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Błogosławieni Miłosierni!

Te słowa pozdrowienia niech staną się przywitaniem Was, Drodzy Czytelnicy, 
u progu Nowego Roku. Oby to był czas przeniknięty bogactwem miłosierdzia. Tek-
sty formacyjne pomogą Wam zbliżyć się do tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Wpa-
trywać się w nią na modlitwie i jaśnieć jej światłem dla ludzi.

Nowy cykl artykułów: „Świadkowie Szkaplerza”, rozpoczynamy ze świętym Ra-
fałem Kalinowskim u stóp Tej, która jest Matką Miłosierdzia. Oddany Maryi, od-
nowiciel polskiego Karmelu, przypomina, jak ważny jest szkaplerz na naszej drodze 
duchowej. Dlatego z uwagą chcemy przyjrzeć się temu, czym jest skarb Szaty Ma-
ryi. Do tej refl eksji zaproszą nas artykuły nowego cyklu – „Okryci Szatą Zbawienia”. 
A wszystko po to, by zobaczyć piękno Maryi, także to wyrażone w słowach Litanii 
Loretańskiej. Zobaczyć i naśladować.
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Litanie są przejawem pobożno-
ści chrześcijan na przestrzeni wie-
ków. W kontekście zstąpienia Ducha 
Świętego na Maryję w tajemnicy Wcie-
lenia, Błogosławiona Dziewica jest okre-
ślana całą gamą tytułów. Są to nazwy, 
które w bardzo wymowny sposób obra-
zują tę wyjątkową rzeczywistość. Poprzez 
te tytuły, teologowie starali się przybli-
żyć tajemniczą relację między Duchem 
Świętym a Maryją podczas Wcielenia. 

Źródła teologicznej treści tytułu 
Arka Przymierza, można dopatrzyć się 
już w Starym Testamencie. Zgłębiając 
ewangelijną relację św. Łukasza w chwi-
li zwiastowania, w słowach anioła wypo-
wiedzianych do Maryi, można odnaleźć 
echo tekstu z Księgi Wyjścia 40,34: „Wte-
dy to obłok okrył Namiot Spotkania, 
a chwała Pana napełniła przybytek”. 
W wersecie tym bliskość i opiekę Boga 
wyrażał tajemniczy obłok unoszący się 
nad namiotem i Arką Przymierza. Tak 
jak chwała Pańska wypełniająca Arkę 
i Przybytek była znakiem obecności Bo-
ga wśród narodu wybranego, tak Dziecko 
w łonie Maryi było znakiem rzeczywi-
stej obecności Boga wśród ludzi. Nadanie 
nowego znaczenia terminowi Arka Przy-

D R O G A  M A R Y J N A

BIBLIJNE PODSTAWY TYTUŁÓW MARYJNYCH

 W LITANII LORETAŃSKIEJ

(PRZYBYTEK DUCHA ŚWIĘTEGO, ARKA PRZYMIERZA), CZ. 2.

mierza w języku Kościoła jest efektem 
zaktualizowania przez chrześcijan zapo-
wiedzi danych przez Boga w Starym Te-
stamencie. Charakterystyczne dla opisu 
św. Łukasza jest to, że Maryja nie zostaje 
biernie obdarowana Duchem Świętym, 
ale współpracuje w tym dziele. Dobro-
wolnie wyraża zgodę na przyjęcie Ducha 
Świętego, dzięki któremu staje się Mat-
ką Syna Bożego. 
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W literaturze patrystycznej jak i w 
liturgii obecne są także inne tytuły od-
noszące się do Maryi: Sacrarium i Świą-
tynia Ducha Świętego. Pod względem 
treści są to tytuły niemal identyczne. Sac-

rarium oznacza najbardziej świętą i in-
tymną część Świątyni. Skoro Maryję 
nazywa się Sacrarium Ducha Świętego, 
to w konsekwencji oznacza wyjątkowo 
intymną relację zachodzącą pomiędzy 
Nią a Duchem Świętym, który wpro-
wadza Maryję w pełnię swojej obecno-
ści i działania. Ta pełnia ma swój punkt 
szczytowy w chwili Wcielenia. Dzię-
ki działalności Ducha Świętego Maryja 
stała się Matką Syna Bożego i dlatego 
można mówić o wyjątkowej relacji do 
Ducha Bożego. Dlatego też sam Jezus 
Chrystus zostaje zrodzony w łonie Ma-
ryi w szczególny sposób dzięki Ducho-
wi Świętemu, a Ona sama jest określana 
wyrażeniami: Świątynia lub Sacrarium 
Ducha Świętego.

Teksty ewangelijne pozwalają słucha-
czowi Słowa Bożego na dostrzeżenie roli 
Ducha Świętego w kolejnych wydarze-
niach z życia Maryi. Są to: nawiedzenie 
św. Elżbiety, kiedy to Matka Boża wy-
powiada hymn uwielbiający Boga, cier-
pienie pod Krzyżem umierającego Syna 
czy wreszcie Jej obecność w Wieczerni-
ku, „gdzie uczniowie Jezusa wszyscy jed-
nomyślnie trwali na modlitwie razem 
z niewiastami, Matką Jezusa i braćmi Je-
go” (Dz 1,14). Poddając analizie wymie-
nione wydarzenia, warto prześledzić, jak 
są one współcześnie odczytywane i inter-

pretowane także w aspekcie relacji Du-
cha Świętego do Maryi i mogą przyczynić 
się do pogłębionego odczytania tytułów 
maryjnych Litanii Loretańskiej.

Bezpośrednio po Zwiastowaniu, Ma-
ryja wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry, do domu Zachariasza i Elżbie-
ty, do dwojga starszych już ludzi. Zanio-
sła im Ducha Świętego. Jak relacjonuje 
św. Łukasz, na głos pozdrowienia Maryi, 
Duch Święty napełnił Elżbietę. Dlate-
go w teologii wschodniej Matka Boża 
nazwana jest Nosicielką Ducha (Pneu-

