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Jak zawsze we wrześniu świętujemy 
Uroczystość Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny – Matki Bożej Piaskowej, 
Pani Krakowa. Ona dla nas wszystkich 
jest szczególną Patronką, która przy-
kładem swojego życia ukazuje nam, jak 
my mamy przeżywać własne życie, aby 
być zawsze z Bogiem. Szczególnie my 
– Karmelici – uczymy się od niej żyć we-
dług Rad Ewangelicznych. Bł. O. Hilary 
Paweł Januszewski, którego 20. roczni-
cę beatyfikacji przeżywamy w  tym 
roku, staje przed nami jako przykład 
naśladowania Maryi, aby żyć w posłu-
szeństwie Jezusowi Chrystusowi.

Maryja jest dla  nas przykładem 
człowieka modlitwy. Pokazuje nam, 
że  na  modlitwie to  przede wszyst-
kim człowiek ma słuchać, co do niego 
mówi Pan Bóg, a nie odwrotnie. Sam 
Jezus mówi, że na modlitwie nie mamy 
być gadatliwi, bo wie doskonale nasz 
Ojciec Niebieski, czego nam potrzeba, 
wpierw, nim Go o to poprosimy. Jezus 
daje też świadectwo o Maryi – Swojej 
Matce, że prawdziwie jest Ona błogo-
sławiona, bo słucha Słowa Bożego i wy-
pełnia je. Podobnie i bł. o. Hilary przez 
całe swoje życie, a  zwłaszcza życie 
zakonne, studiował Słowo Boże i sta-
rał się wypełniać je w praktyce. Uczył 
też tego studentów karmelitańskich, 
którzy zostali mu powierzeni w proce-
sie formacji. Nieocenioną w tym pomo-
cą służyły mu studia odbyte w Krako-
wie i w Rzymie, gdzie lepiej poznawał 
Boga, aby wierniej Mu służyć.

Matkę Bożą Piaskową, wskazującą 
na Jezusa i niejako podającą nam Jezu-
sa, śmiało możemy nazwać „Matką Eu-
charystii”. Ona swoim wzrokiem i całą 
swoją osobą nieustannie zabiega o to, 
abyśmy tworzyli wspólnotę uczniów Jej 
Syna. Swoim czułym spojrzeniem prosi 
nas, jak sługi z  Kany Galilejskiej, aby-
śmy czynili wszystko co mówi nam Jej 
Syn. Siłę do tego mamy czerpać od Nie-
go –  Jezusa Chrystusa, dlatego Jego 
Matka podaje nam Go jako Pokarm. 
Doskonale to  rozumiał bł. Hilary, co-
dziennie sprawował Eucharystię z wiel-
ką starannością i pobożnością, nie tylko 

w normalnych warunkach naszego kra-
kowskiego klasztoru karmelitańskiego, 
ale  również, choć potajemnie razem 
z  innymi karmelitami i  duchownymi, 
w  tych nieludzkich warunkach obozu 
koncentracyjnego w Dachau.

Z Eucharystii czerpał on siłę do słu-
żenia bliźnim i w ten sposób okazywał 
im miłość, bo wiedział, że  tylko po-
przez miłość braterską można okazać 
Bogu, jak się Go miłuje. W tym również 
naśladuje on Maryję, która nieustannie 
spieszy z pomocą drugiemu człowieko-
wi, co najwyraźniej widzimy na przykła-
dzie tajemnicy Nawiedzenia przez Ma-
ryję św. Elżbiety. Tam gdzie jest miłość, 
tam rodzi się Bóg, bo Bóg jest Miłością. 
O.  Januszewski również wyznawał tę 
prawdę i  dawał o  niej świadectwo, 
zwłaszcza w strasznych czasach II woj-
ny światowej, kiedy poświęcał swoją 
wolność i życie, sam dobrowolnie zgła-
szając się na Gestapo w celu uwolnie-
nia współbraci, powierzonych jego 
opiece jako przeorowi. W obozie w Da-
chau często pomagał współwięźniom 
i pod koniec wojny, znowu całkowicie 
dobrowolnie, zgłosił się do opieki i pie-
lęgnacji chorych na  tyfus w  blokach 
zakaźnych, świadomy tego, że stamtąd 
już nie wróci.

Niech te kilka przykładów bł. o. Hi-
larego Pawła Januszewskiego, naśla-
dującego Maryję w drodze do święto-
ści, jeszcze bardziej zmobilizuje nas 
do wiernego i  zaangażowanego kro-
czenia drogami zbawienia, na których 
prowadzi nas Najświętsza Maryja Pan-
na. Niech też Jej wstawiennictwo, jako 
Pani Krakowa, będzie dla  nas umoc-
nieniem, aby-
śmy nie ustali 
w  drodze, lecz 
zawsze czyni-
li wszystko co 
mówi nam Jej 
Syn Jezus Chry-
stus.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Matko Boska Piaskowa – módl się za nami!
Ukochani Przyjaciele Sanktuarium Maryjnego „Na Piasku”
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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
Dziś będę wam mówił o  Eucharystii. Eucharystia 

jest sercem «wtajemniczenia chrześcijańskiego», razem 
z chrztem i bierzmowaniem, i stanowi źródło życia Ko-
ścioła. Z tego sakramentu miłości wywodzi się bowiem 
wszelka autentyczna droga wiary, komunii i świadectwa.

