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We  wrześniu tego roku miałem 

ogromne szczęście uczestniczyć 
w Kapitule Generalnej Zakonu Karmeli-
tów. W trakcie trwania tej kapituły mie-
liśmy też niesamowitą radość uczest-
niczyć w  prywatnej audiencji u  Ojca 
Świętego Franciszka. Uzmysłowił 
on wtedy mnie i pozostałym karmeli-
tom, że  naszym głównym zadaniem 
jest doprowadzać wiernych do  praw-
dziwej przyjaźni z  Bogiem, czyli 
do  świętości. W  tym miesiącu, kiedy 
w  sposób szczególny myślimy o  rze-
czach ostatecznych, o śmierci i naszym 
powołaniu do świętości, pragnę przy-
toczyć kilka fragmentów z tego prze-
mówienia Papieża Franciszka.

„Nasz świat jest spragniony Boga, 
a  wy karmelici, mistrzowie modlitwy, 
możecie pomóc tak wielu ludziom wydo-
stać się ze zgiełku, zabiegania i duchowej 
oschłości” – mówił Franciszek i zwrócił 
uwagę na potrzebę szczególnego za-
korzeniania w  modlitwie. „Prawdzi-
wym prorokiem w  Kościele jest bowiem 
tylko ten, kto jak Eliasz przychodzi z pu-
styni, bogaty w  Ducha Świętego, i  ma 
autorytet, który właściwy jest tym, co 
w ciszy słuchali delikatnego głosu Boga.”

„Kościół was ceni i kiedy myśli o Kar-
melu, myśli o  szkole kontemplacji. Jak 
potwierdza bogata tradycja duchowa, 
wasza misja jest owocna w tej mierze, 
w jakiej jest ona zakorzeniona w osobi-
stej relacji z Bogiem. Bł. Tytus Brandsma, 
męczennik i mistyk, mawiał: Właściwym 
dla zakonu karmelitów jest to, że choć 
ma być zakonem żebraczym i  aktyw-
nym, który żyje pośród ludzi, to jednak 
zachowuje wielkie uznanie dla samotno-
ści i  oderwania od  świata, uznając sa-
motność i kontemplację za najważniej-
szy element swego życia duchowego».” 
Papież podkreślił, że to właśnie kon-

templacja przygotowuje karmelitów 
do służby ludowi Bożemu we wszel-
kich formach posługi i apostolatu.

„Karmel jest synonimem życia we-
wnętrznego. Mistycy i  pisarze karmeli-
tańscy zrozumieli, że  trwanie w  Bogu 
i  trwanie w  Jego sprawach nie zawsze 
idą w  parze. Św. Maria Magdalena 
de’Pazzi, w swych słynnych listach o Od-
nowie Kościoła (1586), przewidywała, 
że  do  życia konsekrowanego może za-
kraść  się letniość, kiedy rady ewange-
liczne staną się jedynie rutyną, a miłość 
Jezusa nie stoi już w  centrum życia.” 
Franciszek zauważył, że całe pokole-
nia karmelitów i karmelitanek uczyły 
nas swym przykładem, że trzeba żyć 
bardziej wewnątrz siebie, i zmierzać 
do największych głębi, bo jak mówi 
św. Jan od Krzyża, tam przebywa Bóg 
i chce, byśmy właśnie tam go szukali.

Papież zachęcił też karmelitów, 
aby uczyli innych zaprzyjaźnić  się 
z Bogiem. „Św. Teresa mawiała: „Mó-
wienie o  Bogu czy słuchanie o  Nim 
niemal nigdy mnie nie nużyło”. Kiedy 
miłość słabnie, wszystko traci smak. 
–  mówił Franciszek –  Najmniejszych 
i  odrzuconych zawsze będziemy mieć 
u siebie. Dają nam oni sposobność, aby 
kontemplacja była oknem otwartym 
na piękno, prawdę i dobro.”

Niech tych kilka fragmentów prze-
mówienia Papieża Franciszka do kar-
melitów, a  więc też do  wszystkich 
wiernych przynależących do  naszej 
Rodziny Karmelitańskiej poprzez mi-
łość do Jezusa i Jego Dziewiczej Matki 
Maryi oraz znak Szkaplerza św., sta-
nie się dla nas inspiracją do przemy-
śleń na długie listopadowe wieczory.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Królowo Wszystkich Świętych  
– módl się za nami!
Drodzy Siostry i Bracia  

– Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej
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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
Poprzez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskie-

go: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, człowiek otrzy-
muje nowe życie w Chrystusie. Otóż, jak wszyscy wie-
my, przechowujemy to życie «w naczyniach glinianych» 
(2 Kor 4, 7), wciąż jeszcze narażeni jesteśmy na pokusę, 
cierpienie, śmierć i, z powodu grzechu, możemy nawet 
stracić to nowe życie. Dlatego Pan Jezus chciał, by Ko-
ściół kontynuował Jego dzieło zbawienia również w sto-
sunku do  swoich własnych członków, w  szczególności 
przez sakramenty pojednania i  namaszczenia chorych, 
które można objąć wspólnym mianem «sakramentów 
uzdrowienia». Sakrament pojednania jest sakramen-
tem uzdrowienia. Kiedy idę się wyspowiadać, czynię to, 
by wyzdrowieć, by uzdrowić swoją duszę, uzdrowić ser-
ce i coś, co zrobiłem, a co nie jest dobre. Biblijnym obra-
zem, który to najlepiej wyraża, w głębokim powiązaniu 
tych dwóch aspektów, jest epizod mówiący o przebacze-
niu paralitykowi i jego uzdrowieniu, w którym Pan Jezus 
objawia siebie zarazem jako lekarza dusz i ciał (por. Mk 
2, 1-12; Mt 9, 1-8; Łk 5, 17-26).