matophora). Obecność Ducha Świętego 
w Maryi można już odczytać z pierw-
szych słów, jakie wypowiada w Magni-
fi cat: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje 
się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” 
(Łk 1,46-47). Maryja uwielbia Pana 
w momencie, gdy jest napełniona Du-
chem Świętym i nosi w łonie Syna Naj-
wyższego. Taką interpretację potwierdza 
kontekst bliższy i dalszy. Zastanawiają-
ce jest, że Maryja wysławiając Pana raz 
mówi „dusza moja”, a drugi raz „duch 
mój”. Według teologów św. Łukasz chciał 
w drugim wyrażeniu zwrócić uwagę na 
duszę Maryi, napełnioną Duchem Świę-
tym. Ma to być zgodne z jego pneuma-
tologią, według której rozradowanie 
w Bogu i uwielbienie wypływa z dzia-
łania Ducha. Magnifi cat nie jest jedy-
nym kantykiem Ewangelii Dzieciństwa 
według Łukasza. Pieśń Maryi otwie-
ra serię kantyków: Maryi, Zachariasza 
i Symeona. Autorzy dwóch ostatnich 
kantyków wypowiedzieli je także pod 
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natchnieniem Ducha Świętego. Najmoc-
niejszym argumentem jest argument op-
arty na kontekście dalszym. Chodzi tutaj 
o istniejącą analogię między Zwiastowa-
niem Maryi, a Pięćdziesiątnicą. Dzięki 
badaniom biblistów ostatnich lat, do-
strzeżono, że niektóre sceny z Dziejów 
Apostolskich św. Łukasz redagował na 
wzór pewnych epizodów ewangelicz-
nych. Argument ten pozwala odkryć 
zamiary redakcyjne Łukasza i pozwala 
potwierdzić, że Maryja, wypowiadając 
hymn Magnifi cat, napełniona była Du-
chem Świętym. Zestawienie paralelne 
tekstów dotyczących chwil po Zwiasto-
waniu i Pięćdziesiątnicy pozwala wysnuć 
wniosek, że używanie tych samych termi-
nów było świadomie zamierzone przez 
Łukasza. W ten sposób chciał on prze-
kazać prawdę o Maryi: ocieniona Du-
chem Świętym w głębi swojego serca 
opuszcza natychmiast zamknięcie domu 
nazaretańskiego, idzie w góry Judei, aby 
głosić wielkie rzeczy dokonane w Niej 
przez Wszechmocnego. Proklamacja ta 
dokonuje się w Duchu.

Natomiast Matka Najświętsza 
w Wieczerniku jawi się jako wypraszająca 
dla Kościoła Ducha Nowego Przymie-
rza. Dzień Zielonych Świąt ma oznaczać 
rozpoczęcie stałego i pełnego posłanni-
ctwa Ducha Świętego, który odtąd będzie 
przebywał w Kościele, by go jednoczyć, 
udzielać życia, darów i owoców ducho-
wych, rozszerzać i odnawiać po całej 
ziemi. Maryja w Wieczerniku nie tylko 
oczekuje na Ducha, ale poprzez modlitwę 

wstawienniczą błaga o dar Ducha. Mod-
litwa Matki Jezusa ma szczególny charak-
ter: jest Ona Matką Bożą i Mieszkaniem 
Ducha Świętego. Maryja współpracuje 
z Duchem Świętym, tak jak już to uczy-
niła w chwili dziewiczego poczęcia Syna 
Bożego. Stąd słusznie można wniosko-
wać, że to Ona otworzyła młody Kościół 
na Ducha Świętego, jak poprzez swoją 
zgodę wyrażoną aniołowi spowodowała 
pierwsze nowotestamentowe wtargnię-
cie Ducha Świętego. 

Analogie zachodzące między re-
dakcjami Zwiastowania i Pięćdziesiąt-
nicy pozwalają odczytać prawdę, jaką 
chciał przekazać autor, odnoszącą się 
do Maryi i Kościoła. W obu tych wy-
darzeniach zbawczych – w Zwiastowa-
niu i w Pięćdziesiątnicy – jest obecna 
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Maryja. W obydwu tych zdarzeniach 
odczytuje się taką samą ekonomię zbaw-
czą. Pierwotna wspólnota wsparta mocą 
Ducha (Dz 1,8) opuszcza miejsce w „sa-
li górnej”, miejsce zamknięcia i odosob-
nienia, aby publicznie i odważnie głosić 
wielkie dzieła Pana. W ten sam sposób 
Maryja poruszona Duchem Świętym 
udała się z pośpiechem do Elżbiety, aby 
głosić „wielkie rzeczy, które uczynił Jej 
Wszechmocny”. Dla św. Łukasza Ma-
ryja jest wyraźnie prototypem Kościoła, 
Jego doskonałą ikoną.

Litania Loretańska jest zbiorem ty-
tułów, które przysługują Matce Jezusa 
ze względu na Jej osobę i misję w histo-
rii zbawienia. Wśród nich są dwa, któ-

re wprost odnoszą się do Osoby Ducha 
Świętego: Przybytek Ducha Świętego 
oraz Arka Przymierza. Pozwalają one 
odkrywać Jego obecność w życiu Panny 
Świętej od początku do końca. W opar-
ciu o interpretację tekstów biblijnych, 
Tradycja Kościoła, a szczególnie Ojco-
wie Kościoła tworzyli różne tytuły, któ-
re ukazują najważniejsze prawdy wiary 
i stały się dla wiernych zdrowym fun-
damentem wiary i pobożności. Stąd ty-
tuły Przybytek Ducha Świętego oraz 
Arka Przymierza dowartościowują czę-
sto marginalizowaną rolę Ducha Świę-
tego w kulcie maryjnym.

Jakub Kamiński OCD
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F O R M A C J A

O miłosierdziu można pisać traktaty. Można też słuchać kazań, rekolekcji i… zobaczyć, 
że to tak naprawdę niewiele zmienia. Ale można też uklęknąć przed Tym, który jest sa-
mą miłością, zapatrzyć się w Jego Oblicze pełne Miłosierdzia, radować się Bożą obec-
nością i zapragnąć już tylko jednego – by jaśnieć Jego światłem.

Alicja Maksymiuk

8 grudnia 2015 roku Ojciec Święty Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz Mi-
łosierdzia. Aby przyjąć i rozwinąć w sobie ten dar, chcemy w tym roku podjąć formację 
w szkole miłosierdzia, pragnąc stać się jeszcze bardziej uczniami naszego Mistrza. Przy-
gotowany cykl materiałów jest zaproszeniem do pochylenia się w każdym miesiącu nad 
zagadnieniem miłosierdzia według schematu lecti o divina, składającego się z pięciu kro-
ków: lecti o (czytanie), meditati o (rozmyślanie), orati o i contemplati o (osobista modlitwa) 
oraz acti o (działanie). Najpierw proponujemy uważną, modlitewną lekturę i medyta-
cję papieskiej bulli ogłaszającej Rok Święty Misericordiae Vultus, a następnie osobistą 
modlitwę spotkania z Obliczem Miłosiernego, doświadczając w szczególny sposób Je-
go łaski (pomocą może być podana na każdy miesiąc modlitwa świadków miłosierdzia). 

Wszystkie przygotowane teksty mają służyć modlitwie. Nie trzeba więc ściśle trzymać 
się podanego schematu. Wszystko zależy od naszej dyspozycji wewnętrznej oraz od te-
go, jak Pan chce poprowadzić nas podczas każdej modlitwy. Na końcu materiałów for-
macyjnych każdego miesiąca podano dodatkowe fragmenty z Pisma Świętego, które 
mogą być treścią lecti o w kolejnych dniach podczas naszej modlitwy, w miejsce tekstu 
bulli Papieża Franciszka.

Zwieńczeniem każdorazowej modlitwy może stać się podjęcie konkretnego postanowie-
nia, w którym wyrazi się nasze pójście za Jezusem, naszym Nauczycielem i Mistrzem; 
podjęcie czynu miłosierdzia względem samego siebie lub naszych bliźnich.

Zanurzmy się całkowicie w nurcie Bożego Miłosierdzia, stając się miłosierni jak Ojciec.