To co widzimy, już kiedy się gromadzimy, by uczest-
niczyć w Eucharystii, w Mszy św., pozwala nam zrozu-
mieć, co będziemy przeżywać. W centrum przestrzeni, 
w której ma być ona sprawowana, znajduje  się ołtarz, 
który jest stołem przykrytym obrusem, a to kojarzy się 
nam z ucztą. Na stole jest krzyż, wskazujący, że na tym 
ołtarzu składana jest ofiara Chrystusa: On  jest ducho-
wym pokarmem, który  się tam przyjmuje pod  posta-
ciami chleba i wina. Obok stołu jest pulpit — miejsce, 
z którego głosi się Słowo Boże: to wskazuje, że tam się 
gromadzimy, by słuchać Pana, który mówi przez Pismo 
Święte; a  zatem pokarmem, który  się otrzymuje, jest 
również Jego Słowo.

Słowo i Chleb podczas Mszy św. stają  się jednym, 
jak podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy wszystkie sło-
wa Jezusa, wszystkie znaki, które uczynił, streściły się 
w  geście łamania chleba i  ofiarowania kielicha, anty-
cypacji ofiary na krzyżu, a także w słowach: «Bierzcie 
i jedzcie, to jest Ciało moje... Bierzcie i pijcie, to jest 
moja Krew».

Gest Jezusa, dokonany podczas Ostatniej Wieczerzy, 
jest najwyższym dziękczynieniem Ojcu za  Jego miłość, 
za Jego miłosierdzie. «Podziękowanie» po grecku to «eu-
charistía». Dlatego ten sakrament nazywa się Eucharystia: 
jest to złożenie najwyższego dziękczynienia Ojcu, który 
tak bardzo nas umiłował, że  dał nam z  miłości swoje-
go Syna. Dlatego słowo Eucharystia streszcza cały ten 
gest, który jest jednocześnie gestem Boga i człowieka, 
gestem Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdzi-
wego człowieka.

Tak więc celebracja eucharystyczna jest czymś dale-
ko więcej niż zwykłą ucztą: jest właśnie pamiątką Paschy 
Jezusa, głównej tajemnicy zbawienia. «Pamiątka» nie 
oznacza tylko wspominania, zwykłego wspominania, 
lecz znaczy, że  za  każdym razem, kiedy celebrujemy 
ten sakrament, uczestniczymy w tajemnicy męki, śmier-
ci i  zmartwychwstania Chrystusa. Eucharystia stanowi 
szczyt zbawczego działania Boga: Pan Jezus, stając  się 
chlebem łamanym dla nas, wylewa bowiem na nas całe 
swoje miłosierdzie i  swoją miłość, aby odnowić nasze 
serce, naszą egzystencję i  nasz sposób odnoszenia  się 
do  Niego i  do  braci. Dlatego kiedy przystępuje  się 
do tego sakramentu, mówi się powszechnie, że «przyj-
muje się komunię», «idzie się do komunii»: oznacza to, 
że mocą Ducha Świętego uczestniczenie w uczcie eucha-
rystycznej w sposób wyjątkowy i głęboki upodabnia nas 
do Chrystusa, dając nam już teraz przedsmak pełnej ko-
munii z Ojcem, która będzie cechować ucztę niebieską, 
kiedy ze wszystkimi świętymi doznamy radości kontem-
plowania Boga twarzą w twarz.

Drodzy przyjaciele, nigdy nie zdołamy wystarczająco 
podziękować Panu za dar Eucharystii, który nam uczy-
nił! Jest to dar niezwykle wielki, dlatego tak ważne jest 
chodzenie na Mszę św. w niedzielę. Chodzenie na Mszę 
św. nie tylko po to, by się modlić, lecz by przyjąć komu-
nię św., ten Chleb, który jest Ciałem Jezusa Chrystusa, 
który nas zbawia, przebacza nam, jednoczy nas z Ojcem. 
To  wszystko jest piękne! I w  każdą niedzielę idziemy 
na Mszę św., ponieważ jest to dzień zmartwychwstania 
Pana. Dlatego niedziela jest dla nas taka ważna. Przez 
Eucharystię czujemy tę przynależność do  Kościoła, 
do ludu Bożego, do Ciała Bożego, do Jezusa Chrystusa. 
Nigdy nie zdołamy pojąć całej jej wartości i bogactwa. 
Prośmy zatem Pana, by ten sakrament mógł nadal pod-
trzymywać w Kościele Jego żywą obecność i kształtować 
nasze wspólnoty w miłości i komunii, według serca Ojca. 
Trwa to całe życie, a zaczyna się w dniu pierwszej komu-
nii św. Ważne jest, by dzieci dobrze się przygotowywały 
do  pierwszej komunii św. i  aby przystępowały do  niej 
wszystkie dzieci, bo jest to  pierwszy krok do  moc-
nej przynależności do  Jezusa Chrystusa, po  chrzcie 
i bierzmowaniu.