Sakrament pokuty i pojednania rodzi się bezpośred-
nio z  tajemnicy paschalnej. W  dniu Paschy wieczorem 
Pan ukazał  się bowiem uczniom zamkniętym w  Wie-
czerniku i  pozdrowiwszy ich słowami: «Pokój wam!», 
tchnął na nich i powiedział «Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a któ-
rym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 21-23). Ten 
passus ukazuje nam głęboką dynamikę zawartą w  tym 
sakramencie. Przede wszystkim fakt, że  odpuszczenie 
naszych grzechów nie jest czymś, czego możemy udzie-
lić sobie sami. Nie mogę powiedzieć: przebaczam so-
bie grzechy. O  przebaczenie  się prosi, prosi  się kogoś 
innego, i  w  spowiedzi prosimy o  przebaczenie Jezusa. 
Przebaczenie nie jest owocem naszych wysiłków, lecz 
jest prezentem, jest darem Ducha Świętego, który nas 

napełnia obmywającym strumieniem miłosierdzia i łaski, 
który nieustannie wypływa z otwartego serca Chrystusa 
ukrzyżowanego i  zmartwychwstałego. Po drugie, przy-
pomina nam, że tylko wtedy, gdy pozwolimy się pojed-
nać w Panu Jezusie z Ojcem i z braćmi, możemy napraw-
dę być w pokoju. I  czujemy to w  sercu wszyscy, kiedy 
idziemy się wyspowiadać, mając w duszy ciężar, trochę 
smutku; a  kiedy otrzymujemy przebaczenie Jezusa, je-
steśmy spokojni, mamy w sercu ten pokój, tak wspaniały, 
który może dać tylko Jezus, tylko On.

Z  czasem sprawowanie tego sakramentu zmieniło 
formę z publicznej — początkowo miał on bowiem cha-
rakter publiczny — na osobistą, poufną formę spowie-
dzi. Nie powinno to jednak powodować utraty pierwot-
nego wzorca eklezjalnego, który stanowi jego żywotny 
kontekst. To bowiem wspólnota chrześcijańska jest miej-
scem, w którym uobecnia się Duch Święty, który odna-
wia serca w miłości Boga i czyni z wszystkich braci jedno 
w  Chrystusie Jezusie. To  dlatego nie wystarczy prosić 
o przebaczenie Pana we własnym umyśle i we własnym 
sercu, lecz konieczne jest pokorne i ufne wyznanie swo-
ich grzechów słudze Kościoła. W sprawowaniu tego sa-
kramentu kapłan nie reprezentuje tylko Boga, lecz całą 
wspólnotę, która rozpoznaje  się w  słabości każdego 
ze swoich członków, która ze wzruszeniem przysłuchu-
je się jego słowom wyrażającym skruchę, która jedna się 
z nim, dodaje otuchy i towarzyszy mu w drodze nawró-
cenia i dojrzewania ludzkiego i chrześcijańskiego. Ktoś 
może powiedzieć: ja spowiadam się tylko Bogu. Tak, mo-
żesz powiedzieć Bogu: «przebacz mi», i  wyznać swoje 
grzechy, ale nasze grzechy są też wymierzone przeciwko 
braciom, przeciwko Kościołowi. Dlatego konieczne jest, 
by prosić o przebaczenie Kościół, braci, w osobie kapła-
na. «Ojcze, ale  ja  się wstydzę...» Wstyd też jest dobry, 
zdrowo jest mieć trochę wstydu, bo zdrowo jest się za-
wstydzić. Kiedy człowiek nie ma wstydu, w moim kraju 
mówimy, że jest «bezwstydnikiem» — osobą «sin vergu-
enza». Również wstyd dobrze robi, bo stajemy  się bar-
dziej pokorni, a kapłan przyjmuje z miłością i czułością 
tę spowiedź i w imię Boga przebacza. Również z  ludz-
kiego punktu widzenia, aby sobie ulżyć, dobrze jest po-
rozmawiać z bratem i powiedzieć kapłanowi te rzeczy, 
które ciążą w sercu. I człowiek czuje, że wyżala się przed 
Bogiem, Kościołem, bratem. Nie bójcie  się spowiedzi! 

Papież Franciszek o Sakramentach

Pokuta
Zdrowo jest się zawstydzić

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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Kiedy stoi się w kolejce, żeby się wyspowiadać, czuje się 
wszystkie te rzeczy, również wstyd, ale  po  spowiedzi 
człowiek odchodzi wolny, wielki, piękny, uzyskał prze-
baczenie, jest czysty, szczęśliwy. Na tym polega piękno 
spowiedzi! Chciałbym was zapytać — ale  nie mówcie 
tego na  głos, niech każdy odpowie w  swoim sercu — 
kiedy ostatni raz  się spowiadałeś, spowiadałaś? Niech 
każdy się nad tym zastanowi... Dwa dni temu, dwa tygo-
dnie temu, dwa lata temu, dwadzieścia, czterdzieści lat 
temu? Każdy z was niech to sobie uświadomi, mówiąc: 
kiedy się spowiadałem ostatni raz? I jeśli upłynęło wie-
le czasu, nie trać ani jednego dnia więcej, idź, kapłan 
będzie dobry. Tam jest Jezus, a Jezus jest lepszy od księ-
ży, Jezus cię przyjmuje, przyjmuje cię z wielką miłością. 
Bądź odważny i idź do spowiedzi!