W SZKOLE MIŁOSIERDZIA
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STYCZEŃ

MIŁOSIERDZIE BOGA OJCA 
W HISTORII ZBAWIENIA

Św. Teresa od Jezusa radzi: „Posta-

raj się o towarzystwo. A jakież mogłabyś 

znaleźć lepsze nad towarzystwo samego 

Mistrza (…) Przedstaw sobie Pana sto-

jącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłoś-

cią i z jaką pokorą raczy Ciebie nauczać” 

(Droga doskonałości 26,1).

LECTIO (CZYTANIE)
Jezus jest obecny i pragnie także do ciebie 

mówić. Wsłuchaj się...

Papież Franciszek, 
bulla Misericordiae Vultus:

„Ojciec «bogaty w miłosierdzie» 
(por. Ef 2,4), gdy objawił Mojżeszowi 
swoje imię: «Bóg miłosierny i litości-
wy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» 
(Wj 34,6), sprawił, że człowiek mógł nie-
przerwanie poznawać Jego boską naturę 
na różne sposoby i w wielu momentach 
historii (…) Potrzebujemy nieustannie 
kontemplować tę tajemnicę miłosier-
dzia. Jest ona dla nas źródłem radości, 
ukojenia i pokoju. Jest warunkiem nasze-
go zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, 
które objawia Przenajświętszą Trójcę. Mi-
łosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, 
w którym Bóg wychodzi nam na spot-
kanie. Miłosierdzie: jest podstawowym 
prawem, które mieszka w sercu każde-

go człowieka, gdy patrzy on szczerymi 
oczami na swojego brata, którego spotyka 
na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, 
która łączy Boga z człowiekiem, ponie-
waż otwiera serce na nadzieję bycia ko-
chanym na zawsze, pomimo ograniczeń 
naszego grzechu.

«Właściwe Bogu jest stosowanie mi-
łosierdzia i w tym najwyraźniej wyraża 
się jego wszechmoc». Słowa św. Toma-
sza z Akwinu pokazują, że miłosierdzie 
Boże nie jest znakiem słabości, lecz prze-
jawem wszechmocy Boga. Z tego też 
powodu liturgia w jednej ze swoich naj-
starszych kolekt przywołuje następu-
jące słowa modlitwy: «Boże, Ty przez 
przebaczenie i litość najpełniej okazu-
jesz swoją wszechmoc». Bóg zawsze bę-
dzie w ludzkiej historii jako Ten, który 
jest obecny, bliski, opatrznościowy, świę-
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ty i miłosierny. «Cierpliwy i miłosier-
ny» – to podwójne określenie spotykamy 
często w Starym Testamencie jako opis 
natury Boga. To Jego bycie miłosiernym 
znajduje swe potwierdzenie w wielora-
kich dziełach historii zbawienia, gdzie 
dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary 
i zniszczenia”.

MEDITATIO (ROZMYŚLANIE)
Przeczytaj jeszcze raz i postaraj się zrozu-

mieć i zgłębić, co Mistrz chce powiedzieć 

Ci słowami Papieża Franciszka. Możesz 

zatrzymać się na jednym, wybranym zda-

niu, które zapadło Ci w serce.

Rozważanie:

Cała historia świata i zbawienia za-
warta w Biblii nie jest czymś zamierzch-
łym, odległym, nie mającym związku 
z nami. Wręcz przeciwnie, należy ją prze-
żywać jako „zjawisko nieustannie obecne”, 
jak pisał Roman Brandstaetter. W histo-
rii Noego, Abrahama, Mojżesza i innych 
mogę odczytać także swoją własną histo-
rię, w której Bóg objawia się mi, pochy-
la się nade mną i okazuje miłosierdzie.

W Starym Testamencie symbolem 
okrycia łaską był płaszcz. Mojżesz wy-
korzystuje płaszcz, zasłaniając nim swoją 
twarz, aby mógł stanąć wobec przecho-
dzącego Boga, który objawia się jako 
„Bóg miłosierny, cierpliwy, bogaty w ła-
skę i wierność” (Wj 34,6). Mojżesz wy-
znaje wówczas, że Pan jest Bogiem, który 
przebacza (por. Wj 34,9). Także i każdy 
z nas jest okryty płaszczem Bożego mi-
łosierdzia.

ORATIO (MODLITWA)
Pan nie tylko mówi do Ciebie, ale również 

zaprasza do odpowiedzi, do wejścia z Nim 

w dialog. Po wsłuchaniu się w Mistrza po-

dejmij z Nim rozmowę, kierując do niego 

słowa proste i szczere.

Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, 
Ty umacniasz wiarę swojego ludu, 
pomnóż łaskę, której nam udzieliłeś, 
abyśmy głębiej pojęli, 
jak nieskończona jest Miłość, 
przez którą zostaliśmy stworzeni,
jak cenna jest Krew, 
przez którą zostaliśmy odkupieni
oraz jak potężny jest Duch, 
który nas odrodził i nami kieruje. 
Najmiłosierniejszy Boże, 
daj nam, abyśmy z coraz większą ufnoś-
cią czerpali łaski ze źródeł miłosierdzia 
i sami okazywali się coraz bardziej miło-
sierni wobec naszych sióstr i braci. 
Amen.

por. Mszał rzymski, 

Msza wotywna o Miłosierdziu Bożym

CONTEMPLATIO (KONTEMPLACJA)
Pozostań z Jezusem w chwili ciszy, nie mó-

wiąc nic, a jedynie trwając w Jego obecności.

ACTIO (DZIAŁANIE)
„Panie, co chcesz, abym czynił/-a?”. Zasta-

nów się, do czego wzywa Ciebie dziś nasz 

Mistrz i sformułuj postanowienie, które po-

starasz się wypełniać w najbliższych dniach.
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Dodatkowe fragmenty do Lectio:
Pan zapewnia Cię o swojej miłości w nie-

zliczonych miejscach Pisma Świętego. Aby 

pogłębić zagadnienie miłosierdzia, możesz 

pochylić się nad jednym z poniższych frag-

mentów:

Rdz 8,13-9,17; Rdz 18,22-33; 
Wj 3,1-12; Wj 34,5-10; Wj 21,4-9; 
Joz 24,14-24; 1 Sm 2,1-10; 
1 Krl 8,22-53; Ne 9.

LUTY

MIŁOSIERDZIE BOGA 
W USTACH PROROKÓW

Św. Teresa od Jezusa radzi: „Posta-

raj się o towarzystwo. A jakież mogłabyś 

znaleźć lepsze nad towarzystwo samego 

Mistrza (…) Przedstaw sobie Pana sto-

jącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłoś-

cią i z jaką pokorą raczy Ciebie nauczać” 

(Droga doskonałości 26,1).

LECTIO (CZYTANIE)
Jezus jest obecny i pragnie także do ciebie 

mówić. Wsłuchaj się...

Papież Franciszek, 
bulla Misericordiae Vultus:

„Niech czas Wielkiego Postu w Ro-
ku Jubileuszowym zostanie przeżyty jesz-
cze bardziej intensywnie, jako istotny 
moment w celebrowaniu i doświadcza-
niu miłosierdzia Boga. Ileż stron Pisma 
Świętego można przemedytować pod-
czas tych tygodni Wielkiego Postu, aby 
odkryć na nowo miłosierne oblicze Ojca!

