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Eucharystia

– centrum życia
każdej wspólnoty
Drodzy przyjaciele naszego
karmelitańskiego sanktuarium

J

ak zawsze 2 lutego, przeżywając
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, przeżywamy równocześnie Dzień
Życia Konsekrowanego. Jest to zatem święto wszystkich osób konsekrowanych czyli poświęconych Bogu
poprzez życie według Rad Ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. My karmelici także zaliczamy się do tej wielkiej grupy ludzi
żyjących ślubami zakonnymi. W roku
duszpasterskim poświęconym Eucharystii pod hasłem „Wielka Tajemnica
Wiary” trzeba zwrócić uwagę, że nie
byłoby to możliwe bez interwencji
i pomocy miłosiernego Boga, który
szczególnie we Mszy św. czyli w Eucharystii daje nam tę „moc z wysoka”.
W naszej Karmelitańskiej Regule,
w punkcie „Miejsce modlitwy i codziennej Eucharystii” czytamy: „Tam, gdzie
pozwalają na to warunki, kaplica domowa powinna znajdować się pośrodku
cel. Bracia mają się w niej gromadzić
codziennie rano na modlitwę, a jeśli
to możliwe, na uczestnictwo we Mszy
świętej”. Z tego tekstu ewidentnie
wynika, że wspólna Msza św. czyli
Eucharystia stanowi centrum życia
karmelitańskiego i śmiało można
powiedzieć, że stanowi też centrum
życia każdej wspólnoty zakonnej,
a nawet wspólnoty chrześcijańskiej.
Papież Franciszek również zwraca na to uwagę gdy w swojej katechezie o Eucharystii pisze: „Ostatnią
cenną wskazówkę daje nam związek
między celebracją eucharystyczną i życiem naszych wspólnot chrześcijańskich.
Trzeba zawsze pamiętać, że Eucharystia
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nie jest czymś, co robimy my; nie jest
to nasze upamiętnianie tego, co Jezus
powiedział i uczynił. Nie. Jest to właśnie
działanie Chrystusa! To Chrystus w niej
działa, który jest na ołtarzu. Jest to dar
Chrystusa, który się uobecnia i gromadzi nas wokół siebie, by nas karmić
swoim Słowem i swoim życiem. Oznacza to, że misja i tożsamość Kościoła
rodzą się z tego, z Eucharystii, i w niej
zawsze nabierają kształtu. Celebracja
eucharystyczna może nawet być bez
zarzutu z zewnętrznego punktu widzenia, przepiękna, lecz jeśli nie prowadzi
nas na spotkanie z Jezusem Chrystusem,
powstaje ryzyko, że nie da żadnego pokarmu naszemu sercu i naszemu życiu.
Tymczasem przez Eucharystię Chrystus
chce wejść w naszą egzystencję i przepoić ją swoją łaską, aby w każdej wspólnocie chrześcijańskiej panowała zgodność
między liturgią i życiem”.
Niechaj zatem każda Msza św.
staje się dla każdego i każdej z nas
źródłem prawdziwej jedności, miłości i pokoju, a Maryja Dziewica królująca tu na Piasku – Pani Krakowa,
umacnia te piękne dary w nas.
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Papież Franciszek o Sakramentach