Audiencja generalna – 5 lutego 2014

Papież Franciszek o Sakramentach
Eucharystia

Część 1.
Słowo i Chleb

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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1 września

(Łk 14, 1. 7-14)
Gdy Jezus przyszedł do  domu pewnego przywódcy 
faryzeuszów, aby w  szabat spożyć posiłek, oni 
Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze 
miejsca wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię ktoś 
zaprosi na  ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, 
by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był 
zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto 
was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, 
a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim 
miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie 
ci: „Przyjacielu, przesiądź  się wyżej”. I  spotka cię 
zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
uniża, będzie wywyższony». Do  tego zaś, który Go 
zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo 
wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, 
ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni 
nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 
chromych i  niewidomych. A  będziesz szczęśliwy, 
ponieważ nie mają czym tobie  się odwdzięczyć; 
odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych».

Bezinteresowna służba wynikająca z  miłości jest 
wywyższeniem  się człowieka. Taki wzór zostawił nam 
Jezus. On uniżył się, cierpiał i umarł na krzyżu dla nas 
wszystkich nic w zamian nie oczekując. Oddał swoje ży-
cie z czystej i bezinteresownej miłości do ludzi. Nie war-
to żyć na pokaż, żeby tylko zaistnieć. Bóg tego od nas 
tego nie oczekuje, a nawet nie chcę. Najważniejsze jest 
aby naszym życiem kierowała Miłość, która doprowadzi 
nas do Boga.

8 września

(Łk 14, 25-33)
Wielkie tłumy szły z  Jezusem. On odwrócił  się i  rzekł 
do  nich: «Jeśli ktoś przychodzi do  Mnie, a  nie ma 
w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci 
i  sióstr, nadto i  siebie samego, nie może być moim 
uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a  idzie 
za  Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż 
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie 
oblicza wydatków, czy ma na  wykończenie? Inaczej, 
gdyby położył fundament, a  nie zdołałby wykończyć, 

wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten 
człowiek zaczął budować, a  nie zdołał wykończyć”. 
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę 
z  drugim królem, nie usiądzie wpierw i  nie rozważy, 
czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, 
który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? 
Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze 
daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, 
jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może 
być moim uczniem».

Wiara w Chrystusa jest kluczem do Zbawienia. Podą-
żanie drogą, którą nam zostawił Jezus jest gwarancją ży-
cia wiecznego z Bogiem w niebie. Człowiek, który chcę 
być Jego uczniem musi podejmować odpowiednie wy-
bory w swoim życiu. Jezus dla nas chrześcijan powinien 
być centrum ziemskiego życia. Kto będzie potrafił Jezusa 
postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu, będzie 
umiał prawdziwie kochać siebie oraz swoich bliźnich. 
Każdy z nas niesie jakiś swój ziemski krzyż. W cierpieniu 
jest ukryta tajemnica wiary oraz Zbawienia. Świadomość 
przyjmowania cierpienia ku chwale Boga jest drogą 
do Zbawienia, która nas uświęca i daje siły do codzien-
nego stawania się coraz lepszym, aby stać się uczniem 
Chrystusa.

15 września

(Łk 15, 1-32)
W  owym czasie przybliżali  się do  Jezusa wszyscy 
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 
grzeszników i  jada z  nimi». Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: «Któż z  was, gdy ma 
sto owiec, a  zgubi jedną z  nich, nie zostawia 
dziewięćdziesięciu dziewięciu na  pustyni i  nie idzie 
za  zgubioną, aż ją znajdzie? A  gdy ją znajdzie, 
bierze z  radością na  ramiona i  wraca do  domu; 
sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się 
ze  mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. 
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie 
radość z  jednego grzesznika, który  się nawraca, 
niż z  dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś 
kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną 
drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu 
i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, 
sprasza przyjaciółki i  sąsiadki i mówi: „Cieszcie  się 
ze  mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. 
Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród 
aniołów Bożych z  powodu jednego grzesznika, 
który się nawraca». Powiedział też: «Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Młodszy z  nich rzekł do  ojca: 
„Ojcze, daj mi część własności, która na  mnie 
przypada”. Podzielił więc majątek między nich. 
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 