Używając słów proroka Micheasza mo-
żemy również i my powtórzyć: «Któryż 
Bóg podobny Tobie, co oddalasz nie-
prawość, odpuszczasz występek reszcie 
dziedzictwa Twego? Nie żywi On gnie-
wu na zawsze, bo upodobał sobie mi-
łosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, 
zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głę-
bokości morskie wszystkie nasze grze-
chy» (7,18-19).

W tym czasie modlitwy, postu 
i uczynków miłości, strony Księgi pro-
roka Izajasza będą mogły zostać prze-
medytowane w sposób jeszcze bardziej 
konkretny: «Czyż nie jest raczej ten post, 
który wybieram: rozerwać kajdany zła, 
rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno 
uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; 
dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić 
w dom biednych tułaczy, nagiego, które-
go ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się 
od współziomków. Wtedy twoje światło 
wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie 
twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja po-
przedzać cię będzie, chwała Pańska iść 
będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan 
odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzek-
nie]: „Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz 
jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mó-
wić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb 
zgłodniałemu i nakarmisz duszę przy-
gnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie 
w ciemnościach, a twoja ciemność stanie 
się południem. Pan cię zawsze prowa-
dzić będzie, nasyci duszę twoją na pust-
kowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że 
będziesz jak zroszony ogród i jak źródło 
wody, co się nie wyczerpie» (58,6-11)”.
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MEDITATIO (ROZMYŚLANIE)
Przeczytaj jeszcze raz i postaraj się zrozu-

mieć i zgłębić, co Mistrz chce powiedzieć 

Ci słowami Papieża Franciszka. Możesz 

zatrzymać się na jednym, wybranym zda-

niu, które zapadło Ci w serce.

Rozważanie:

„Wielokrotnie i na różne sposoby 
przemawiał do nas Bóg przez proro-
ków” (Hbr 1,1). Były to niejednokrot-
nie słowa ostre, pouczające i karcące, ale 
zawsze kryła się za nimi ojcowska mi-
łość naszego Boga, przebaczająca i peł-
na zatroskania o dobro człowieka. Pan 
Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by 
się nawrócił i żył (por. Ez 18,23). Tą dro-
gą powrotu do Pana jest Sakrament Po-
jednania. Pozwala nam on zanurzyć się 
w niezmierzonym oceanie miłosierdzia, 
by móc na nowo podjąć próbę budowa-
nia relacji z naszym Ojcem, odkrywając 
na nowo prawdziwy i głęboki sens na-
szego życia oraz doświadczyć głębokie-
go pokoju.

Maryja nazywana jest Matką Pojed-
nania. Ona z woli Boga powołana jest do 
tego, aby troszczyć się o zbawienie każ-
dego człowieka. Pomaga więc nam nie-
ustannie wracać do domu naszego Ojca.

ORATIO (MODLITWA)
Pan nie tylko mówi do Ciebie, ale zaprasza 

Cię także do odpowiedzi, do wejścia z Nim 

w dialog. Po wsłuchaniu się w Mistrza po-

dejmij z Nim rozmowę, kierując do niego 

słowa płynące prosto z serca.

O Panie mój, czuję, że dusza moja 
ulgę znajduje i uspokojenie na wspomnie-
nie tej rozkoszy, którą cieszyć się będzie, 
jeśli z miłosierdzia Twego dostąpi szczęś-
cia cieszenia się Tobą na wieki. Ale pier-
wej chciałaby służyć Tobie, jak Ty, służąc 
jej, nabyłeś dla niej to szczęście. Cóż po-
cznę, Panie mój? Co zdołam uczynić dla 
Ciebie, Boże mój? O, jakże późno zapa-
liły się pragnienia moje, a Ty Panie, jak 
wcześnie począłeś starać się o mnie, po-
budzać i wzywać mnie, abym się wszystka 
oddała Tobie! Czy może kiedy opuściłeś, 
Panie, nędzarza, albo odwróciłeś się od 
mizernego żebraka, pragnącego zbliżyć 
się do Ciebie? Czy może mają jakie gra-
nice wielmożności Twego miłosierdzia 
i wspaniałość Twoich darów? O Boże 
mój, Miłosierdzie moje! Jakże jasno dzi-
siaj możesz tę boską Twoją szczodrobli-
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wość objawić na mnie, Twojej służebnicy! 
Wszechmogący jesteś, Boże wielki! (…)

O Panie, wyznaję nieskończoną 
moc Twoją! Wszak jesteś wszechmo-
gący i cóż może być niemożliwe Temu, 
który wszystko może? Chciej, Panie mój, 
chciej tylko, bo jakkolwiek jestem nędz-
na, przecież mocno wierzę, że Ty mo-
żesz, cokolwiek chcesz, i im większe są 
te dziwne sprawy Twoje, o których słyszę, 
i im pewniej wiem, żeś Ty mocen uczy-
nić jeszcze większe, tym mocniej utwier-
dza się moja wiara, tym ufniej wierzę, że 
uczynisz to, o co Cię błagam! Cóż w tym 
dziwnego, że Wszechmogący cuda mo-
że czynić i czyni?

Przy wszystkich nędzach moich, 
Ty wiesz, że nigdy w życiu moim nie 
było tej chwili, bym nie uznawała wszech-
mogącej Twojej potęgi i nieskończonego 
Twego miłosierdzia. W tym przynajmniej 
racz mi to, Panie, policzyć w zasługę, nie 
obraziłam Ciebie! Przywróćże mi, Boże 
mój, czas stracony, dając mi Twoją łaskę 

na teraz i na przyszłość, abym się ukaza-
ła przed Tobą obleczona w szaty godowe, 
wszak możesz to uczynić, jeśli zechcesz! 

św. Teresa od Jezusa, 

Wołanie duszy do Boga 4,1-2

CONTEMPLATIO (KONTEMPLACJA)
Pozostań z Jezusem w chwili ciszy, nie mó-

wiąc nic, a jedynie trwając w Jego obecności.

ACTIO (DZIAŁANIE)
„Panie, co chcesz, abym czynił/-a?”. Zasta-

nów się, do czego wzywa Ciebie dziś nasz 

Mistrz i sformułuj postanowienie, które po-

starasz się wypełniać w najbliższych dniach.

Dodatkowe fragmenty do Lectio:
Pan zapewnia Cię o swojej wierności i mi-

łości ustami proroków Starego Testamentu, 

wzywając jednocześnie, byś przylgnął/-eła 

do Niego całym swoim sercem. Aby pogłębić 

zagadnienie miłosierdzia możesz pochylić 

się nad jednym z poniższych fragmentów:

Iz 1,10-20; Iz 30,15-26; Iz 51,4-16; 
Iz 58,6-11; Jer 31,2-20; Ez 39,21-29; 
Mi 7,7-18; Ba 2,11-3,8; Oz 2,16-25.

MARZEC

PSALMY OPIEWAJĄCE 
MIŁOSIERDZIE BOGA

Św. Teresa od Jezusa radzi: „Posta-

raj się o towarzystwo. A jakież mogłabyś 

znaleźć lepsze nad towarzystwo samego 

Mistrza (…) Przedstaw sobie Pana sto-

jącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłoś-

cią i z jaką pokorą raczy Ciebie nauczać” 

(Droga doskonałości 26,1).
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LECTIO (CZYTANIE)
Jezus jest obecny i pragnie także do ciebie 

mówić. Wsłuchaj się...