Małżeństwo
– dwoje w jednym
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dziś zamykamy cykl katechez o sakramentach,
omawiając małżeństwo. Ten sakrament prowadzi nas
do sedna zamysłu Boga, który jest zamysłem przymierza
ze swoim ludem, z nami wszystkimi, zamysłem komunii.
Na początku Księgi Rodzaju, pierwszej księgi Biblii, opowiadanie o stworzeniu wieńczą słowa: «Stworzył więc
Bóg człowieka na swój obraz; na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę (...). Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą
żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem» (Rdz 1, 27;
2, 24). Obrazem Boga jest para małżeńska: mężczyzna
i kobieta; nie tylko mężczyzna, nie tylko kobieta, lecz
oboje. To jest obraz Boga: miłość, przymierze Boga
z nami przedstawione są w tym przymierzu mężczyzny
i kobiety. I to jest bardzo piękne! Jesteśmy stworzeni,
by kochać, jako odblask Boga i Jego miłości. A w jedności małżeńskiej mężczyzna i kobieta urzeczywistniają
to powołanie w znaku wzajemności oraz pełnej i ostatecznej komunii życia.
Kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa, Bóg, że tak powiem, «odzwierciedla się» w nich,
nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej miłości. Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas. Również
Bóg jest bowiem komunią: trzy Osoby — Ojciec, Syn
i Duch Święty — żyją od zawsze i na zawsze w doskonałej jedności. I to jest właśnie tajemnica małżeństwa:
Bóg tworzy z dwojga małżonków jedną egzystencję.
Biblia stosuje mocne wyrażenie, mówiąc: «jedno ciało»,
tak ścisła jest więź mężczyzny i kobiety w małżeństwie.
I to jest właśnie tajemnica małżeństwa: miłość Boga, która odzwierciedla się w parze, postanawiającej żyć razem.
Dlatego mężczyzna opuszcza swój dom, dom rodziców,
i zamieszkuje ze swoją żoną, i jednoczy się z nią tak bardzo, że dwoje stają się — mówi Biblia — jednym ciałem.
Św. Paweł w Liście do Efezjan uwydatnia fakt,
że w chrześcijańskich małżonkach odzwierciedla się
wielka tajemnica: więź ustanowiona przez Chrystusa
z Kościołem, więź oblubieńcza (por. Ef 5, 21-33). Kościół
jest Oblubienicą Chrystusa. To jest ta więź. Znaczy to,
że małżeństwo odpowiada specyficznemu powołaniu
i musi być uważane za konsekrację (por. Gaudium et spes,
48; Familiaris consortio, 56). Jest to konsekracja: mężczyzna i kobieta są uświęcani w swojej miłości. Małżonkowie na mocy sakramentu otrzymują bowiem autentyczną
misję, aby mogli uwidaczniać, począwszy od rzeczy prostych, zwyczajnych, miłość, jaką Chrystus kocha swój Kościół, dając wciąż życie za niego, w wierności i służbie.
Naprawdę wspaniały jest zamysł wpisany w sakrament małżeństwa! I urzeczywistnia się w prostocie,

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)
a także w kruchości ludzkiej kondycji. Wiemy dobrze,
ile trudności i prób napotykają małżonkowie w swoim
życiu... Ważne jest, by zachowywać żywą więź z Bogiem, która jest podstawą więzi małżeńskiej. A prawdziwa więź jest zawsze z Panem. Kiedy rodzina się modli,
więź się utrzymuje. Kiedy małżonek modli się za małżonkę, a małżonka modli się za małżonka, ta więź staje się mocna; jedno modli się za drugie. To prawda,
że w życiu małżeńskim jest wiele trudności, bardzo wiele; że praca, że nie wystarcza pieniędzy, że dzieci mają
kłopoty. Tyle trudności. I bardzo często mąż i żona stają się trochę nerwowi i kłócą się ze sobą. Kłócą się, tak
jest, zawsze w małżeństwie są kłótnie, a czasami nawet
idą w ruch talerze. Lecz my nie powinniśmy smucić się
z tego powodu, taka jest ludzka dola. A sekret polega
na tym, że miłość jest silniejsza w momencie, kiedy dochodzi do kłótni, i dlatego zawsze radzę małżonkom:
nie kończcie dnia, w którym się pokłóciliście, bez pogodzenia się. Nigdy! A żeby się pogodzić, nie ma potrzeby prosić o interwencję ONZ, żeby zaprowadził pokój
w waszym domu. Wystarczy mały gest, pieszczota, tylko
ciao! I do jutra! A nazajutrz zaczyna się od nowa. I takie
jest życie, tak trzeba je przeżywać — przeżywać z odwagą, bo chce się je przeżywać razem. I to jest wielkie,
jest piękne! Bardzo piękną rzeczą jest życie małżeńskie,
i musimy zawsze go strzec, strzec dzieci. Przy innych
okazjach mówiłem na tym placu o czymś, co bardzo pomaga w życiu małżeńskim. Są to trzy słowa, które trzeba
mówić zawsze, trzy słowa, które muszą być w domu: czy
można, dziękuję, przepraszam. Trzy słowa magiczne.
Czy można: aby nie narzucać się w życiu małżeńskim. Czy
można, co o tym sądzisz? Czy można, pozwalam sobie.
Dziękuję: trzeba dziękować współmałżonkowi; dziękuję
za to, co zrobiłeś dla mnie, dziękuję za to. Ileż piękna
jest w dziękowaniu! A zważywszy na to, że wszyscy popełniamy błędy, jest też inne jeszcze słowo, trochę trudne do wymówienia, które jednak mówić trzeba: przepraszam. Czy można, dziękuję i przepraszam. Dzięki tym
trzem słowom, dzięki modlitwie małżonka za małżonkę
i vice versa, dzięki godzeniu się przed końcem dnia małżeństwo będzie szło naprzód. Trzy magiczne słowa, modlitwa i godzenie się zawsze. Niech Pan wam błogosławi
i módlcie się za mnie.
Audiencja generalna 2 kwietnia 2014
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Komentarze biblijne
2 lutego