Komentarze biblijne
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odjechał w  dalekie strony i  tam roztrwonił swoją 
własność, żyjąc rozrzutnie. A  gdy wszystko wydał, 
nastał ciężki głód w  owej krainie, i  on  sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i  przystał na  służbę 
do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go 
na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, którymi żywiły  się świnie, 
lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił  się 
i  rzekł: „Iluż to  najemników mojego ojca ma 
pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. 
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie 
choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc 
i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 
naprzeciw niego, rzucił mu  się na  szyję i  ucałował 
go. A  syn rzekł do  niego: „Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien 
nazywać  się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział 
do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę 
i  ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na  rękę 
i  sandały na  nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę 
i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ 
ten syn mój był umarły, a  znów ożył; zaginął, 
a  odnalazł się”. I  zaczęli  się weselić. Tymczasem 

starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był 
blisko domu, usłyszał muzykę i  tańce. Przywołał 
jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu 
rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec 
jego wyszedł i  tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział 
ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy 
twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, 
żebym  się zabawił z  przyjaciółmi. Skoro jednak 
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek 
z  nierządnicami, kazałeś zabić dla  niego utuczone 
cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty 
zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie 
należy. A  trzeba było weselić  się i  cieszyć z  tego, 
że  ten brat twój był umarły, a  znów ożył; zaginął, 
a odnalazł się”».

Bóg nigdy nas nie skreśli z  możliwości Zbawienia. 
Wszystko zależy od nas i od wyborów, które dokonuje-
my każdego dnia. Każdy z nas jest grzesznikiem i nie ma 
człowieka, który nie upada, nie ulega doczesnym sła-
bościom. Ważne jednak żeby być zawsze świadomym, 
że Bóg czeka na nas i nie ma grzechu, którego by nam 
nie wybaczył. Bóg kocha nas miłością bezgraniczną 
i bezwarunkową, która może unicestwić każdy grzech 
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i  każdą słabość, z  którą przyjdziemy do konfesjonału. 
My, jako Chrześcijanie powinniśmy cieszyć się z każde-
go „syna marnotrawnego”, który powraca do Ojca i chce 
iść drogą Jezusa tu na ziemi. Każdy z nas również musi 
być wsparciem dla innych, kiedy ktoś popada w grzech, 
ponieważ wtedy najbardziej jest potrzebna pomoc 
i modlitwa.

22 września

(Łk 16, 1-13)
Jezus powiedział do  uczniów: «Pewien bogaty 
człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, 
że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie 
i  rzekł mu: „Cóż to  słyszę o  tobie? Zdaj sprawę 
z  twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł 
zarządzać”. Na  to  rządca rzekł sam do  siebie: „Co 
ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? 
Kopać nie mogę, żebrać  się wstydzę. Wiem już, co 
uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, 
gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc 
do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał 
pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten 
odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On  mu rzekł: 
„Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i  napisz: 
pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A  ty ile 
jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. 
Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i  napisz: 
osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, 
że  roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata 
roztropniejsi są w  stosunkach z  podobnymi sobie 
ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: 
Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby 
gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych 
przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, 
ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej 
sprawie jest nieuczciwy, ten i  w  wielkiej nieuczciwy 
będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną 
nie okazaliście  się wierni, to  kto wam prawdziwe 
dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem 
nie okazaliście  się wierni, to  któż wam da wasze? 
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż 
albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; 
albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie!»

Człowiek w największym grzechu nie może tracić 
nadziei na  zbawienie. Zawsze może naprawić swo-
je błędy i  zwrócić  się do  Boga. Często ludzie w  do-
świadczeniu swojego upadku i  beznadziejniej sytu-
acji, w  której  się znajdują, odsłaniają swój egoizm, 
ale jednocześnie uświadamiają sobie jak bardzo jeste-
śmy zależni od Boga i bliźnich. Zabezpieczanie swo-
jej przyszłości za wszelką cenę poprzez gromadzenie 
skarbów tu na ziemi jest zgubne i na pewno nie jest 
to  dobra droga do  nieba. Każdy uczeń Jezusa powi-

nien potrafić służyć drugiemu człowiekowi, bo to jest 
właściwa droga do Boga. Służenie ziemskim dobrom 
i mamonie generuje jedynie chęć zysku, chciwość, po-
żądanie, co sprawia, że oddalamy się Ojca, który jest 
w niebie.

29 września

(Łk 16, 19-31)
Jezus powiedział do  faryzeuszów: «Żył pewien 
człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior 
i  dzień w  dzień ucztował wystawnie. U  bramy jego 
pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem 
Łazarz. Pragnął on  nasycić  się odpadkami ze  stołu 
bogacza. A  także psy przychodziły i  lizały jego 
wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 
Gdy cierpiąc męki w  Otchłani, podniósł oczy, ujrzał 
z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: 
„Ojcze Abrahamie, ulituj  się nade mną i  przyślij 
Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie 
i  ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w  tym 
płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, 
synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz 
w  podobny sposób –  niedolę; teraz on  tu doznaje 
pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami 
a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie 
przedostają  się do  nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię 
więc, ojcze, poślij go do  domu mojego ojca. Mam 
bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na  to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: 
„Mają Mojżesza i  Proroków, niechże ich słuchają!” 
„Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby 
ktoś z  umarłych poszedł do  nich, to  się nawrócą”. 
Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i  Proroków nie 
słuchają, to  choćby ktoś z  umarłych powstał, nie 
uwierzą”».