Papież Franciszek, 
bulla Misericordiae Vultus:

„Psalmy w sposób szczególny okazują 
tę wielkość Boskiego działania: «On od-
puszcza wszystkie twoje winy, On le-
czy wszystkie twe niemoce, On życie 
twoje wybawia od zguby, On wieńczy 
cię łaską i zmiłowaniem» (Ps 103,3-4). 
W sposób jeszcze bardziej wyrazisty ko-
lejny Psalm przywołuje konkretne zna-
ki miłosierdzia: «Pan uwalnia jeńców, 
Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan 
podnosi pochylonych, Pan miłuje spra-
wiedliwych. Pan strzeże przychodniów, 
chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdro-
ża kieruje występnych» (Ps 146,7-9). I w 
końcu jeszcze inne wyrażenia Psalmisty: 
«On leczy złamanych na duchu i prze-
wiązuje ich rany. […] Pan dźwiga pokor-
nych, a poniża występnych aż do ziemi» 
(Ps 147,3.6). Miłosierdzie Boga nie jest 
więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest kon-
kretnym faktem, dzięki któremu On ob-
jawia swoją miłość ojcowską i matczyną, 
która wypływa z wnętrzności i zwraca się 
do syna. To naprawdę jest ten przypadek, 
kiedy może mówić o miłości wypływa-
jącej z wnętrza. Pochodzi ona z wnętrza 
jako głębokie uczucie, naturalne, akt czu-
łości i współczucia, odpuszczenia i prze-
baczenia.

 «Bo Jego miłosierdzie [łaska] na wie-
ki» (Ps 136). Jest to refren powtarzany po 

każdym wersecie Psalmu, który opowia-
da historię objawienia się Boga. W mocy 
miłosierdzia wszystkie dzieje starożyt-
nego ludu pełne są głębokiego znacze-
nia zbawczego. Miłosierdzie sprawia, że 
historia Boga i Izraela staje się historią 
zbawienia. Wydaje się, że przez to cią-
głe powtarzanie: «Bo Jego miłosierdzie 
na wieki», Psalm łamie zamknięty krąg 
przestrzeni i czasu, aby wszystko umieś-
cić w wiecznej tajemnicy miłości. To tak, 
jakby chciał nam powiedzieć, że Bóg bę-
dzie spoglądał na człowieka nie tylko 
w historii, ale i na wieczność, wzrokiem 
miłosiernego Ojca”.

MEDITATIO (ROZMYŚLANIE)
Przeczytaj jeszcze raz i postaraj się zrozu-

mieć i zgłębić, co Mistrz chce powiedzieć 

Ci słowami Papieża Franciszka. Możesz 

zatrzymać się na jednym, wybranym zda-

niu, które zapadło Ci w serce.

Rozważanie:

W miłosierdziu mamy niepod-
ważalny dowód tego, jak Bóg nas ko-
cha. On daje wszystko z siebie samego, 
zawsze, za darmo i nie prosząc o nic w za-
mian. Przychodzi nam z pomocą, kiedy 
go wzywamy. Piękne jest, że codzienna 
modlitwa Kościoła zaczyna się słowami 
psalmu: «Boże, wejrzyj ku wspomoże-
niu memu, Panie, pośpiesz ku ratunko-
wi memu» (Ps 70,2). On przychodzi, aby 
oczyścić nasze serce z grzechu, uwolnić 
od naszych złych przywiązań, wybawić 
nas od słabości, w których żyjemy. Jego 
pomoc sprawia, że potrafi my dostrzec 
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Jego obecność i doświadczyć Jego bli-
skości i czułej miłości w naszej codzien-
ności. Dzień za dniem, dotknięci przez 
Jego współczucie, możemy również i my 
być współczujący dla wszystkich. Miło-
sierni jak nasz Ojciec. 

Chrześcijanin, który stara się oczyś-
cić z grzechu i uświęcić się z pomocą 
łaski Bożej, nie jest pozostawiony sam 
sobie. „Życie poszczególnych dzieci Bo-
żych łączy się przedziwną więzią (...) 
z życiem wszystkich braci chrześcijan 
w nadprzyrodzonej jedności”. Ta prze-
dziwna wspólnota obejmuje wszystkich 
nas pielgrzymujących na ziemi, na-
sze siostry i braci w czyśćcu oraz świę-
tych w niebie z Niepokalaną Maryją na 
czele. Istnieje między nami trwały wę-
zeł miłości i bogata wymiana wszelkich 
dóbr (por. KKK 1474-1475).

ORATIO (MODLITWA)
Pan nie tylko mówi do Ciebie, ale zaprasza 

Cię także do odpowiedzi, do wejścia z Nim 

w dialog. Po wsłuchaniu się w Mistrza po-

dejmij z Nim rozmowę, kierując do niego 

słowa płynące prosto z serca.

Panie, w tej chwili ciszy [u progu 
wschodzącego dnia] przychodzę Cię 
błagać o pokój, mądrość i siłę. 

Chcę patrzeć dziś na świat oczami 
pełnymi miłości. Być cierpliwym, wy-
rozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć 
ponad to, co jest tylko pozorem; widzieć 
Twoje dzieci tak, jak Ty je sam widzisz 
i dostrzegać w nich to, co dobre. 

Daj mi taką życzliwość, by wszyscy, 
z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli 
Twoją obecność. I niech będę dla nich 
chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każ-
dego dnia. 

Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje 
i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejęt-
nościami, abym zdołał wypełnić każde za-
danie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. 
[Pobłogosław mnie na ten nadchodzący 
dzień, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego.] Amen.

kard. Léon J. Suenens

CONTEMPLATIO (KONTEMPLACJA)
Po prostu bądź z Jezusem w ciszy swo-

jego serca. Nie musisz nic mówić, trwaj 

przy Nim.

ACTIO (DZIAŁANIE)
„Panie, co chcesz, abym czynił/-a?”. Zasta-

nów się, do czego wzywa Ciebie dziś nasz 

Mistrz i sformułuj postanowienie, które po-

starasz się wypełniać w najbliższych dniach.

Dodatkowe fragmenty do Lectio:
Psalmy są niezrównanym świadectwem 

Bożej łaski i wierności. Wyśpiewuj (i roz-

ważaj) wraz z psalmistą Boże miłosierdzie 

słowami jednego z psalmów:

Ps 86; Ps 103; Ps 116; Ps 118; Ps 121; 
Ps 136; Ps 145; Ps 146; Ps 147.