Drodzy przyjaciele, sprawowanie sakramentu pojed-
nania oznacza, że znajdujemy się w serdecznym uścisku: 
jest to uścisk nieskończonego miłosierdzia Ojca. Pamię-
tamy tę piękną, bardzo piękną przypowieść o synu, któ-
ry sobie poszedł z domu z pieniędzmi, które mu się nale-
żały w spadku; roztrwonił wszystko, a potem, kiedy już 
nic nie miał, postanowił wrócić do domu, nie jako syn, 
ale  jako sługa. Tak bardzo czuł się winny w sercu i tak 
bardzo się wstydził. I stała się rzecz niespodziewana, bo 
kiedy zaczął mówić, prosić o  przebaczenie, ojciec nie 
dał mu skończyć, wziął go w ramiona, ucałował i urzą-
dził ucztę. A ja wam mówię: za każdym razem, kiedy się 
spowiadamy, Bóg bierze nas w  ramiona, Bóg świętuje! 
Idźmy dalej tą drogą. Niech was Bóg błogosławi!

Audiencja generalna - 19 lutego 2014

Trocka fara została ufundowana 
w 1409 r. przez wielkiego księcia 

Witolda, który wybrał Matkę Bożą 
na opiekunkę swoją i całego księstwa. 
Chciał w ten sposób uczynić z Maryi 
symbol jednoczący wielonarodowe 
i  wielowyznaniowe Księstwo i  tak 
też się stało. Wizerunek Matki Bożej 
Trockiej był uznawany za  cudowny 
i obdarzany czcią nie tylko przez ka-
tolików, ale  także przez prawosław-
nych, schizmatyków, pogan, Tatarów, 
a  Najświętsza Maryja Panna Trocka 
otaczała ich swą opieką, co potwier-
dzają opisy cudów i liczne wota.

O wyjątkowości obrazu Matki Bo-
żej Trockiej mówi też legenda o jego 
pochodzeniu. Uważa  się, że  obraz 
został namalowany w Konstantynopo-
lu w 1123 r., zaś w 1390 r. imperator 
Emanuel II przekazał go w darze Wi-
toldowi. Miał to  być ten sam obraz, 

dzięki któremu cesarz Jan Komnen po-
bił Hunów i Persów, po czym uroczy-
ście zawiózł go z powrotem do Kon-
stantynopola na  srebrnym wozie, 
zaprzęgniętym w  cztery białe konie. 
Początkowo obraz był przechowywa-
ny w zamku na wyspie, potem książę 
Witold przekazał go ufundowanemu 
przez siebie kościołowi w  Trokach. 
Szybko też zyskał opinię cudownego.

Już na przełomie XV i XVI w. sank-
tuarium w Trokach było znane na ca-
łej Litwie. Gdy w 1604 r. w kraju sze-
rzyła  się dżuma, później z  powodu 
nieustających ulew groził głód, bi-
skup wileński Benedykt Woyna zor-
ganizował procesję z Wilna do Trok 
i... dżuma cofnęła się.

Od  tego czasu Troki odwiedza-
ją pielgrzymi, samodzielnie bądź 
w  licznych “kompaniach”. O  uzna-
waniu obrazu za  cudowny świad-

czą pielgrzymki władców, którzy 
przybywali tu w  I poł. XVII w. I  tak 
np. w 1611 r. przybyła do Trok wraz 
z jezuitą, ks. Piotrem Skargą, królo-
wa Konstancja, by  prosić o  opiekę 
Bożą dla  króla Zygmunta III Wazy 
w  jego wyprawie na  Smoleńsk. 
W 1622 r. Maciej Kazimierz Sarbiew-
ski napisał cztery eposy dedykowa-
ne wojewodzie trockiemu Januszowi 
Tyszkiewiczowi i  jego pielgrzymce 
z procesją z Wilna do Trok, by oddać 
cześć obrazowi Matki Boskiej i  po-
dziękować za  zwycięstwo nad  Tur-
kami pod  Chocimiem w  1621  r. 
W 1639 r. nuncjusz papieski przesłał 
do Rzymu wiadomość o pielgrzymce 
króla Władysława IV Wazy do Trok. 
Przed trockim obrazem Matki Bożej 
modlili  się również: hetman Stefan 
Czarniecki, król Jan Kazimierz, król 
Jan III Sobieski.

Dawną stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego były Troki, urocze miasto otoczone je-
ziorami, z historycznym zamkiem na wyspie. Dziś są wizytówką Litwy, nazywane także 
jej perłą. Nie wszyscy jednak wiedzą, że najdroższą relikwią tego miasta wcale nie jest 
zamek Witoldowy czy Karaimowie, lecz cudowny obraz Trockiej Madonny. W niecały rok 
po koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 4 września 1718 r., jako pierwszy 
w Wielkim Księstwie Litewskim, a drugi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, został uko-
ronowany papieskimi koronami.

Matka Boża Trocka
Polskie Piękne Madonny



5

Na Piasku nr 11 (509)   listopad 2019

Od chwili koronacji Maryja z Trok 
była uważana za patronkę Litwy, a jej 
kopie rozpowszechniły  się na  tere-
nie całego Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. W pierwszej połowie XVII w. 
na Litwie żaden inny wizerunek Ma-
ryi nie był tak słynny jak obraz Matki 
Boskiej Trockiej. Dzisiaj kopie ob-
razu można znaleźć w  kościele św. 
Michała Archanioła w Niemenczynie, 
a na Łotwie obraz ten jest znany jako 
Bogurodzica Agłońska. W  okresie 
1718-1783 w  Trokach odnotowano 
42 nowe cuda, najpóźniejsze zapi-
sane pochodzą z 1902 r., ale i dzisiaj 
troczanie mówią o wielu wyproszo-
nych łaskach za  wstawiennictwem 
Matki Boskiej Trockiej.