Nie ma ludzi lepszych i  gorszych. Wszyscy jeste-
śmy tacy sami, Bóg tak samo nas kocha i pragnie zba-
wienia każdego z  nas. Różnimy  się kolorem skóry, 
miejscem, w  którym żyjemy, pozycją społeczną itd. 
Żaden z  tych czynników, nie sprawi, że  ktoś będzie 
miał łatwiejszą drogę do Boga. Bardzo wielu ludzi nie 
radzi sobie materialnie tu ziemi, nie ma gdzie miesz-
kać czy jest obarczona cierpieniem w postaci choroby 
czy sytuacji, w  której  się znalazła. Dla  takich ludzi 
takie doświadczenie to  krzyż, z  którym muszą  się 
zmagać każdego dnia. Natomiast dla  nas, którym 
wiedzie się lepiej – Ci ludzie niosący ten ciężki krzyż 
to dar, który pomaga nam w drodze do zbawienia, po-
nieważ to w nich jest Jezus, który czeka by wystawić 
mu pomocną dłoń.

Kamil Rączkowski
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Wszystko zaczęło się w XII wieku 
od  fiołków, tych pachnących, 

rosnących za  murami miasta Krako-
wa, na  niedalekich Garbarach. Wła-
dysław Herman ciężko zachorował: 
według jednej legendy na nos, w któ-
rym zalęgły robaki, a według innej – 
na  oczy i  to  tak bardzo, że  stracił 
wzrok i  z  łoża nie wstawał. Medycy 
książęcy szukali lekarstw, lud się go-
rąco modlił o  zdrowie dla  władcy, 
a  i  sam książę prosił Boga o  uzdro-
wienie. Wtedy przyśniło mu  się, 
że na nieurodzajnych piaskach sąsia-
dujących z  miastem, w  osadzie gar-
barzy, kwitną fiołki, które przyłożone 
do oczu uzdrowią księcia. Rano pole-
cił sługom by poszli w to miejsce, na-
zbierali owych pachnących kwiatów 
i  szybko je przynieśli. Stało  się tak, 
jak we  śnie. Uszczęśliwiony książę 
krakowski w podzięce ufundował ko-
ściół, który rychło zaczęto wznosić.

A  potem była Stopka królowej 
Jadwigi. Bo choć wiek minął od  fun-
dacji, przy kościele na  Piasku wciąż 
trwały prace budowlane. A to Tatarzy 
spalili pierwszą, drewnianą świąty-
nię, więc zaczęto stawiać murowaną, 
a  to  brakło funduszy w  królewskim 
skarbcu na dalszą budowę; więc kiedy 
nastały rządy pierwszych Jagiellonów, 
prace nabrały tempa. Królowa Jadwi-
ga chętnie doglądała budowy kościo-
ła, wyprawiając się z Wawelu za mia-
sto. Kiedyś zobaczyła zatroskanego 
robotnika, który wzruszył ją historią 
o  swej biedzie i  chorej żonie, więc 
dała mu złotą klamrę od swego buci-
ka. A stopa Jadwigi odbiła się w... ka-
mieniu. Zważywszy na świątobliwość 
życia pięknej Andegawenki, przyszłej 
Świętej, patronki Uniwersytetu Kra-
kowskiego, wszak to możliwe!

To drugi cud. Ale jest i trzeci, naj-
ważniejszy, potwierdzony. To wizeru-
nek na  tynku, który nie ludzką ręką 
został namalowany. Według zapisów 
w kronice OO. Karmelitów, nad wej-
ściem do świątyni, a był to początek 
XVI  wieku i  kościół był wtedy inny, 
jeden z  braci rozpoczął rysowanie 
obrazu Madonny. Dzwon na  pacie-
rze przerwał jego pracę. Jakież było 
jego zdumienie, gdy po  powrocie 
zobaczył dzieło dokończone i  jak-
że piękne. Prześliczna Matka Boża 
z Dzieciątkiem na prawym ręku, życz-
liwym uśmiechem pozdrawia wcho-
dzących. Jest to  rzeczywiście jeden 
z  piękniejszych wizerunków Matki 
Bożej, utrzymany w duchu renesansu, 
acz pozbawiony charakterystycznego 
pejzażowego tła i atrybutów królew-
skiej władzy – oprócz jabłka w dłoni 
Maryi, po które sięga kilkuletni Jezus.