Józef Tracz OCD
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S Z K A P L E R Z

bitu noszonego przez mnichów. Był to 
rodzaj fartucha, prostokątny pas mate-
riału z otworem na głowę, który w cza-
sie pracy zabezpieczał podstawową część 
habitu – długą szatę z rękawami sięgają-
cą do stóp (tunikę), przed zniszczeniem 
bądź zabrudzeniem. Z czasem w wielu 
zakonach stał się integralnym elemen-
tem habitu zakonnego, noszonym przez 
cały czas (np. u benedyktynów, cyster-
sów, dominikanów czy karmelitów – nie 

1. FARTUCH MNICHÓW

Używany przez nas termin szkaplerz 
jest spolszczeniem łacińskiego wyrazu 
scapulare, który z kolei pochodzi od sło-
wa scapulae, oznaczającego barki, ramio-
na albo plecy. Scapulare oznaczało zatem 
pierwotnie szatę, która okrywała wymie-
nione części ciała. Z czasem termin ten 
uzyskał bardziej szczegółowe znaczenie 
– nazywano tak jeden z elementów ha-

OKRYCI SZATĄ ZBAWIENIA

„… dusza moja raduje się w Bogu moim, 

bo mnie przyodział w szaty zbawienia” (Iz 61,10)

Szkaplerz święty jest rzeczywistością, która dobrze ukazuje nam sposób Bożego dzia-
łania. Coś bardzo prostego i, po ludzku tylko patrząc, nieznacznego, może radykalnie 
wpłynąć na nasze życie. Jeśli przyjmujemy go ze szczerą wiarą i dobrą wolą, będzie to 
dla nas nie tylko pojedynczy akt pobożności maryjnej w chwili jego przyjęcia, ale stanie 
się on zaproszeniem do wkroczenia na drogę. A będzie to droga modlitewnej bliskości 
z Maryją, jak również droga Jej naśladowania i stawania się w świecie Jej żywym obra-
zem. W miarę podążania tym szlakiem będziemy coraz lepiej wnikać w duchową głębię 
tego prostego znaku maryjnej szaty.

Ażeby odważniej i gorliwiej wkroczyć wspólnie na ścieżkę pogłębiania swego przymie-
rza z Maryją, proponujemy Szanownym Czytelnikom lekturę cyklu artykułów, których 
tematyką będzie przede wszystkim omówienie konkretnych aspektów szkaplerza kar-
melitańskiego w ich wymiarze teologicznym, historycznym jak i praktycznym. Część 
z omawianych zagadnień będzie Wam, Drodzy Czytelnicy, być może dobrze znana. Ufam 
jednak, że każdy z Was znajdzie w nich coś, co go zainteresuje, poruszy i pomoże na no-
wo rozpalić radość z bycia przyodzianym w szatę Maryi.

W pierwszym z artykułów postaram się pokrótce przypomnieć, co w ogóle oznacza sło-
wo „szkaplerz” i jak ta rzeczywistość była i jest przeżywana w Kościele.
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posiadają go natomiast np. habity fran-
ciszkańskie). Oprócz znaczenia prak-
tycznego, szybko nadano szkaplerzowi 
również znaczenie religijne. Miał on sym-
bolizować skrzydła Cherubinów i Sera-
fi nów (cały habit określano zresztą jako 
„strój anielski” – vestis angelica, co mia-
ło przypominać mnichom o ich powo-
łaniu do nieustannego wielbienia Boga 
na wzór aniołów) jak również, w później-
szym czasie, „słodkie jarzmo Chrystusa” 
(por. Mt 11,29-30). Ów element stroju 
zakonnego zyskiwał nieraz szczególne 
znaczenie duchowe. Dotyczyło to rodzin 
zakonnych takich jak trynitarze, serwi-
ci czy właśnie karmelici i wiązało się ze 
szczególnymi objawieniami prywatnymi.

Nie wiemy, kiedy i gdzie dokładnie 
zrodziła się idea, by umożliwić ludziom 
świeckim, osobiście bliżej związanym 
z daną wspólnotą zakonną bądź identy-
fi kującym się z jej duchowością, zamani-
festowanie tego faktu poprzez nałożenie 

im tego elementu habitu. Oczywiście 
noszenie całego szkaplerza, sięgającego 
często do stóp, na wierzchu normalne-
go stroju osób świeckich nie byłoby zbyt 
praktyczne. Zmniejszono więc tę szatę do 
dwóch prostokątnych kawałków, opadają-
cych na plecy i na piersi, co umożliwiało 
noszenie jej pod zwyczajnym ubraniem. 

Dokładny krój i rozmiar tego po-
mniejszonego szkaplerza różnił się oczy-
wiście w zależności od zakonu, czasów 
a także lokalnych tradycji. Na przykła-
dzie szkaplerza karmelitańskiego dobrze 
widać, jak bardzo różnorodne mogą być 
np. rozmiary szkaplerza czy symbole, któ-
rymi się go ozdabia (w przypadku szka-
plerza karmelitańskiego są one zawsze 
fakultatywne – przynajmniej jeśli chodzi 
o szkaplerz sukienny – stąd możliwa jest 
tutaj spora różnorodność). Zezwolenie na 
zastąpienie szkaplerza wykonanego z ma-
teriału medalikiem szkaplerznym pocho-
dzi natomiast z czasów współczesnych 
(1910 r.) i wiąże się z osobą św. Piusa X.

2. NIEZWYKŁA RÓŻNORODNOŚĆ

Praktyka nakładania szkaplerzy oso-
bom, które nie są członkami danych 
wspólnot zakonnych, szybko zyskała 
w Kościele wielką popularność. Z biegiem 
lat wykształciła się spora liczba różnych 
szkaplerzy, z których każdy poświęcony 
był jakiejś konkretnej osobie lub tajem-
nicy wiary. Pozwolę sobie wymienić nie-
które spośród nich:
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  Szkaplerz Trójcy Przenajświętszej 
(biały). Związany z zakonem tryni-
tarzy. Zapoczątkowany przez św. Jana 
de Matha w 1194 r. Na obu białych 
płatkach szkaplerza znajduje się krzyż 
trynitarski, złożony z niebieskiej bel-
ki poprzecznej (symbolizującej Boga 
Ojca), na którą naszyta jest czerwo-
na belka pionowa symbolizująca Sy-
na Bożego. A wszystko to na białym 
tle symbolizującym Ducha Świę-
tego. Szkaplerz ten został zatwierdzony 
przez Innocentego III w 1198 r.

  Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny (niebieski). 
Propagowany przez teatynów i maria-
nów. Związany z objawieniami Urszu-
li Benincasa (1617 r.), która otrzymała 
od Maryi i Jezusa 10 obietnic związa-
nych z jego noszeniem. Został zatwier-
dzony przez papieża w 1671 r.

  Szkaplerz Niepokalanego Serca Ma-
ryi (zielony). Składa się zazwyczaj z jed-
nego płatka, zawieszonego na zielonej 
tasiemce. Na awersie płatka naszyty jest 
wizerunek Niepokalanego Serca Maryi 
przeszytego mieczem, na rewersie nato-
miast – wizerunek całej sylwetki Matki 
Bożej. Zapoczątkowany w 1840 przez 
Justynę Bisgueyburu, szarytkę. Zatwier-
dzony w 1863 r. 

  Szkaplerz Najsłodszego Serca Pa-
na Jezusa (biały). Składa się zazwy-
czaj z jednego płatka zawieszonego 
na tasiemce. Na białym płatku na-
szyty jest wizerunek Serca Jezusa oto-

czonego cierniową koroną i napisem: 
Stój! Serce Jezusa jest ze mną. Zapo-
czątkowany przez Magdalenę Remu-
zat w 1720 r. Zatwierdzony w 1872 r. 
przez bł. Piusa IX. 

