż zawierała odpowiednie wskazów-
ki, posługiwała się bardziej napomnieniami niż rozka-
zami, a ponadto ujmowała przepisy obszerniej niż tego 
wymaga styl formalnej Reguły”. Zastąpiła ją dlatego 
w  średniowieczu, w  XIII  wieku, reguła św. Alberta, 
która jest historycznie uznawana za  pierwszą właści-
wą regułę karmelitańską nie dlatego, że był karmelitą, 
ale dlatego że dał im regułę, która stała się podstawą 
zatwierdzenia karmelitów przez Kościół po  soborze 
Laterańskim IV, najpierw przez Honoriusza III w 1226 
roku. Ostatecznie stało  się to  za  sprawą Innocentego 
IV, który w 1247 zatwierdził Regułę.

Znalezienie św. Szczepana
Dawni karmelici wspominali także fakt odnalezienia 

przez św. Jana XLIV ciał świętego Szczepana i  innych 
świętych 3 sierpnia 415 roku. Miał je opisać prezbiter 
Luciano, naoczny świadek wydarzenia, któremu uka-
zał  się w wizji św. Szczepan i wskazał miejsce swego 
grobu oraz pochowanych razem z nim Gamaliela, Niko-
dema oraz Abibona. Święty Szczepan zażądał, aby św. 
Jan patriarcha przybył na  to  miejsce i  zajął  się ujaw-
nieniem relikwii i ustanowieniem należnego im kultu. 
Na  miejsce odnalezienia relikwii miał wiec przybyć 
Jan razem z  innymi biskupami: Eleuterem z  Sebaste 
i  Eleuterem z  Jerycha. Relikwie św. Szczepana miano 
przenieść do kościoła, gdzie wg tradycji był wyświęco-
ny na diakona, w dniu 25 (a wg innych – 26) grudnia. 
W ten sposób św. Jan spełnił polecenie dane mu przez 
świętego. Później cesarz Teodozjusz miał przenieść re-
likwie św. Szczepana do Konstantynopola, aż w końcu 
3 sierpnia 560 roku za papieża Pelagiusza miały zostać 
przeniesione do  Rzymu. Rzeczywiście do  dziś w  róż-
nych kościołach Rzymu czci  się relikwie przypisane 
temu świętemu.

Kult św. Jana
Sam św. Jan Jerozolimski lub Jan „czterdziesty czwar-

ty” znalazł miejsce w liturgicznej tradycji karmelitańskiej 
we wspomnieniu pod datą 12 stycznia. Był on czczony 
jako „Legislator”, czyli regułodawca. Dziś po  wiekach 
poszukiwań prawdy historycznej, z  całego kultu pozo-
stała jedynie pobożna lektura duchowna mistycznego 
dziełka przypisywanego jego autorstwu.

Ks. Marcin Puziak
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W dziejach kościoła i klasztoru karmelitów na Piasku 
potop szwedzki był największą katastrofą. Znane 

są sceny bezczeszczenia Kaplicy Cudownej, która zosta-
ła zamieniona w stajnię szwedzkich wojsk. Kontrybucje 
płacone przez karmelitów dla okupanta znacznie osła-
biło zasoby klasztoru. Późniejsze burzenie zabudowań 
karmelitańskich dopełniło obrazu zniszczeń. Jak wiemy 
ze  źródeł historycznych najbardziej zrujnowane były 
dwie kaplice, tj.  Matki Bożej Piaskowej i  Arcybractwa 
Szkaplerznego. Sam kościół pozbawiony dachu i  skle-
pienia został zburzony do  wysokości około dziesięciu 
metrów.

Po wojnie karmelici przystąpili do odbudowy. Wów-
czas powstał obecny kształt klasztoru i wspaniała klatka 
schodowa na  której środku umieszczono statuę Matki 
Bożej z napisem u jej stóp:

Bądź pozdrowiona Królowo Karmelu i najmilsza Matko!
Twoja łaska już dawno nas zwyciężyła

Szatami swoimi i własnymi tytułami nas wzbogaciłaś
Pod berłem twoim chroń Dziewico  

sługi swoje

Roku Pańskiego 1674

W 1679 roku kończono odbudowę kościoła. Nie było 
jeszcze wybudowanego ołtarza głównego i stall zakon-
nych w prezbiterium (1699), ale powstawało kilka bocz-
nych ołtarzy. Na  zamówienie namalowano też obraz 
Ofiara Abrahama wiszący do dziś na ścianie prezbiterium 
(datowany 17 września 1669), a w kaplicy Piaskowej dwa 
obrazy nad wejściami (1676).