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego,
wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię
zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością,
a łaska Boża spoczywała na Nim.
Bóg wobec każdego człowieka ma swój zbawczy plan.
Jako dobry Ojciec chce byśmy wszyscy mogli cieszyć się
razem z Nim w niebie. Często droga do Boga nie jest łatwa i zmagamy się z wieloma przeszkodami i trudnościami życia codziennego. Ziemscy rodzice Jezusa przynoszą
Go do świątyni by ofiarować Go Bogu według Prawa Mojżeszowego. Są przykładem dla wszystkich rodziców, pokazując, że od samego początku należy zawierzyć życie
dziecka Bogu i oddać go w Jego opiekę, ponieważ w Nim
jest nasza droga do zbawienia. Podobnie jak Jezus oddał
swoje życie dla naszego zbawienia tak i my powinniśmy
Bogu powierzyć swoje życie.

9 lutego

Ewangelia (Łk 2, 22-40)
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa
Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy,
aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również
złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był
to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju
Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga
i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich
narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu,
co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł
do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak,
któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela
z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego
panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała
wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok
życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu
w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy
w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim
wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
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Ewangelia (Mt 5, 13-16)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście
solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie
i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata.
Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie
zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy
są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie».
My chrześcijanie jesteśmy „solą dla ziemi” i „światłem
świata”. To dla nas wielki zaszczyt ale równie ogromne
wyzwanie. Dawanie świadectwa całym swoim życiem
nie jest proste w otaczającym nas świecie. Bardzo często można spotkać się z przykładami wrogości jak również prześladowań związanych z wyznawaniem prawdy
przekazanej nam przez Jezusa. Chrześcijaństwo to powołanie do życia w świętości i dawanie świadectwa tym,
którzy nadal szukają Boga. Traktujmy naszą wiarę jak dar
i żyjmy nią odpowiedzialnie z myślą, że otrzymaliśmy ją
w jakimś celu, żeby nigdy w świecie nie zabrakło światła.

16 lutego
Ewangelia (Mt 5, 17-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie,
że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem,
powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,
aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno
z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak
ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.
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że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie
przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”.
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani
na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo
jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest
miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie
przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić
białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak,
tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».
Bóg mieszka w każdym z nas, ponieważ zostaliśmy
stworzeni na Jego podobieństwo. Żeby żyć w zgodzie
z Bogiem, musimy żyć w zgodzie z własnym sumieniem
oraz światem, który nas otacza. W Jezusie wypełnia się
Boży plan i to właśnie życie zgodnie z Jego nauką pozwoli nam osiągnąć zbawienie. Nasze postępowanie powinno charakteryzować się prostotą dzieci Bożych, aby
każdy w nas widział człowieka żyjącego według testamentu jaki zostawił nam Chrystus.

23 lutego
A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki
w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli
wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom:
„Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega
sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa
na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu
bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu
rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam
sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź
i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar
swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem
szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik
nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie
wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam
ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz
ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie
cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił
z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest
ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie.
Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich
członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone
do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem
do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem
jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż
żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano
też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list
rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala
swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją
na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę,
dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również,

Ewangelia (Mt 5, 38-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście,
że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię
ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść
z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto
cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć
od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz
miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego,
który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem
miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę
mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli
pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego
czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc
wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
Jezus daje nam niezwykła naukę. Pokazuje, że należy miłować wszystkich ludzi. Nie tylko naszych bliskich
i osoby, które darzy sympatią, ale nawet ludzi którzy życzą nam źle, cierpimy z ich powodu jak również naszych
prześladowców. Jezus jest uosobieniem Bożej miłości
do człowieka. Bóg nigdy nikogo nie skreśla i zawsze
czeka na każdego z nas bez względu na nasze czyny.
Uczmy się od Jezusa bezwarunkowej i bezgranicznej miłości ponieważ ona jest w stanie otworzyć drzwi nieba.
Kamil Rączkowski
5
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Polskie Piękne Madonny