  Szkaplerz Siedmiu Boleści Najświęt-
szej Maryi Panny, zwany też Szkaple-
rzem Matki Bożej Bolesnej (czarny). 
Zapoczątkowany w 1240 r. Rozpo-
wszechniany przez serwitów od 1266 r.
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  Szkaplerz Przenajdroższej Krwi 
Chrystusa (czerwony). Rozpo-
wszechniany przez misjonarzy Krwi 
Chrystusa. Szkaplerz ten składa 
się z dwóch czerwonych płatków: 
większego i mniejszego. Na jednym 
z nich znajduje się wizerunek kieli-
cha adorowanego przez dwóch Anio-
łów. Zapoczątkowany w 1808 r. przez 
św. Kaspra del Bufalo. Zatwierdzony 
przez Piusa VII w 1815 r.

  Szkaplerz Męki Pańskiej (czerwony). 
Lazaryści (misjonarze). Zapoczątko-
wany przez Apolonię Andriveau, sza-
rytkę 14 września 1846 r. Na jednym 
płatku znajduje się wizerunek ukrzy-
żowanego Zbawiciela, pod nim na-
rzędzia Męki Pańskiej i napis: Święta 

męko Pana naszego Jezusa Chrystusa 

zbaw nas. Na drugim płatku wizeru-
nek Serc Jezusa i Maryi z Krzyżem 
między nimi. Zatwierdzony w 1847 r.

  Szkaplerz Męki Jezusa Chrystusa 
(czarny). Propagowany przez ojców 
pasjonistów. Zatwierdzony przez Piu-
sa IX 22 września 1861 r. 

  Szkaplerz św. Michała Archanioła 
(niebiesko-czarny), w kształcie tarczy 
(jeden płatek niebieski, drugi czarny), 
na tasiemkach (jednej niebieskiej, dru-
giej czarnej). Na obu tarczach naszyty 
jest wizerunek św. Michała Archanio-
ła i napis: Któż jak Bóg!

  Szkaplerz św. Józefa (fi oletowo-żół-
to-biały). Zatwierdzony przez Leo-
na XIII w 1893 r.

Tak wielka liczba szkaplerzy mo-
że oczywiście dziwić. Czy ma sens tak 
wielkie zróżnicowanie, w którym łatwo 
się wręcz pogubić? Z pewnością musi-
my postrzegać je jako wielkie bogactwo 
Kościoła i świadectwo jego wewnętrznej 
różnorodności. Kościół, z macierzyńską 
troską dostrzega prawo poszczegól-
nych ludzi do własnej, specyfi cznej dro-
gi duchowej, w której jedna konkretna 
tajemnica wiary może być przeżywa-
na intensywniej.

3. SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI 
- JEDEN Z WIELU?

Na powyższej liście brakuje oczy-
wiście szkaplerza karmelitańskiego, 
najbardziej znanego i najbardziej roz-
powszechnionego w Kościele. Czy jed-
nak rzeczywiście zasługuje on na to, by 
wyróżnić go w ten sposób, mówiąc o nim 
oddzielnie? Na pewno nie chodzi o to, 
aby robić jakiś ranking szkaplerzy bądź 
reklamować jeden z nich, marginalizu-
jąc wartość pozostałych. Logika ducha 
i miłości nie ma przecież wiele wspól-
nego z prawami marketingu. Pragnie-
my raczej na łamach tego czasopisma 
podzielić się naszym odkrywaniem du-
chowej głębi, kryjącej się w szkaplerzu 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Kar-
mel i tym, jak Maryja, wykorzystując 
go, kształtowała i nadal kształtuje serca 
tych, którzy w tym znaku się Jej powie-
rzają. Tym, co stanowi o jego specyfi cz-
nym duchowym bogactwie są na pewno 
niezwykłe obietnice, które Niepokalana 
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Dziewica przyobiecała tym, którzy będą 
go nosić. Są to przecież, oprócz szczegól-
nej opieki Maryi w ciągu życia, obietni-
ca zachowania od wiecznego potępienia, 
oraz, już pod bardziej szczegółowymi wa-
runkami, tzw. przywilej sobotni – obiet-
nica wyzwolenia z czyśćca w pierwszą 
sobotę po śmierci. Przyjęcie szkaplerza 
oznacza również włączenie się w jakże 
bogatą duchową tradycję Zakonu Kar-
melitańskiego. Zakonu, który poświęco-
ny jest w Kościele w sposób szczególny 
szukaniu Boga na modlitwie i życiu na 
wzór Dziewicy z Nazaretu. Zapewne 
z tych właśnie powodów był to w cią-
gu wieków szkaplerz najbardziej rozpo-
wszechniony. Pozostaje on takim również 

dzisiaj (niektórzy wręcz, słysząc słowo 
„szkaplerz”, automatycznie utożsamiają 
je z brązowym szkaplerzem karmelitań-
skim). O jego aktualności w dzisiejszych 
czasach można by mówić długo, ale po-
zwolę sobie przypomnieć tylko dwie 
kwestie. Pierwsza to piękne świadectwo 
wystawione szkaplerzowi karmelitań-
skiemu przez św. Jana Pawła II, który 
nosił go od lat dziecięcych i podkreślał, 
jak bardzo sobie go ceni. Drugą jest fakt, 
że w czasie objawień fatimskich Mary-
ja przypomniała wymownie o tym nie-
zwykłym znaku Swej opieki, jakim jest 
Jej szkaplerz.

Michał Żelechowski OCD
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ŚW I A D KOW I E  S Z K A P L E R Z A
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

Józef Kalinowski urodził się w Wil-

nie 1 września 1835 roku, w cieniu Ostrej 

Bramy, gdzie czczony jest sławny obraz 

Matki Bożej Miłosierdzia. Maryja by-

ła więc obecna w życiu Józefa od naj-

młodszych lat. Wychowany w głęboko 

religijnej rodzinie, często nawiedzał kar-
melitańskie sanktuarium i oddawał się 
pod opiekę Matki Miłosierdzia. Z synow-
ską miłością wpatrywał się w jej oblicze, 
szukając potrzeby matczynej miłości. Je-
go matka zmarła bowiem, gdy był jeszcze 
niemowlęciem. Wraz z okresem dorasta-
nia, nauki w Hory-Horkach i studiów na 
Mikołajewskiej Akademii Inżynierskiej 
w Petersburgu przeżył wiele perypetii 
życiowych oraz poważny kryzys reli-
gijny. Wychowanie religijne wyniesione 
z domu rodzinnego nie wytrzymało wów-
czas próby życia. Młody Józef zaniechał 
przystępowania do sakramentów świętych 
i regularnego uczestnictwa w Euchary-
stii. W swoich Wspomnieniach napisał 
„Praktyki religijne zaniedbywałem, do po-
bożności jednak wewnętrznej popęd tu 
i ówdzie mocno acz przechodnio w du-
szy się budził. Nie byłem temu głosowi 
jednak wierny”. Tęsknota za prawdziwy-
mi wartościami, za Bogiem, który tylko 
może nasycić serce człowieka, nieustannie 