Badania konserwatorskie wyka-
zały, że najstarsza warstwa malarska 
przedstawia późnogotyckie, pełnofi-
gurowe przedstawienie Najświętszej 
Dziewicy. Maryja była przedstawiona 
bez nakrycia głowy, a  tylko w prze-
zroczystym welonie na  głowie, być 
może w  wieńcu z  róż. Na  początku 
XVII  w., gdy stawiano nowy ołtarz 
główny okazało  się, że  obraz jest 
zbyt duży, by się w nim zmieścić. Od-
cięto więc jego dolną część, od nowa 
wyryto i pozłocono tło, tworząc tło 
zdobione ornamentem w stylu rene-
sansowym, zaś postać Maryi przema-
lowano nadając wizerunkowi cechy 
bizantyjskie. Zamiast przezroczyste-
go woalu namalowane zostało, zasła-
niające głowę i  czoło maforium, su-
tymi fałdami okrywające całą postać.

Na obecnym wizerunku, repre-
zentującym typ Hodegetrii, Matka 
Boża w pozycji siedzącej, frontalnej, 
kieruje wzrok na patrzącego. Na Jej 
lewym kolanie siedzi Dzieciątko Je-
zus w  purpurowej tunice. W  lewej 
ręce ma księgę, zaś prawą wyciąga 
w  kierunku trzech kwiatów róży, 
trzymanych przez Matkę, a symboli-
zujących trzy części różańca. Mafo-
rium w  części czołowej oznaczone 
jest greckim krzyżem, zaś na lewym 
ramieniu –  gwiazdą. Na  ikonach 
przedstawiających Matkę Boską 
znaki gwiazdy na ramionach i czole 
symbolizują czystość Dziewicy.  W i -
zerunek z Trok charakteryzuje sche-
matyzm kanoniczny bizantyjskich 
ikon (statyka i  sposób obrazowania 

oderwany od rzeczywistości). Jedno-
cześnie można dostrzec istotne rysy 
późnośredniowiecznego malarstwa 
zachodniego: szerokie, szaty, okry-
wające figurę równymi fałdami oraz 
twarz Maryi wyidealizowaną, przy-
pominającą X-wieczne „Maryje pięk-
ne” (typu Tota pulchra). Obraz Matki 
Boskiej Trockiej w sposób niepowta-
rzalny i  jedyny w swoim rodzaju łą-
czy style malarstwa ikon i malarstwa 
europejskiego średniowiecza i  ba-
roku. Obraz pokryty jest sukienką 
z pozłacanej, rytowanej srebrnej bla-
chy, wykonaną w latach 1723–1724.

O wyproszonych przed cudow-
nym wizerunkiem łaskach świadczyły 
wota. Jeszcze do przemalowania ob-
razu na początku XVII w. wisiały one 
wokół świętych postaci, zwyczajem 
ówczesnym, przybite bezpośrednio 
do niego gwoździkami. Teraz można 
naliczyć 394 takie ślady po przytwier-
dzonych wotach. Najstarsza tabliczka 
wotywna datowana jest na rok 1603. 
Obecnie wota przywieszone “na 
zewnątrz” obrazu są świadectwa-

mi różnorakich uzdrowień, których 
większość miała miejsce między koń-
cem XVIII w. a I poł. XX w.

Namalowaną w  XV  w. gotycką 
trocką Madonnę i ikonę, którą cesa-
rze bizantyjscy uważali za znak opie-
ki nadprzyrodzonej nad ich osobami 
i  stolicą, łączy przede wszystkim 
sens historyczny obu wizerunków. 
Chodzi w nich o wyrażenie, że wład-
ca i  jego państwo wierne jest Chry-
stusowi i gotowe do obrony wiary.

Kościół pw. Nawiedzenia Na-
świętszej Maryi Panny znajduje  się 
na szlaku pielgrzymim Jana Pawła II. 
Świątynia ta jest codziennie otwarta 
dla  wiernych i  odwiedzających, jest 
także ważnym miejscem kultural-
nym rejonu. Odbywają się tu koncer-
ty muzyki klasycznej, obchodzone 
są święta państwowe i wiele innych 
uroczystości. Jednak najważniejszy-
mi wydarzeniami są: Odpust Matki 
Boskiej Zielnej, 15  sierpnia, oraz 
tygodniowy Odpust Matki Boskiej 
Trockiej, we wrześniu.

Aleksandra Janas
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1 listopada

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na  górę. A  gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy 
otworzył swoje usta i  nauczał ich tymi słowami: 
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, 
którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na  własność 
posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną 
i  pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, 
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla  sprawiedliwości, 
albowiem do  nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają 
i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko 
złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Każdy z  nas ma założoną przez Boga tęsknotę 
za  szczęściem,. Błogosławieni to  z  greckiego ludzie 
szczęśliwi. Bardzo trudno utożsamić sobie radość 
i  szczęście z  ubóstwem, cierpieniem czy prześladowa-
niem. Błogosławieństwa to  postawienie nas naprze-
ciwko tego przed czym często uciekamy, obawiamy się 
i staramy się tego uniknąć. Ma to na celu spojrzenie na 
rzeczywistość oczami wiary, miłości i nadziei na udział 
w Bożym Królestwie. Błogosławieństwa to droga Miłości 
do  Boga poprzez Jezusa, które w  swej istocie są Jego 
odbiciem.