Matka Boża Gościeszyńska
Niezwykły obraz „Matki Bożej Gościeszyńskiej”, nazywany jest także „Matką Boską
z Dzieciątkiem w ogrodzie mistycznym”.
Związany jest z Gościeszynem i pokoleniami jego mieszkańców od XV w., choć
miejscowość o tej nazwie pojawia się już
w XIV-wiecznych kronikach. Znajdujący się
w głównym ołtarzu kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem,
od niepamiętnych czasów otaczany był
przez wiernych szczególnym kultem.
Dzieło namalowane zostało prawdopodobnie w latach
1480-1490, przez Jana Schylinga, co niektórzy historycy
sztuki uzasadniają nowatorską rozbudową dalszego planu kompozycji i połączeniem niderlandzkiego malowania
głębi pejzażowej. Również włoski sposób ukazania tkaniny, podkreślającej postać na pierwszym planie jest cechą
właściwą malarstwu Schylinga i twórców tamtego okresu.
Inna z kolei hipoteza mówi, że obraz Madonny z Dzieciątkiem z kościoła w Gościeszynie, ze względu na zawarte
w obrazie elementy, został namalowany przez twórcę pochodzącego z Niderlandów. Przypuszcza się, że dzieło wyszło z kręgu mistrza Diericka (Dirka) Boutsa, urodzonego
ok. roku 1410, działającego głównie w Louvain w Belgii.
Cudowny obraz maryjny, dzieło późnogotyckie, namalowany został w technice temperowej na płycie z drewna
lipowego. Wymiary obrazu to – 103 cm x 79 cm; zaś płyta
podobrazia jest większa – 110,5 cm x 84,5 cm. Matka Boska z Dzieciątkiem ukazana jest w ogrodzie zamkniętym
ceglanym murem zwieńczonym blankami. Na kolanach
trzyma siedzące Dzieciątko, prawą zaś ręką odwraca kartę
otwartej księgi. Dużą część powierzchni obrazu wypełniają
stylizowane draperie, wzbogacone odmiennymi kolorami
podszewek. W dole obrazu przestrzeń wokół rozłożonych
tkanin wypełniają jasnozielone rośliny, rozmieszczone
na ciemnozielonym tle. Tło dla Madonny stanowi kolumna ornamentalna z motywem granatu. Ponad postacią Madonny, symetrycznie do osi obrazu, unoszą się dwa anioły
trzymające ozdobną koronę. Na drugim planie, poza murem, rozciąga się daleki, biegnący w głąb krajobraz, przedstawiający z lewej strony miasto, a po prawej zamek.
Kult Matki Bożej Gościeszyńskiej istnieje od kilku wieków. W spisie inwentarza z roku 1785 zapisanych
zostało 37 wotów przy obrazie, dwie srebrne korony
i jedna sukienka na obraz. Dane te świadczą, że już prze6