Właściwie jest to  szkic al secco 
(na suchym tynku), który przez wiele 
lat narażony był na szkodliwy wpływ 
warunków pogodowych (bo począt-
kowo była to zewnętrzna ściana ko-
ścioła) i... kolejnych pacykarzy „po-
prawiających urodę” Matki Bożej. 
Dopiero XX-wieczni konserwatorzy 
profesjonalnie uczytelnili ten wize-
runek, wzmacniając nieco kolorysty-
kę i rysy postaci. W głębi wizerunku 
widoczne są wygięte nienaturalnie 
figurki grających na skrzypcach anio-
łów w bardzo jasnym zarysie, stano-
wiące część większej kompozycji, 
która pozostała poza „ramą” ołtarza.

Cudownym wizerunek ten stał się 
zaraz po  pojawieniu. Uzdrowienia, 
łaski, nadprzyrodzone zjawiska i cuda 
przyciągały mieszkańców Krakowa 
i  okolic. Pojawiły  się dziękczynne 
wota, w  tym liczne wotywne obrazy 

z  podobiznami uzdrowionych, i  zło-
te korony, ufundowane przez często 
modlącą  się przed Panią Krakowa, 
królową Bonę. Niestety, nie wiemy, 
jak wyglądały, bo w 1614 roku, wraz 
z  innymi kosztownościami, zostały 
skradzione. Były też sukienki – srebr-
ne, ze złoceniami, które podczas po-
topu szwedzkiego, wraz z kościołem 
spłonęły. Ale wizerunek ocalał i to ko-
lejny cud, bo ni okopcenia od ognia, 
ni uszkodzenia od  szwedzkich dział 
nie doznał. W dobie saskiej darczyńcy 
sprawili kolejne dwie suknie, a kroniki 
wspominają, że wotów było tak wiele, 
że nie mieściły się wokół Matki Bożej.

A  były to  królewskie dary, praw-
dziwe cuda snycerstwa i  wyobraź-
ni fundatorów. Małżonkowie Anna 
i  Zygmunt Wazowie, za  uzdrowienie 
syna Władysława, późniejszego króla 
Polski, ofiarowali Matce Bożej figu-
rę ze  złota, wielkości kilkuletniego 
chłopca. Szlachcic, Władysław Weseli-
ni, w podzięce za ocalenie z oblężenia, 
od utonięcia i uchronienia od śmierci 
na polu bitwy, ufundował trzy korony, 
które kronikarz karmelitański nazywa: 
fiołkową, liliową i  wawrzynową. Ten 
sam karmelita wspomina, że niektóre 
wota były tak ciężkie, że  musiało je 
nieść dwóch ludzi. Sam ołtarz rozświe-
tlały potężne sześcioramienne srebrne 
lichtarze, wielkości człowieka. Tuż 
przed zaborami odnotowano istnie-
nie dwóch kolejnych sukienek, jedna 
była „freyjalna” (może taka codzienna, 
skromniejsza), a druga z czerwonego 

Matka Boża Piaskowa
Królowa Krakowa

Polskie Piękne Madonny
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aksamitu, zdobiona „dyjamentami, ru-
binami i szmaragdami, (ale te odpruto 
na potrzeby konwentu, pewnie kiedy 
bieda zajrzała w  oczy zakonnikom), 
obszyta galonem i haftowana koralami 
i złotymi nićmi. Pod koniec XVIII wie-
ku pojawiły się też srebrne, zamknię-
te korony przestrzenne, ufundowane 
przez podstolego czernichowskiego, 
Jędrzeja Rogalę Zawadzkiego. Były też 
sukienne, haftowane zasłony, chronią-
ce wizerunek, sznury korali, pierście-
nie i bransolety. Wiek XIX lubował się 
w srebrnych sercach, medalionach i ta-
bliczkach.

Papieskie korony ozdobiły wize-
runek Matki Bożej Piaskowej dopie-
ro w  XIX  wieku, choć czyniono już 
starania przez cały wiek XVIII. Liczne 
wojny, dziejowe burze, w tym szcze-
gólnie konfederacja barska, potem 
rozbiory i  powstania, nie pozwoliły 
dokończyć tego dzieła, zwłaszcza, 
iż korony ufundować miał sam klasz-
tor. Wedle zapisów klasztornych 
wciąż brakowało środków, mimo, 
iż zachowała się tabliczka z napisem, 
że  wizerunek koronowany został 
przez papieża Klemensa VIII w 1764 r. 
Była też inicjatywa Aleksandry Finge-
równy z 1841 roku, zbiórki funduszy 
na nową sukienkę i korony, ale koro-
nacja nastąpiła dopiero w latach 80.