2 listopada

Ewangelia (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a)
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą 
ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło 
i  zasłona przybytku rozdarła  się przez środek. 
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, 
w  Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po  tych 
słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry 
i  sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej 
Rady. On  to  udał  się do  Piłata i  poprosił o  ciało 
Jezusa. Zdjął je z  krzyża, owinął w  płótno i  złożył 
w  grobie, wykutym w  skale, w  którym nikt jeszcze 
nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły 
skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. 

Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, 
nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były 
bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn 
w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze 
ku ziemi, lecz tamci rzekli do  nich: «Dlaczego 
szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 
zmartwychwstał».

Dlaczego Bóg chciał śmierci swojego Syna, jako 
okup za grzechy ludzi? Jezus jednak nie stawia tego 
pytania i  również nawet nie próbuje na  nie odpo-
wiadać. Jezus, czyli Syn Boży jest po  prostu gotów 
spełnić wolę Ojca i ofiarować samego siebie. Miłość 
Boga do  człowieka to  jedyny powód, dla, którego 
Jezus umiera na  krzyżu. Krzyż zaś jest lekarstwem 
samego Boga na ludzką tragedię. Przy ostatnich sło-
wach Jezusa na krzyżu zasłona świątyni rozdziera się 
od góry do dołu. Tym samym, przez krzyż, otworzy-
ła się droga do Boga dla całej ludzkości. Nowy Testa-
ment wzywa każdego chrześcijanina do podejmowa-
nia swojego krzyża, by  iść za  Jezusem, by  być Jego 
uczniem.

3 listopada

Ewangelia (Łk 19, 1-10)
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 
A  pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był 
zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał 
koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i  wspiął  się na  sykomorę, 
aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 
przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na  to  miejsce, 
spojrzał w  górę i  rzekł do  niego: «Zacheuszu, 
zejdź prędko, albowiem dziś muszę  się zatrzymać 
w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął 
Go rozradowany. A  wszyscy, widząc to, szemrali: 
«Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz 
stanął i  rzekł do  Pana: «Panie, oto połowę mego 
majątku daję ubogim, a  jeśli kogoś w  czymś 
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na  to  Jezus 
rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem 
tego domu, gdyż i  on  jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać 
i zbawićto, co zginęło».

Bóg nigdy nie odwróci  się od  człowieka. Za-
wsze czeka na  nas wyciągając nam swoją Ojcowską 
dłoń. Nawet największy grzesznik, który zwróci  się 
Boga będzie wysłuchany i Bóg z radością zaprosi go 
do  udziału w  swoim Niebieskim Królestwie. Żaden 
upadek człowieka nie przekreśla go w drodze do Zba-
wienia. Bóg jest w stanie przebaczyć nam wszystko, 
bo jest Miłością, która jest w stanie unicestwić każde 
zło.

Komentarze biblijne
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10 listopada

Ewangelia (Łk 20, 27-38)
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, 
że  nie ma zmartwychwstania, i  zagadnęli Go w  ten 
sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli 
umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech 
jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo 
swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął 
żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, 
i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu 
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc 
którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem 
mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego 
świata żenią  się i  za  mąż wychodzą. Lecz ci, którzy 
uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym 
i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani 
za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są 
równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 
zmartwychwstania. A  że  umarli zmartwychwstają, 
to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, 
gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz 
żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Wieczność z Bogiem i pojęcie zmartwychwstania prze-
kracza ziemski wymiar myślenia. Wszystko będzie nowe 
i przesiąknięte Bożą miłością. Nie będzie mężów i  żon, 
dzieci i rodziców. Będziemy równi aniołom nie związanym 
z jakimkolwiek ziemskim system hierarchii. Wszyscy bę-
dziemy dziećmi Boga i to czego do tej pory doświadcza-
my tu na ziemi niejako w zwierciadle, urzeczywistni się, 
ukaże  się pełni Bożej chwały. Wszyscy żyjemy dla  Boga 
i tylko takie życie gwarantuje życie wieczne z Nim.

17 listopada

Ewangelia (Łk 21, 5-19)
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona 
pięknymi kamieniami i  darami, Jezus powiedział: 
«Przyjdzie czas, kiedy z  tego, na  co patrzycie, nie 
zostanie kamień na  kamieniu, który by  nie był 
zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? 
I jaki będzie znak, gdy to  się dziać zacznie?» Jezus 
odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. 
Wielu bowiem przyjdzie pod  moim imieniem i  będą 
mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie 
podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie 
o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, 
ale  nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do  nich: 
«„Powstanie naród przeciw narodowi” i  królestwo 
przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, 
a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska 
i  wielkie znaki na  niebie. Lecz przed tym wszystkim 
podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą 
was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego 

imienia wlec was będą przed królów i  namiestników. 
Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej 
obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i  mądrość, 
której żaden z  waszych prześladowców nie będzie 
mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą 
nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych 
z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie 
wasze życie».

Ponowne przyjście Jezusa na ziemie poprzedzi wiele 
wydarzeń, które będą testem wiary wielu chrześcijan. 
Może to być trudny czas, któremu będą towarzyszyć róż-
nego rodzaju próby naszej wierność Chrystusowi. Wielu 
będzie poddawać się za Niego, inni natomiast będą nas 
prześladować przez wzgląd na Jego imię. Ten czas powin-
niśmy przeżyć w pełnym zaufaniu Bogu, bo wielu rzeczy 
tak po ludzku nie będziemy umieli zrozumieć i zaakcepto-
wać. Pełna ufność Bogu da nam gwarancję, że nawet naj-
trudniejsza próba będzie do przejścia razem z Jezusem.