szło dwieście lat temu obraz doznawał czci. Liczne wota
świadczą o łaskach otrzymywanych za pomocą Matki Bożej Gościeszyńskiej. Ksiądz kanonik Feliks Dietrich, były
kustosz Sanktuarium Maryjnego w Gościeszynie, mówił:
„Od niepamiętnych lat obraz doznaje czci nie tylko w parafii, ale i w okolicy. O pozyskiwaniu łask i wysłuchaniu próśb
świadczą wota: krukwie, korale, korona i sukienka. Tradycja
przekazała, że od niepamiętnych czasów parafianie i pielgrzymi wypraszali łaski u Boga za wstawiennictwem Matki Bożej
Gościeszyńskiej. Parafianie pamiętają, że przed wojną w prezbiterium wisiały dwie kule, jako wota zostawione po cudownym uzdrowieniu. Przy rozbiórce kościoła i budowie nowego,
kule zginęły. Z okazji odpustów pątnicy przybywali do Gościeszyna na dwa dni przed uroczystością. Sto metrów od kościoła
pielgrzymi klękali i na klęczkach szli przed Cudowny Obraz
Matki Bożej. Po wojnie pielgrzymki były zakazane, pątnicy
przybywali jednak indywidualnie.
Kościół parafialny w Gościeszynie był wielokrotnie
niszczony i odbudowywany na nowo, co spowodowało brak jednolitych, stabilnych warunków, niezbędnych
dla prawidłowego przechowywania słynącego cudami wizerunku. W rezultacie w latach 30. XX wieku obraz był już
w stanie daleko posuniętego destruktu. Przed mającą się
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odbyć w Warszawie, w 1935 roku, wielką wystawą Polskiej
Sztuki Gotyckiej, obraz przewieziono do Kurii Diecezjalnej w Gnieźnie i powierzono do konserwacji Stanisławowi Smoguleckiemu. Niestety, jego dyletancka interwencja,
polegająca na przeniesieniu malowidła na nowe podłoże
i przemalowaniu wizerunku maryjnego, spowodowała
nieodwracalne zmiany w strukturze obrazu i była powodem dalszego niszczenia dzieła. Smogulecki umniejszył
również walory artystyczne dzieła, próbując przy swej
nieudolnej rekonstrukcji, poprawiać autora. W 1960 r.
obraz został poddany ponownej konserwacji, tym razem
fachowej i gruntownej, którą wykonali Ewa i Jerzy Wolscy
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdjęto nałożoną farbę i obraz wrócił do pierwotnej postaci.
26 maja 1960 roku obraz został uroczyście wprowadzony do kościoła przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Niesprzyjające warunki termiczne
panujące w nowym kościele spowodowały punktowe
odwarstwienie farby. W 1973 roku kolejną konserwację
przeprowadziła Teresa Żukowska w Krakowie.
W wydanym przed 1990 r. albumie „Polskie Madonny” znalazła się również „Matka Boska z Dzieciątkiem
w ogrodzie mistycznym”. Można przypuszczać, że książka ta trafiła także do osób, które popełniły świętokradztwo, wdzierając się do świątyni i kradnąc bezcenne dzieło, w nocy z 14 na 15 kwietnia 1992 r. Czyn wstrząsnął
wiernymi nie tylko w parafii gościeszyńskiej. Pojawił się
nie tylko smutek, ale i gniew, zwłaszcza, że ten wspaniały wizerunek Madonny z Dzieciątkiem – Gościeszyńskiej
Pani, przetrwał lata zaboru pruskiego, pierwszej i drugiej wojny światowej.
W miejsce skradzionego obrazu, w obramowanie
w ołtarzu wstawiono Chrystusa Frasobliwego, ale już
od pierwszych dni po kradzieży, w czasie nabożeństw
i mszy świętych wierni, wraz ze swoim duszpasterzem
modlili się w intencji odnalezienia obrazu Matki Bożej
Gościeszyńskiej, nie tracąc nadziei na jego szczęśliwy
powrót do świątyni. Ksiądz proboszcz Feliks Dietrich stale zachęcał parafian do modlitwy i głębokiej wiary. Sam
nigdy nie wątpił, że obraz się odnajdzie, że modlitwy zostaną wysłuchane przez Pana Boga.
W pierwszą środę adwentu 1992 r. wprowadzono
w parafii Nowennę nieustającą do Najświętszej Marii
Panny. Wśród parafian zostały rozprowadzone także
oprawione zdjęcia obrazu.
Rozważano także wykonanie kopii obrazu, jednak
do realizacji tych planów nigdy nie przystąpiono, obawiając się, iż mogłoby to oznaczać utratę nadziei na jego
odnalezienie. W styczniu 1998 r. UOP raz jeszcze przeprowadził czynności śledcze, a trzy miesiące później
– 18 lipca 1998 r. podano informację, że policja wrocławska odzyskała Cudowny Obraz Matki Bożej Gościeszyńskiej. Radość, zwłaszcza parafian, była ogromna, także
w kręgach historyków sztuki.
Sześć lat po kradzieży, przechowywany w skrajnie niekorzystnych warunkach, obraz był w bardzo złym stanie
i wymagał natychmiastowej specjalistycznej interwencji.