Na dzień świętego Wojciecha, tj. 23 kwietnia 1679 wy-
znaczono ponowne poświęcenie (konsekrację) kościoła. 
Ceremonii przewodniczył biskup Mikołaj Oborski, sufra-
gan krakowski. Ten sam biskup 22 lata wcześniej (8 IX 
1657 r.) na ruinach kościoła na Piasku odprawił mszę św. 
kilka dni po opuszczeniu przez Szwedów Krakowa. Moż-
na by powiedzieć, że po latach biskup dokończył dzieła 
poświęcając odbudowany kościół i kaplice, a także istnie-
jące ołtarze.

Z dnia konsekracji zachowały się dwa dokumenty. Je-
den to druk okolicznościowy dedykowany przez ówcze-
snego przeora Mikołaja Czeskiego biskupowi, w którym 
Przeor w  rozbudowanym barokowym tekście umiesz-
cza lilię z herbu biskupiego w maryjnym ogrodzie fioł-
kowym. Drugi, to  dokument pergaminowy konsekracji 
wystawiony przez biskupa Mikołaja Oborskiego. Jest 
to  dokument o  wymiarach 400 x 305 mm, na  którego 

zakładce na  zielonej wstążce zawieszona jest pieczęć 
biskupa wyciśnięta w czerwonym wosku. Dokument pi-
sany jest po łacinie. Dla dodatkowej iluminacji niektóre 
inicjały napisano bardziej ozdobnie i pozłocono.

Dokument jest krótki i wymienia ołtarze, które poświęcił 
biskup, tj. od strony Ewangelii (lewej): ołtarz Ukrzyżowania 
Pana Jezusa, ołtarz proroka Eliasza, a  także na krużganku 
klasztornym ołtarz Najświętszej Marii Panny i błogosławio-
nego Frankusa. Po stronie południowej (ad cornu Epistolae) 
biskup poświęcił ołtarze: Matki Bożej Piaskowej w cudow-
nej kaplicy, Matki Bożej Szkaplerznej w kaplicy bractwa, oł-
tarz św. Andrzeja Corsini i ołtarz św. Marii Magdaleny de Pa-
zzi (biskup Mikołaj Oborski przewodniczył 10 lat wcześniej 
w uroczystościach kanonizacyjnych tej świętej w Krakowie). 
W  dokumencie konsekracji wymieniono również relikwie 
świętych znajdujących się w tych ołtarzach. Na koniec bi-
skup wyznaczył datę uroczystego wspomnienia poświęce-
nia kościoła corocznie na ostatni dzień sierpnia, a nawie-
dzającym wówczas kościół wiernym udzielił 40 dni odpustu 
pod zwykłymi warunkami.

Porównując wezwania ołtarzy z  wcześniejszym spi-
sem jedenastu ołtarzy z  1560 roku, jedynie wezwanie 
ołtarzy Nawiedzenia NMP, Ukrzyżowania i  kaplic bocz-
nych pozostało niezmienne. Pozostałe zostały zastą-
pione, co świadczy również o  tragicznych w  skutkach 
ogromie szwedzkiej destrukcji. Obecnie większość tych 
ołtarzy, zostało zastąpionych w XVIII wieku nowymi (po-
zostawiono jednak większość ich wezwań). Z czasu po-
święcenia ich przez biskupa Oborskiego zachowała  się 
kamienna mensa ołtarzowa w Cudownej Kaplicy (z datą 
1647). Z tego okresu pochodzi również ołtarz bł. Franku-
sa na  krużgankach, którego zdobiona nastawa datowa-
na jest na koniec XVII w. Są oczywiście w kościele inne 
ołtarze XVII wieczne, jednakże ołtarz św. Józefa mimo 
uczynionej fundacji przez Tomasza Wróbla w 1678 roku 
nie został poświęcony w czasie konsekracji kościoła, co 
może świadczyć o trwających pracach przy jego budowie.