24 listopada

Ewangelia (Łk 23, 35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i  patrzył. 
A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, 
niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, 
Bożym Wybrańcem». Szydzili z  Niego i  żołnierze; 
podchodzili do  Niego i  podawali Mu ocet, mówiąc: 
«Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam 
siebie». Był także nad  Nim napis w  języku greckim, 
łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden 
ze  złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: 
«Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie 
i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież 
–  sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę 
za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: 
«Jezu, wspomnij na  mnie, gdy przyjdziesz do  swego 
królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, 
powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

Bóg nigdy nikogo nie skreśla. Jest dobrym Ojcem, 
który zawsze czeka na swoje dzieci. Bóg jest miłością, 
która przekracza wszystkie granice. Wiara w  Boga 
i bezgraniczna miłość Boga do ludzi jest w stanie zgła-
dzić każdy grzech i połączyć człowieka z Ojcem. Drugi 
z złoczyńców ukrzyżowanych razem z Jezusem jest świa-
domy swoich grzechów, jednak jego wiara go ocaliła. 
Chrystus umiera na krzyżu za wszystkich, za tych którzy 
w Niego uwierzyli jak również Jego przeciwników. Każdy 
kto uwierzy Jezusowi zostanie usprawiedliwiony czego 
przykładem jest właśnie ów drugi skazaniec.

Kamil Rączkowski
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Drogie Dzieci!

Dziś zacznę mój wstęp do „Piaskownicy” od opowie-
dzenia Wam dowcipu:

Babcia przyszła z wnuczką do Kościoła, a tam ksiądz 
czyta wezwania:

– za duszę Adama, za duszę Marcina, za duszę Jerzego, 
za duszę Michała…

Na to wnuczka do Babci:
– Babciu, uciekajmy, bo ten ksiądz nas wszystkich zadusi.

Oczywiście ksiądz nikogo nie chciał zadusić, tylko 
modlił się, żeby dusze były szczęśliwe w niebie. Listopad 
to miesiąc, w którym w sposób szczególny modlimy się 
za zmarłych, modlimy dla nich o szczęście i wierzymy, 
że  tak faktycznie jest –  zmarli naprawdę są radośni 
i  szczęśliwi –  o  ile trafią do  nieba. Myślę, że  listopad 
to taki miesiąc, który przypomina nam, że człowiek po-
dobny jest do Pana Boga w  tym, że  jest nieśmiertelny, 

a przynajmniej nieśmiertelna jest jego dusza. Skoro tak, 
to w momencie, kiedy się umiera, to wcale nie zapomi-
na  się kim  się jest, jak ma  się na  imię, albo wydarzeń 
z  naszego życia. Pamięta  się także o  swojej rodzinie 
i  przyjaciołach. Dlatego warto pamiętać o  naszych bli-
skich zmarłych i modlić się żeby byli w niebie, bo jeśli 
tam są to mamy naszych osobistych świętych! Czy to nie 
wspaniale, że nasi bliscy to nasi „prywatni święci”? Pa-

miętajcie więc o zmarłych, módlcie się dla nich o niebo. 
Taka modlitwa jest bardzo ważna, bo nawet jeśli oni już 
są w niebie, to dzięki takim modlitwom możecie pomóc 
tym, którzy jeszcze na to niebo czekają…

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i  zachęcam 
do rozwiązywania zadań. Przynoście rozwiązania do za-
krystii. Losowanie nagród 1 grudnia podczas Mszy Świę-
tej o godz. 1100.

o. Adam
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Św. Serapion
Powszechna sława uczonej eru-

dycyjności i życia jaśniejącego dla in-
nych przykładem czystości wiary 
otaczały św. Serapiona od samej sta-
rożytności. Jest jednak do  dziś za-
gadką nie tylko fakt, że  jego obraz 
znajduje  się w  bydgoskich stallach 
pokarmelitańskich, ale i to, że trady-
cja karmelitańska jest właściwie jedy-
ną tradycją duchową chrześcijaństwa, 
która z  taką konsekwencją podtrzy-
mywała, a nawet szerzyła, jego kult.

Wizerunek bydgoski
Wizerunek św. Serapiona w byd-

goskich stallach znajduje się po stro-
nie północnej, w  mniejszej stalli 
dwusiedziskowej. Święty jest przed-
stawiony w  bardzo prosty sposób. 
Ubrany w chórowy habit karmelitań-
ski – w białym płaszczu z kapturem 
naciągniętym aż na ucho. Na głowie 
ma mitrę biskupią, a w prawym ręku 
pastorał. Lewa ręka spoczywa na pier-
si dotykając serca. Podpisano wizeru-
nek S. SERAPION EP. ANTIOCH. – św. 
Serapion biskup antiocheński.

W  ikonografii karmelitańskiej 
zazwyczaj jest przedstawiany w mo-
mencie pisania, siedzącego przy sto-
le i  otoczonego księgami, czasami 
z  atrybutami natchnienia w  postaci 
promieni lub wstęgi z różnymi zapi-
sanymi słowami.

Żywot
Informacji historycznych wytrzy-

mujących współczesne wymogi histo-
riografii mamy niewiele. Nie wiadomo, 
kiedy  się urodził i  gdzie. Pewne jest 
tylko tyle, że  był dziewiątym arcybi-
skupem Antiochii, wliczając św. Piotra 
– pierwszego na tej stolicy biskupiej, 
a bezpośrednio nastąpił po Maksymi-
nie. Do dziś dnia trwa jednak dyskusja 
o  dokładnej dacie rozpoczęcia jego 
pontyfikatu. Jest to zresztą związane 
z  tym, że  niektórzy autorzy podają 
ze  został patriarchą antiocheńskim 
w wieku czterdziestu lat, a inni twier-
dzą, że  miał pięćdziesiąt. Zwalczał 
szerzące  się herezje Frygów, czyli 
montanistów, za czasów cesarza Kom-
modusa. Prowadził korespondencję, 
w której zwalczał różne błędy w wie-
rze, głównie herezję montanistów. 