W październiku 1881 roku z  ini-
cjatywy przeora O.  Romualda Kacz-
kowskiego i  prowincjała O.  Karola 
Milayaka, skierowano do  papieża 
Leona XIII, prośbę o ponowną zgodę 
na koronację. O zaprojektowanie ko-
ron poproszono Jana Matejkę a wy-
konał je Władysław Glixelli. Koszt 
wyniósł 3000 złp. Złota (złocona?) 
korona Matki Bożej ma formę za-
mkniętą, ozdobioną czterema che-
rubinkami z  niebieską kulą z  lapis 
lazuli (lazurytu) w zwieńczeniu. Ko-
ronę Dzieciątka zdobi Oko Opatrz-
ności, gołębica symbolizująca Ducha 
Świętego i  pięć gwiazdek będących 
znakiem majestatu Stwórcy. Kapitu-
ła rzymska zwróciła  się do  biskupa 
Albina Dunajewskiego o przeprowa-
dzenie uroczystości koronacyjnych.

Planowane na  wrzesień 1882 
roku uroczystości poprzedziło dzie-
więciodniowe nabożeństwo u  OO. 
Karmelitów oraz rekolekcje, które 

poprowadzili księża Jezuici, a termin 
koronacji zaplanowano w  okolicach 
rocznicy odsieczy wiedeńskiej, nada-
jąc uroczystościom pełniejszy wyraz, 
łącząc uroczystości religijne z naro-
dowym wydźwiękiem.

Do Krakowa napłynęły tłumy piel-
grzymów z  różnych zakątków kraju 
„lud krakowski, Mazurzy, górale Podha-
la, Rusini znad Sanu i  znad Dniestru, 
spod Żółkwi, spod Trembowli i z najdal-
szych zakątków, nawet z Bukowiny, da-
lej Szlązacy (...). Tworzą oni zbite tłumy 
przed kościołem. Na  korytarzach, przy 
konfesjonałach, w  kościele, w  kaplicy, 
cały lud polski reprezentowany, a zacho-
wuje się cicho, przyzwoicie, jak przystało 
tak uroczystemu nabożeństwu”- rela-
cjonował O.  Marcin Maciak. Liczbę 
przybyłych pielgrzymów oszacowano 
wtedy na  około 150 tysięcy. A  było 
wśród nich wielu przedstawicieli nie 
tylko katolickich obrządków chrześci-
jańskich. Ściany kaplicy na koronację 
obito adamaszkiem, u góry zwieńczo-
no polskimi orłami. Kolumny ołtarza 
opleciono festonami z  róż, a  całość 
wnętrza niezliczoną ilością kwiatów, 
tworzących swą zielenią i  różnorod-
nością kolorów żywą oprawę.

Uroczystości rozpoczęły się 8 wrze-
śnia 1883 r., o godzinie 9.00, w święto 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 
W  stallach prezbiterialnych kościo-
ła OO. Karmelitów z  wolna zasiadali 
biskupi trzech obrządków, biskupi 
sąsiednich diecezji, przedstawiciele 
kapituły krakowskiej. Przybył główny 
celebrans uroczystości, biskup kra-
kowski Albin Dunajewski, człowiek 
o niewyczerpanym harcie ducha i sze-
rokich horyzontach, były spiskowiec, 
światły społecznik – patriota, więzień, 
wreszcie kapłan, witany radośnie przez 
tłumy. Biskup wysłuchał przysięgi prze-
ora, iż korony strzeżone będą i nastą-
piło ich poświęcenie. Odczytano sto-
sowne dekrety. Przyszła pora na sumę 
pontyfikalną, podczas której wzrusza-
jące słowa padły z ust arcybiskupa or-
miańskiego Izaaka Isakowicza. Potem 
biskup Dunajewski, przybrany w kapę 
koronacyjną królów polskich, sięgnął 
po korony maryjne i nałożył na głowę 
Maryi i Jezusa. W Krakowie rozległy się 
dźwięki dzwonów kościelnych, rozko-
łysane na sygnał wystrzału z moździe-

rza. Posłyszano wtedy ważkie słowa 
biskupa koronatora: „O Matko i Królowo 
nasza! Oto u  stóp Twoich klęczą biskupi 
trzech obrządków, pobożnością swoją za-
znaczając jedność wyznania świętej wiary 
naszej! O  Matko jedności utwierdzaj nas 
w jedności tej, a wygładź rozterki wszelkie 
i niezgody z Ojczyzny naszej”.