Odrywały się fragmenty warstw malarskich od podłoża,
powstały liczne pęcherze. Tym razem trafił do pracowni
konserwatorskiej Ewy i Jerzego Wolskich w Łodzi. Prace
zakończono w listopadzie 2002 roku, a w dniu 12 listopada tego roku obraz przekazano do tymczasowego depozytu w skarbcu na Jasnej Górze w Częstochowie.
W głównym ołtarzu w gościeszyńskim kościele
umieszczona została dawna, znana od setek lat, kopia
Cudownego Obrazu Matki Bożej – zasłona Madonny
z Dzieciątkiem w metalicznej sukience na bordowym tle.
Widoczne jest Dzieciątko na lewym kolanie Matki Bożej,
psałterz na kolanach, po jej prawej stronie oparta na nim
ręka. Nad głową złota korona, zaś wokół sukienki i korony 12 gwiazd. Ksiądz kanonik Feliks Dietrich mówił:
„Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Gościeszyńskiej istnieje najprawdopodobniej od momentu umieszczenia Cudownego Obrazu w ołtarzu głównym. Współistniała (...) stanowiąc jego zasłonę. Cudowny Obraz odsłaniany był na święta,
uroczystości i niedziele. Tak więc kopia obrazu odbiera cześć
od niepamiętnych czasów i otoczona jest serdeczną modlitwą.
Na rozpoczęcie uroczystości Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia
przyjścia na świat Zbawiciela, kopia Cudownego Obrazu wróciła na swoje dawne miejsce, by odbierać cześć i pośredniczyć
w modlitwach do Boga w Trójcy Jedynego.
Miejscowość Gościeszyn wraz z Budzisławiem należała
do dóbr kapituły gnieźnieńskiej, która około 1345 roku
postawiła w Gościeszynie kościół parafialny. W 1747 roku
kościół stał się kościołem filialnym, przyłączonym do Niestronna, ze względu na jego bardzo zły stan. W 1760 r.
w miejsce starego, zniszczonego kościoła, kapituła gnieźnieńska wybudowała nowy, również drewniany kościół,
przywracając mu także status kościoła parafialnego. Niestety, na początku XIX wieku świątynia została zniszczona przez silny huragan. Ze składek parafian i oszczędności księdza Proboszcza Karola Boromeusza de Heydena
w 1826 roku powstał nowy drewniany kościół, jednakże
jego wnętrze w pełni wyposażone i przyozdobione zostało
dopiero w 1880 roku, za księdza Ćwiklińskiego. Niestety,
kościołowi w połowie XX wieku zaczęło grozić zawalenie.
Ściana boczna, północna, obniżyła się, a we wszystkich
pozostałych tworzyły się coraz większe, niebezpieczne
pęknięcia. 31 marca 1959 roku przystąpiono do rozbiórki, a już we wrześniu tegoż roku stanął... nowy kościół
murowany. Parafia otrzymała zgodę ówczesnych władz
tylko na remont starego kościoła, a nie na budowę, za co
proboszcza spotkały szykany i represje ówczesnej władzy.
Kiedy bowiem w czasie prac okazało się, że remont nie
jest możliwy, konieczne okazało się wybudowanie nowego kościoła, a na to pozwolenia nie było. W czasach
„kwitnącego” socjalizmu był to wyczyn wręcz bohaterski.
Budowa ta kosztowała dużo zdrowia, i tak już mocno
nadwątlonego pobytem w obozie koncentracyjnym w Dachau, ówczesnego proboszcza, księdza Szczepana.
31 maja 2000 r., decyzją Metropolity Gnieźnieńskiego,
abp Henryka Józefa Muszyńskiego ustanowione zostało
regionalne Sanktuarium Marki Bożej Gościeszyńskiej.
Aleksandra Janas
7
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Ojciec Michał
W środę 15 stycznia 2020 r. nad ranem zmarł w klasztorze
krakowskim ojciec Michał Józef Wojnarowski.

M

ichał Józef Wojnarowski urodził się 17 kwietnia 1937 r.
w Słotowej koło Pilzna.
Powołanie do życia w zakonie
wzrastało u małego Józefa wokół
bliskich rodzinnemu domowi karmelitów, do których wstąpił jako piętnastolatek (30 sierpnia 1952). Rok
wcześniej do nowicjatu wstąpił jego
starszy brat Stanisław – o. Mateusz.
Pierwsze zakonne śluby złożył
rok później w klasztorze w Oborach.
Po nich brat Michał został przeniesiony do Krakowa, gdzie rozpoczął
naukę w szkole średniej, a później
na zakonnych studiach filozoficzno- teologicznych. Śluby wieczyste
złożył 27 lutego 1958 r., a święcenia
kapłańskie przyjął 24 lutego 1961 r.
w kościele franciszkanów. Po świę-
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ceniach rozpoczął pracę kapłańską
w Krakowie. Najpierw był nieformalnym sekretarzem ówczesnego prowincjała o. Jana Konoby oraz pełnił
funkcję ekonoma konwentu krakowskiego.
Jako młody zakonnik miał przez
kilka lat obowiązek pomagać mieszkającemu w klasztorze na Piasku ks.
prof. Teofilowi Długoszowi (18871971). Spotkaniom ze znakomitym
historykiem Kościoła, który wykładał
przed wojną na lwowskich uniwersytetach można zawdzięczać zafascynowanie historią, zwłaszcza dziejami karmelitów. Już po święceniach
rozpoczął studia historyczne w krakowskim Seminarium Duchownym,
a potem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczył również