Święci 
bydgoskich stall 

Cz. XVII
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Po  śmierci Serapiona, od  211 roku 
biskupem Antiochii był Asklepiades. 
Skrót jednego listu napisanego prze-
ciwko herezji montanizmu podaje 
Euzebiusz w  swojej Historii (V, 19). 
Euzebiusz też podaje, że  Serapion 
miał ocenić apokryficzną Ewangelię 
Piotra, którą posługiwała się wspólno-
ta w Thosus (dziś Arsuz w Turcji), jako 
doketystyczną, podważającą realność 
człowieczeństwa Jezusa Chrystusa.

Zgodnie uznaje  się, że  św. Sera-
pion spędził jakąś część życia jako 
„asceta”, czyli albo pustelnik, albo 
mnich, w którejś ze wspólnot mona-
stycznych, prawdopodobnie w Syrii. 
Dopiero potem został wybrany na bi-
skupią stolicę antiocheńską. Nie wy-
daje się jednak, by był sądzony pod-
czas prześladowań za  Septymiusza 
Sewera ok. roku 202. Odznaczył się 
głęboką znajomością doktryny teo-
logicznej i pozostawił po sobie róż-
ne pisma, które zaginęły, a  dziś są 
znane tylko we fragmentach cytowa-
nych przez autorów starożytnych.

Karmelitańska tradycja  
Serapiona

Hagiograficzna tradycja karmelitań-
ska o św. Serapionie rekonstruuje jego 
żywot dodając różne szczegóły, których 
historyczność jest wątpliwa, a których 
dziś nie sposób potwierdzić. Według 
tej tradycji Serapion urodził się w roku 
140. Miał być genialnym dzieckiem. 
Już jako młodzieniec zafascynował się 
życiem pustelników i  pod  okiem nie-
jakiego Theona rozpoczął życie ana-
choreckie. Miał je prowadzić przez 30 
lat w  całkowitym milczeniu, poświę-
cając się modlitwie, rozważaniu Pisma 
Świętego i studium. Według niektórych 
autorów te trzydzieści lat miał spędzić 
na Górze Karmel.

Choć autorzy karmelitańscy, 
w  myśl zasady eliańskości zakonu, 
bronią przynależności św. Serapiona 
do  swego zakonu, to  jednak jedno-
cześnie często mylą różne postaci 
o tym imieniu: św. Serapiona patriar-
chę antiocheńskiego (tego właści-
wego) ze św. Serapionem bp Thmuis 
(IV  wiek). Do  tego dochodzi jeszcze 
egipski mnich św. Serapion Sindonita 
(IV wiek). Zresztą sami karmelici czę-
sto mylili różne wiadomości o tych Se-

rapionach i ostatecznie sami nie bar-
dzo wiedzieli, co o nim opowiadać.

Co prawda św. Serapion znalazł 
swoje miejsce we własnym kalendarzu 
karmelitańskim dopiero on  epoki no-
wożytnej, przynajmniej od  XVI  wieku, 
to  jednak zawsze jest on  postrzegany 
wyraźnie w  myśl zasady hagiograficz-
nej „in spiritu et virtute Eliae”, czyli 
„w duchu i mocy Eliasza”. W przypadku 
św. Serapiona odnosi  się to  i  do  jego 
kontemplacyjnego życia na  Górze Kar-
mel, a przynajmniej na jakiejś pustelni, 
i do uczonej mądrości znajomości prawd 
Boskich objawionych w Piśmie świętym, 
i  do  prorockiego ducha walki z  „fał-
szywymi prorokami” różnych czasów, 
czyli heretykami i błądzącymi w wierze 
i w swe błędy wciągającymi innych.

Ciekawostka
Jako ciekawostkę legendarną 

można wspomnieć, że  niektórzy 
autorzy –  idąc za  słynnymi „Nauką 
Addaja” i  „Listem Abgara” – podają, 
że Serapion miał mieć przez papieża 
Zefiryna sukcesję apostolską święceń 
w prostej linii od św. Piotra. „Nauka 
Addaja” z  drugiej strony zaznacza, 
że biskup Edessy związany ze sprawą 
mandylionu miał przyjąć święcenia 
biskupie właśnie z  rąk św. Serapio-
na. Taka informacja być może wynika 
z  faktu, że  oczywiście był następcą 
św. Piotra na  katedrze antiocheń-
skiej… Prawdopodobnie stąd też 
wywodzi się podawana przez niektó-
rych hagiografów wiadomość, że Se-
rapion spędził młodość w Rzymie.

Kult
Kult św. Serapiona nie jest oczywi-

ście ani ograniczony do rodziny kar-
melitańskiej, ani najbardziej dla  niej 
właściwy. Świadczy o tym zresztą fakt, 
że  czczono go od  starożytności. Co 
ciekawe jednak raczej na  Zachodzie 
i na Wschodzie. Świadectwa szacun-
ku religijnego względem Serapiona 
znajdujemy nie tylko u  Euzebiusza, 
ale  też u  starożytnych autorów sy-
ryjskich, a później średniowiecznych 
pisarzy zachodnich – choćby u Bedy 
Czcigodnego, oraz u autorów nowo-
żytnych (Baroniusz i  innych). Wspo-
mnienie św. Serapiona trafiło nawet 
do Martyrologium Rzymskiego.