Uroczystość, zgodnie z  planem, 
miała być zakończona procesją 
po  Rynku, ale  przeszkodził temu 
ulewny deszcz. W  refektarzu klasz-
tornym zgromadziło  się ponad dwu-
stu zaproszonych gości. Wśród ze-
branych był generał zakonu O. Anioł 
Savini, biskupi lwowscy: Seweryn 
Morawski i  Sylwester Sembratowicz, 
Izaak Isakowicz, biskupi przemyscy: 
Łukasz Ostoja Solecki, Ignacy Łobos, 
Jan Słupnicki oraz biskupi wygnań-
cy: Adam St. Krasiński, Jan Janiszew-
ski. Zaproszono też wielu świeckich. 
Wieczorem, na  zakończenie uroczy-
stości cały Kraków zajaśniał rzęsistą 
iluminacją. Prasa potem pisała: „Rynek 
oświetlony był elektrycznie, a  oświetle-
nie to wypadło bardzo dobrze. Płonęło 9 
lamp, każda o  sile 600 świec. Mnóstwo 
ludzi przechadzało się po mieście”. U wy-
lotu ulicy Szewskiej wzniesiona była 
brama triumfalna, z  podświetlonymi 
dwoma przeźroczami Matki Boskiej 
Piaskowej i  Jana III Sobieskiego. Tak 
oto w uroczystościach koronacyjnych 
zgodnie połączono elementy sakralne 
i świeckie; powiązały się wątki religij-
ne, narodowe i ekumeniczne.

Matka Boża Piaskowa wciąż jest 
ukochaną Panią Krakowa, (choć 
wiele innych obrazów zasłynęło cu-
dami) i  nosi papieskie korony. Jej 
Wizerunek, wiernie skopiowany, 
strzeże „wrót” królewskiego grodu 
we wnętrzu Bramy Floriańskiej, któ-
rą w XIX wieku, wraz z barbakanem 
na szczęście, pozostawiono, „by silne 
wiatry zbyt mocno nie targały głów sza-
cownych mieszczan”. Bo ten to, śmiesz-
ny dziś argument, ostatecznie prze-
mówił do  wyobraźni krakowskich 
rajców i  uratował od  splantowania 
fragmenty murów grodu Kraka, jakże 
piękne i cieszące wciąż nasze oczy.

Aleksandra Janas
(Wiadomości o Matce Bożej Piaskowej 

zaczerpnieto ze strony internetowej 
OO.Karemelitów i ich publikacji książkowej)
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Piękny, cudowny i wspaniały czas wakacji nadejdzie już 
za 10 miesięcy. Do tego czasu będziemy – mam na-

dzieję że również z radością i zapałem – chodzić do szko-
ły. Powracają też w naszej Bazylice niedzielne „jedenast-
ki” – czyli Msze Święte ze szczególnym udziałem dzieci 
o godz. 1100. W sposób wyjątkowy będziemy modlić się 
za dzieci, które będą się przygotowywać do swojej I spo-
wiedzi i  komunii świętej oraz za młodzież, która chce 
przystąpić do Sakramentu Bierzmowania.

Przed nami kolejny rok pracy naszej parafialnej mło-
dzieżowo–dziecięcej grupy EXODUS – i w tym miejscu chcę 
Was gorąco i serdecznie zaprosić na spotkania EXODUSA, 
które odbywają się w każdą sobotę o godz. 1600, natomiast 
w niedzielę o godz. 1000. Na str. 12 zamieszczamy –  tak 
dla zachęty – krótką relację z EXODUS-owych wakacji. Po-
zdrawiam Was serdecznie. Rozwiązujcie zadania i przyno-
ście odpowiedzi. Czekam na nie tylko do 15 września!

o. Adam

Witajcie Drogie Dzieci!

Powrót 

              
     do szkoły
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Z życia parafii i klasztoru

27 lipca – 5 sierpnia

W tym roku grupa Exodus z naszej parafii udała się na pielgrzymkę śladem karmelitańskich klasztorów. Odwiedziła 
m.in. klasztory w Lipinach, Pilźnie, Woli Gułowskiej, Oborach, Gdańsku, Baborowie i Chyżnem. Ponadto zwiedziła 
muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Jaskinię Raj; zobaczyła zamek w Malborku i Kwidzyniu, podzam-
cze w Kruszwicy i półwysep Westerplatte oraz bazylikę w Licheniu. Starczyło tez czasu na plażowanie nad morzem 
- we Władysławowie i na Helu... To był wspaniały czas...
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14 -15 sierpnia

W Bazylice OO. Karmelitów miały miejsce różne wydarzenia związane z Cracovia Sacra 2019. M.in. Koncert „Piasko-
we Źródło” Piwnicy św. Norberta.
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17 sierpnia

O godzinie 9:00 bracia klerycy odnowili śluby zakonne, powierzając siebie i swoje życie w ramiona Ojca przez ręce 
Niepokalanej.
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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: Obraz Matki Bożej Piaskowej

KALENDARIUM

30 sierpnia – 7 września
•  Nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Piaskowej.

6 września
•  Pierwszy piątek miesiąca. 

7 września
•  Pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 1630.

8 września
•  Uroczystość Odpustowa narodzenia NMP (Matki Bo-

żej Piaskowej). Suma odpustowa o godz. 1800

9 września
•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-

twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630. 

11 września
•  Spotkanie Grupy Modlitewnej „Betania” o godz. 1715. 
•  Wieczór Uwielbienia o godz. 1900

28 września
•  Spotkanie Świeckiej Rodziny Karmelu. Rozpoczęcie 

o godz. 1000.
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