W tym roku minęła 340. rocznica uroczystości kon-
sekracji. Z  tej okazji omawiany pergaminowy doku-
ment zostanie zaprezentowany w klasztornym muzeum 
w  czasie najbliższej edycji Cracovia Sacra w  dniach 
14–15 sierpnia.

Szymon Sułecki

Ponowne poświęcenie 
kościoła na Piasku

w 1679 r.
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Wakacje w połowie. Jak ktoś jest pesymistą to powie, 
że niestety już połowa za nami, ale mam nadzieję, 

że jesteście optymistami i cieszycie się, że jeszcze cały 
wakacyjny miesiąc przed Wami. Sierpień będzie bogaty 
w różne wspomnienia, święta. Najważniejszym z nich 
będzie Uroczystość Wniebowzięcia NMP, ale będzie tak-
że np. święto Matki Bożej Częstochowskiej. Pewnie wie-
cie, że bardzo popularne w Polsce są piesze pielgrzym-
ki do Matki Bożej na Jasną Górę. Ludzie idą wiele dni, 
niektórzy pokonując kilkusetkilometrowe trasy. Możemy 
się dziwić – po co? Przecież to jest bardzo męczące. Piel-
grzymowanie moi drodzy rzeczywiście może zmęczyć, 

ale jak wiele radości mają pielgrzymi, bo przecież idą w 
odwiedziny do kogoś bardzo w ich życiu ważnego – do 
Pana Boga, do Matki Bożej, do Świętych… dlatego za-
chęcam Was do takiej radości. Oczywiście nie trzeba od 
razy iść do Częstochowy na piechotę. Można wybrać się 
tramwajem do Łagiewnik, busem albo samochodem do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, rowerem do Tyńca… jest tak 
wiele miejsc do których możemy się wybrać. Może ktoś 
z Was złapie takiego pielgrzymkowego bakcyla? 

Ja Was pozdrawiam bardzo serdeczne i życzę wspa-
niałego wakacyjnego sierpnia! 

o. Adam

Drogie dzieci
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Tegoroczna edycja popularnego wydarzenia, w czasie 
którego możemy poznawać nie tylko sakralne dzie-

dzictwo Krakowa skupiona jest wokół ogrodów. Karme-
litański klasztor przygotował z tej okazji kilka atrakcji. 
W  tym roku skupiono  się na  przestrzeni zielonej, dla-
tego wystawa okolicznościowa jedynie zaznaczy zielar-
ską i kwiatową ikonografię jaka obecna jest w zbiorach 
klasztoru. O  znaczeniu wirydarza klasztornego i  ogro-
dów w  dziejach karmelitów dodatkowo zasygnalizują 
plansze. Będzie można odwiedzić przyklasztorny ogród 
i poznać jego rolę dla klasztoru na Piasku.

Nie zabraknie również zajęć warsztatowych prowa-
dzonych przez dwa dni. W tym roku Grzegorz Barasiń-
ski zaproponuje nam spotkanie z  ozdobną kaligrafią, 
a dla szczególnie cierpliwych roślinną ornamentyką.

Najmłodszych dwukrotnie zapraszamy na  grę de-
tektywistyczną, której bohaterem będzie Charamanus, 

tajemniczy właściciel ogrodu na  Garbarach w  końcu 
XV wieku. Ze względów organizacyjnych liczba osób jest 
ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego 
nie należy zwlekać.

Zarówno w środę, jak i świąteczny czwartek będzie 
można uczestniczyć w spacerach po ogrodzie, klaszto-
rze i  wystawie. Opowiemy również o  najbardziej roz-
kwieconym rękopisie w Krakowie.

W wigilię Święta zapraszamy na koncert, który w tym 
roku odbędzie się wokół wirydarza na klasztornych kruż-
gankach. Artyści Piwnicy św. Norberta przygotowali wi-
dowisko muzyki i słowa zobrazowane projekcją świetlną 
na ścianach klasztornych.

W programie Cracovia Sacra 2019 uczestniczy wiele 
kościołów i klasztorów. Serdecznie zapraszamy szczegól-
nie do skorzystania z karmelitańskich wydarzeń, poniżej 
podajemy szczegółowy program spotkań w klasztorze.