Karmelici przejęli jego kult z  ka-
lendarza powszechnego u  progu 
nowożytności, bowiem najstarsze 
ich kalendarze liturgiczne średnio-
wieczne konsekwentnie go pomija-
ją. Pojawia  się dopiero w  XV  wieku. 
W XVI wieku zakon wystarał się u Paw-
ła V i Urbana VIII o zatwierdzenie wła-
snego oficjum dla świętego w swoim 
brewiarzu i  mszale. Później, w  roku 
1729, potwierdził te teksty papież Be-
nedykt XIII. Obchodzono jego wspo-
mnienie pod  datą 30  października, 
wybraną dość arbitralnie i  właściwe 
nie do końca dziś wiadomo dlaczego. 
Niektóre kalendarze syryjskie podają 
datę wspomnienia 14 maja.

Bardzo ciekawą jednak uwagę 
podają bollandyści, którzy w  monu-
mentalnych Acta Sanctorum podają 
jego dossier pod datą właśnie 30 paź-
dziernika. Mianowicie wspominają 
o  obecności pozakarmelitańskiego 
kultu św. Serapiona w Pradze czeskiej 
na przełomie XIV i XV wieku. Czyżby 
tą drogą – przez karmelitański klasz-
tor w Pradze – miał wejść kult tego 
świętego przynajmniej do  tradycji 
karmelitów polskich? Hipoteza taka 
byłaby chyba jednak zbyt odważ-
na, skoro wspomnienie Serapiona 
od XVI wieku znalazło się w ogólnym 
kalendarzu karmelitańskim.

Przesłanie
Modlitwa własna, którą liturgia 

karmelitańska używała na wspomnie-
nie św. Serapiona, doskonale wyraża 
ducha, w jakim dawni karmelici odda-
wali cześć temu świętemu. Po odwo-
łaniu się do przykładu erudycji i cnoty, 
którymi Bóg pozwolił temu świętemu 
zajaśnieć, powstaje prośba o  udzie-
lenie łaski naśladowania go w  „stu-
dium”, aby osiągnąć „prawdziwą mą-
drość i świętość”. Jest to zresztą nie 
tylko jasne odwołanie do wynikającej 
z reguły karmelitańskiej troski o zgłę-
bianie kontemplacyjne i studyjne Bo-
żych tajemnic, ale  i podkreślenie ich 
zasadniczego celu – osiągnięcia świę-
tości. Duch Karmelu wyraża  się tu 
doskonale w zrozumieniu, że jedynie 
poprzez kontemplację Bożej prawdy 
człowiek może dojść do  przemiany 
swojego życia w cnotliwe i święte.

Ks. Marcin Puziak
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Z życia parafii i klasztoru
Koncert w wykonaniu artystów Piwnicy św. Norberta 

16 października 2019

W środę 16 października przypadała kolejna rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Z  tej 
okazji w naszej Bazylice odbył się niezwykły koncert w wykonaniu artystów Piwnicy św. Norberta w kaplicy Matki 
Bożej Piaskowej.
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Maryjny Koncert Charytatywny dla Marysi 
20 października 2019

20 października o godz. 2000 odbył się Maryjny Koncert Charytatywny "dla Marysi" w wykonaniu Lidii Jazgar i Ry-
szarda Brączka oraz chórów krakowskich: Chóru Bazyliki OO. Cystersów w  Mogile, Chóru Canticum Amicorum, 
Chóru Żeńskiego Ad Caelum oraz Chóru Pastores. 
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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: Święci karmelitańscy

KALENDARIUM

1 listopada
•  I Piątek miesiąca – Uroczystość Wszystkich Świętych 

– Nieszpory za zmarłych – godz. 1830

2 listopada
•  I Sobota miesiąca – Dzień Zaduszny – Msza św. w in-

tencji zmarłych polecanych w  wypominkach oraz 
procesja za zmarłych do 5 ołtarzy – godz. 900 i 1900

6 listopada
•  Koncert organowy –  Zaduszki Krakowskie –  godz. 

2000

8 listopada
•  Koncert Chórów z  Krakowa i  Amsterdamu –  godz. 

2000

11 listopada
•  Święto Odzyskania Niepodległości Polski – Msza św. 

o  jedność w  narodzie za  wstawiennictwem św. Ja-
dwigi – godz. 1630

13 listopada
•  Wieczór Uwielbienia – godz. 1900

13 listopada
•  Spotkanie Grupy Betania – godz. 1715

14 listopada
•  Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskie-

go – Nieszpory za zmarłych odzianych Szkaplerzem 
Świętym – godz. 1830

14 listopada
•  Oratorium ku czci bł. O.  Hilarego Pawła Januszew-

skiego – godz. 2000

15 listopada
•  Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Karme-

litańskiego

24 listopada
•  Kiermasz książek ks. M. Malińskiego

30 listopada
•  Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej – godz. 1000 

Modlitwa za zmarłych
Różaniec codziennie  

(oprócz wtorków i piątków)  
o godz. 1830

Droga Krzyżowa  
we wtorki i piątki  

o godz. 1800

Od 1 listopada br. do końca 2020 r.  
zapraszamy na codzienną Adorację  

Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie  
o godz. 1600 w Kaplicy Matki Bożej Piaskowej  
z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II  

i w intencji naszej Ojczyzny. 

Adorację w ciszy zakończy "dziesiątek"  
różańca i Litania do św. Jana Pawła II. 

Po Adoracji zapraszamy  
na Eucharystię o 1630. 
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