w seminariach muzealnictwa, bibliotekarstwa i archiwistyki.
Tematy poświęcone tak odległym
czasom były dla niego bliskie dzięki
obcowaniu na co dzień z dawną biblioteką, którą pilnie porządkował.
Na nowo przenosił do biblioteki zabezpieczone na czas wojny za ołtarzami i w skrytkach cenne woluminy.
Ratował przed zniszczeniem wiele
obrazów w tym wielkie podsufitowe malowidło w bibliotece. Wielkim zadaniem było uporządkowanie
ogromnych zbiorów bibliotecznych,
jakie zostały przywiezione z klasztorów wschodnich zlikwidowanych
w 1945 r. Wówczas nabył wiele praktycznej wiedzy od zespołu prof. Alodii Gryczowej, inwentaryzującego
karmelitańskie starodruki.
Jako bibliotekarz i archiwista
klasztoru zauważał wielkie potrzeby
związane z badaniem tradycji i dziejów karmelitańskich. Między innymi
dzięki niemu w 1965 roku powstała funkcjonująca do dziś nad furtą
biblioteka z czytelnią, przy której
większość prac została własnoręcznie wykonana przez o. Michała.
Był przede wszystkim praktykiem, ale też nie stronił od prac
badawczych i popularyzatorskich.
Obrazem ich było m.in. opracowanie materiałów do artykułu Nauka
i nauczanie w zakonach karmelitańskich
(wraz z o. Ottonem Filkiem OCD).
W 1966 r. z okazji Millenium
Chrztu Polski o. Michał przygotował
obszerną wystawę pt. Dzieje Zakonu
Ojców Karmelitów w 1000-leciu chrześcijaństwa w Polsce. Ukazywała ona
po raz pierwszy publicznie najcenniejsze obiekty z zakrystii i skarbca klasztornego. Wystawa otwarta
2 września 1966 r. przez abp. krakowskiego Karola Wojtyłę cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
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przeora tego klasztoru. W tym czasie wyjechał do Rzymu, gdzie koncelebrując Mszę św. z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w dniu 3 maja
1982 roku otrzymał od Ojca Świętego specjalne błogosławieństwo
dla oborskich pielgrzymów. Na potrzeby pielgrzymów opracował razem z profesorem Mirosławem Krajewskim książkę Kościół i klasztor OO.
Karmelitów w Oborach (1986), pisał
również artykuły i redagował czasopismo kleryków krakowskich Młody
Karmel.

Prócz zadań związanych z historią o. Michał pracował przy bieżących
sprawach Prowincji. Kilkukrotnie
pełnił funkcję definitora prowincji.
Jemu również powierzano zadania
związane z wychowaniem młodzieży
zakonnej. Był prefektem kleryków
i regensem studiów (1973), magistrem nowicjatu (1978), rektorem
seminarium (1982) i ojcem duchownym seminarium (2003). Przez całe
życie z wielkim zaangażowaniem
poświęcał się dwóm sprawom: umiłowaniu Zakonu Karmelitów i posłudze w konfesjonale.

W 1976 r. O. Michał został przeniesiony do klasztoru w Oborach,
gdzie aktywnie uczestniczył w przygotowaniu uroczystości koronacyjnych oborskiej Piety. Wcześniej opracowywał „Dzieje figury oraz kult Matki
Bożej Bolesnej słynącej cudami w kościele Ojców Karmelitów w Oborach”, które
była podstawą do wydania dekretu
koronacji.
Od października 1978 r. o. Michałowi powierzono w Oborach urząd
magistra nowicjatu, a w 1982 roku

W 1985 r. Zarząd Prowincji mianował o. Michała rektorem Seminarium w Krakowie.
Od czerwca 1988 r. ojciec Michał
podjął posługę przeora klasztoru
w Chyżnem. Jako proboszcz parafii w Chyżnem uczestniczył w 1999
roku w jubileuszu 50-lecia istnienia „Klubu Chyżnian w Chicago”.
W ciągu 15 lat proboszczowania
w Chyżnem o. Michał zyskał wielki
autorytet wśród parafian, okazał się
dobrym gospodarzem i duszpasterzem. Jako ceniony kapłan został
wybrany na wicedziekana dekanatu
Jabłonka.

W 2003 r. ojciec Michał został
przeniesiony do konwentu w Krakowie, gdzie spełniał różne prace
duszpasterskie. Pełnił m.in. funkcje
podprzeora klasztoru i Ojca Duchownego Seminarium Karmelitów. Przez
wiele lat prowadził skrupulatnie kronikę klasztoru w Krakowie. Nadmienić należy o szczególnej więzi jaką
łączyła o. Michała z kard. Marianem
Jaworskim, którego był wieloletnim
spowiednikiem.
Ostatnie lata jego życia to przede
wszystkim pełna oddania, cierpliwości i miłości posługa spowiednika
w krakowskiej Bazylice Karmelitów.
Ile dusz przez pokorną posługę w sakramencie pokuty o. Michał przyprowadził do zdrojów Miłosierdzia
Bożego wie tylko Dobry Bóg. Niech
więc i Jemu – oddanemu i wiernemu kapłanowi i karmelicie – Bóg da
wieczną szczęśliwość w Niebie!

Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie!
Pogrzeb o. Michała odbył się
20 stycznia br. Został pochowany
w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.
9
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Drogie Dzieci!
Trwa karnawał – czas zabaw, balów, radości. Ludzie
od zawsze lubili się dobrze bawić. Przeważnie ludzie
chcą się cieszyć, uśmiechać, lubią się razem spotykać,
bo przecież prawdziwa radość jest wtedy, kiedy możemy się nią z kimś podzielić. I tak możemy balować prawie do końca lutego – aż do Środy Popielcowej. Wtedy czas hucznych zabaw się kończy, a zaczyna się czas
Wielkiego Postu. Wtedy to robi się cicho i niby nic się
nie zmienia, bo i do szkoły chodzimy normalnie, rodzice do pracy, ludzie biegają do swych zajęć jak zawsze,
a jednak chrześcijanie są jakby bardziej zamyśleni, wyciszeni. To dlatego, że rozmyślają o tym, jak Pan Jezus
musiał wiele z siebie dać, wiele wycierpieć po to, żeby
ludzie mogli dojść do nieba, żeby pokonać największego
kłamcę i wroga człowieka na świecie czyli szatana.
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Ale nie, nie mamy być w całym poście smutni. To nie
o to chodzi. Bardziej powinniśmy być wdzięczni. Ten czas
Wielkiego Postu prowadzi nas do ogromnej wdzięczności Bogu za uratowanie nas – ludzi – przed grzechem
i potępieniem. Kiedy zacznie się ten długi bo aż 40-dniowy czas, postarajcie się wykorzystać go dobrze. Może
także poprzez uczestnictwo w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej? W naszej Bazylice Droga Krzyżowa dla dzieci będzie odprawiana w czwartki o godz. 1730.
Zachęcam do rozwiązania zadań. Proszę, by przynosić je do zakrystii do niedzieli 16 lutego. Losowanie nagród odbędzie się w niedzielę 23 lutego na Mszy Świętej
o godz. 1100.
O. Adam

Na Piasku nr 2 (512)   luty 2020
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Z życia parafii i klasztoru
24 grudnia 2019 r.
We wtorek w Wigilię Bożego Narodzenia, o godz. 2400 odbyła się uroczysta Msza św. pasterska pod przewodnictwem
o. Prowincjała Bogdana Megera
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6 stycznia 2020 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli tradycyjnie w klasztorze odbyła się wizyta duszpasterska której przewodniczył i cele braci błogosławił o. dr Wiesław Strzelecki rektor WSD Karmelitów
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12 stycznia 2020 r.
W naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy zespół „Rombań” i „Żurawinki” z naszej karmelitańskiej parafii z Chyżnego.
Zespół uświetnił swym śpiewem Msze św. o godz. 1100 i 1300. Po tych Mszach św. odbyło się wspólne kolędowanie przy
żłóbku betlejemskim.
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Spotkania dla bierzmowanych
Rok I
grupa I – 10 lutego
grupa II – 11 lutego
grupa III – 11 lutego

Rok II
grupa I – 17 lutego
grupa II – 18 lutego
grupa III – 19 lutego

26 lutego – Środa Popielcowa – Msza św. dla wszystkich grup o 1630

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście
dorośli: wtorki i piątki o godz. 1800
młodzież: piątki o godz. 2000
dzieci: czwartki o godz. 1730
Gorzkie żale w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1800

KALENDARIUM
1 lutego
• 
Pierwsza sobota miesiąca
• Nabożeństwo wynagradzające o godz. 16.30

12 lutego
• Wieczór Uwielbienia o godz. 19.00

2 lutego
• XXIV Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
7 lutego
• Pierwszy piątek miesiąca
12 lutego
• Spotkanie Grupy modlitewnej "Betania"
o godz. 17.30

• Środa Popielcowa

NIEDZIELA godz. 19.00

Porządek nabożeństw
w Bazylice Karmelitów

MSZA ŚW. DLA DZIECI

Msze święte

NIEDZIELA godz. 11.00

niedziele:
6.00, 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.30, 19.00

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY

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.
16

13 lutego
• Spotkanie artystyczno-hagiograficzne "Oblicza
Imion" Teatru Hagiograf o godz. 17.30 w Kaplicy
Brackiej

dni powszednie:
6.00, 6.30,
7.00, 7.30,
8.00, 9.00,
12.00, 16.30,
19.00

26 lutego

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: Kopuła kaplicy Matki Bożej Piaskowej, fot. M. Bujak