Cracovia  
Sacra  

w klasztorze karmelitów
14 – 15 sierpnia 2019 r.

KALENDARIUM WYDARZENIA
14 sierpnia (środa)

•  1230 – 1830 Zwiedzanie krużganków klasztornych; 
wejście do ogrodu klasztornego

•  1230 – 1730 „W  iluminowanych ogrodach kaligrafii” 
– spotkania z kaligrafią prowadzi Grzegorz Barasiń-
ski (krużganki klasztorne)

•  1230 „Opowieści ogrodowe” (prowadzi Szymon Su-
łecki; zbiórka na krużgankach)

•  1330 „Ogrody Charamanusa” – detektywistyczna gra 
dla dzieci 6-10 lat z Fishka. Dziecięce Biuro Detekty-
wistyczne, grupy 15 osobowe. Dzieci na grę zabie-
rają ze  sobą dorosłego opiekuna (jednego). Zapisy 
od 10 sierpnia na fishkakrakow@gmail.com

•  1500 „Karmelitańskie włości” – oprowadzanie po ko-
ściele, krużgankach i  ogrodzie (prowadzi Szymon 
Sułecki; zbiórka przed kościołem)

•  1700 „Graduał karmelitański”  – pokaz barokowego 
manuskryptu (prowadzi Szymon Sułecki; zbiórka 
przed skarbcem klasztornym)

•  2000 „Piaskowe Źródło” – widowisko światła, muzy-
ki i słowa (w krużgankach i wirydarzu klasztornym), 

w wykonaniu artystów Piwnicy św. Norberta. W pro-
gramie: K. Koehler, B. Stępniak-Wilk, A. Górny, W. Ko-
chowski, T. Bromowiczowa, A. Niedzielin, A. Konar-
ski, M. Lamers, S. Błaszczyński

15 sierpnia (czwartek)
•  1230 – 1830 Wystawa na krużgankach klasztoru, wej-

ście do ogrodu klasztornego (ogród do 1530;)
•  1230 – 1730 „W  iluminowanych ogrodach kaligrafii” 

– spotkania z kaligrafią prowadzi p. Grzegorz Bara-
siński (krużganki klasztorne)

•  1230 „Opowieści ogrodowe” (prowadzi Szymon Su-
łecki; zbiórka na krużgankach klasztornych)

•  1430 „Ogrody Charamanusa” – detektywistyczna gra 
dla dzieci 6-10 lat z Fishka. Dziecięce Biuro Detekty-
wistyczne, grupy 15 osobowe. Dzieci na grę zabie-
rają ze  sobą dorosłego opiekuna (jednego). Zapisy 
od 10 sierpnia na fishkakrakow@gmail.com

•  1700 „Graduał karmelitański” –  pokaz barokowego 
manuskryptu (prowadzi Szymon Sułecki; zbiórka 
przed skarbcem klasztornym)
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Z życia parafii i klasztoru

Odpust 16.07.2019 Matki Bożej Szkaplerznej

Msza św. odpustowa o godzinie 18:00 odbyła się pod przewodnictwem o. Łukasza OFM Conv. Po uroczystej Mszy św. 
modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem litanią do Matki Bożej Szkaplerznej a następnie procesyjnie prze-
szliśmy krużgankami klasztornymi.
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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: 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

KALENDARIUM
2 sierpnia

•  Pierwszy piątek miesiąca. 
3 sierpnia

•  Pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo wynagra-
dzające o godz. 1630.

12 sierpnia
•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-

twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630. 
14 – 15 sierpnia

•  „Cracovia Sacra – ogrody i wirydarze klasztorne”.

15 sierpnia
•  Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

18 sierpnia
•  Koncert „Muzyka w Starym Krakowie – Spanish Bass” 

o godz. 1930.
28 sierpnia

•  Koncert orkiestry z Wiednia „Camerata Polonia”.
30 sierpnia – 7 września

•  Nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Piasko-
wej.

UDANYCH
WAKACJI !

Ilustracja na okładce: miniatura ze sceną Wniebowzięcia NMP, Graduał karmelitański, XVII w. ze zbiorów karmelitów na Piasku
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