MARYJA W ŻYCIU ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

ŚŚ
NN

Drodzy Czytelnicy, w nowym dziale naszego kwartalnika, pragniemy zaznajomić Was 
z osobami związanymi z duchowością Maryjną poprzez Szkaplerz Najświętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel. Świadkowie to szczególni czciciele Matki Bożej i Jej daru Szka-
plerza, rozsiewający wokoło woń cnót Maryi i prowadzący innych drogą naśladowania 
Matki Bożej, prosto do Boga. Dziś przedstawimy Wam sylwetkę naszego polskiego świę-
tego, o. Rafała Kalinowskiego OCD.
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mu towarzyszyła. Z pomocą przyszła mu 
Matka Boża Miłosierdzia. Miało to miej-
sce po ukończeniu studiów, gdy rozpo-
czął pracę przy wytyczaniu linii kolejowej 
Kursk – Kijów. Wówczas, dzięki jedne-
mu ze swoich współpracowników, natrafi ł 
na książeczkę do nabożeństwa. „Czy-
tanie tej książki niezmiernie na duszę 
oddziaływało, szczególniej budziło się 
uczucie ufności w pośrednictwo Mat-
ki Najświętszej... Jak wszechmocnym 
[jest] wstawiennictwo Najświętszej Pan-
ny” – pisał w Wspomnieniach. Dzięki 
lekturze Wyznań św. Augustyna, nabo-
żeństwu do Matki Bożej i samotności 
udało mu się obudzić w sobie życie we-
wnętrzne. W święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w 1863 roku, po 
długiej przerwie, Józef przystąpił do sa-
kramentu pokuty. W jednym z listów do 
rodziny odnotowuje, iż ta spowiedź i Ko-
munia okazały się momentem przełomo-
wym w jego życiu duchowym, które odtąd 
stale będzie się rozwijać. W 1863 roku Jó-
zef przystąpił do powstania styczniowe-
go, walcząc o wolność ojczyzny. W 1864 
roku został aresztowany, osądzony i ska-
zany na śmierć. Wyrok ten zamieniono 
mu na zesłanie w głąb Rosji – na Sy-
berię. Swoje ocalenie przypisuje Matce 
Bożej. Nadmienia, że w więzieniu, ocze-
kując na proces, śpiewał codziennie „Li-
tanię Loretańską do Najświętszej Maryi 
Panny”, a na posiedzenia sądu szedł od-
mawiając modlitwę „Pod Twoją obro-
nę”. Całą katorgę syberyjską przeżywał 
w duchu wiary. Wraz z innymi zesłany-

mi patriotami odprawiał majowe, or-
ganizował dyskusje na tematy religijne, 
w których nie brakło wątków mariolo-
gicznych. Matka Boża stanowiła dla nich 
wzór w znoszeniu cierpień. To w Niej 
pokładali nadzieję uwolnienia i powrotu 
do ojczyzny. Pisząc z Syberii do rodziny, 
Józef z wielką prostotą prosił o przysła-
nie mu szkaplerzy i medalików, które 
chciałby rozdać dzieciom polskich ze-
słańców przystępującym do Pierwszej 
Komunii Świętej. Sam bowiem nosił 
Szkaplerz długo przed wstąpieniem do 
Karmelu. Po dziesięciu latach zesłania 
Kalinowski odzyskał upragnioną wol-
ność. Udał się wówczas z pielgrzymką 
do Częstochowy, by podziękować Pan-
nie Jasnogórskiej za ocalenie. Po powrocie 
z Syberii Józef Kalinowski podjął decy-
zję objęcia stanowiska wychowawcy przy 
Auguście Czartoryskim, synu Władysła-
wa, przywódcy emigracji polskiej w Pa-
ryżu. W październiku 1874 roku wraz 
z Augustem przybył do Paryża. Tam pra-
wie codziennie udawał się razem z chłop-
cem do słynnej katedry Notre-Dame, 
by wspólnie modlić się przed ołtarzem 
Matki Bożej. W lipcu 1875 roku oby-
dwaj udali się również do Lourdes, gdzie 
Kalinowski, za wstawiennictwem Nie-
pokalanej, modlił się o rozeznanie swo-
jego życiowego powołania. W 1877 roku, 
dzięki modlitewnemu wstawiennictwu 
matki Ksawery Czartoryskiej – karme-
litanki Bosej z Krakowa, trafi ł do furty 
klasztornej i przywdział habit Zakonu 
Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny 
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z Góry Karmel. Brat Rafał od św. Józe-
fa, takie bowiem otrzymał imię zakonne, 
złożył swoją pierwszą profesję w listopa-
dzie 1878 roku, by następnie udać się na 
studia fi lozofi czne i teologiczne do Raab 
na Węgrzech. Tam też złożył w 1881 ro-
ku uroczyste śluby zakonne, a w 1882 
roku w Czernej z rąk abp. Albina Du-
najewskiego otrzymał święcenia kapłań-
skie. Przez całą swoją formację zakonną 
i seminaryjną zagłębiał się w duchowość 
maryjną i rolę Matki Boga w życiu kar-
melity bosego. Oddał swoje życie Maryi, 
powierzał Jej opiece wszystkich ludzi, 
a przede wszystkim Karmel i jego od-
nowę. Wiedział, że ci, którzy pracują nad 
rozpowszechnianiem nabożeństwa do 
Matki Bożej, cieszą się jej błogosławień-
stwem. Z pomocą Matki Boga udało mu 
się odrodzić i ożywić Karmel na ziemiach 

polskich. Niejednokrotnie wybierano go 
na przeora. Bardzo istotną sprawą była 
dla niego także troska o duszę człowie-
ka – szczerze pragnął, aby każdy czło-
wiek, naśladując Maryję, mógł prostą 
drogą zmierzać ku Bogu, do życia wiecz-
nego. Więzień konfesjonału, jak o nim 
mówiono, również swoje kapłaństwo, po-
sługę sakramentalną oraz kierownictwo 
duchowe realizował w duchu pokory, ja-
ką odznaczała się Niepokalana. Po dłu-
gotrwałej chorobie zmarł 15 listopada 
1907 r. w Wadowicach, w opinii święto-
ści. Jego relikwie spoczywają w kościele 
karmelitów w Czernej. Beatyfi kował go 
św. Jan Paweł II w 1983 r. a kanonizacji 
dokonał w Rzymie w roku 1991.

OJCIEC RAFAŁ KALINOWSKI

PROPAGATOREM SZKAPLERZA

Całe życie zakonne i kapłańskie oj-
ca Rafała było przeniknięte kultem Mat-
ki Bożej. Przejawiało się to także w jego 
apostolstwie maryjnym, czego szczegól-
nym wyrazem było rozpowszechnianie 
szkaplerza karmelitańskiego. Nosze-
nie „Szaty Maryi”, oraz szerzenie nabo-
żeństwa szkaplerznego zalecał swoim 
penitentom i osobom, których był kie-
rownikiem duchowym. Często przypo-
minał, szczególnie tym, którzy noszą 
szkaplerz święty, o wypełnianiu praktyk 
religijnych: „Obowiązek postu we śro-
dę i odmawiania codziennie 7-miu Oj-

cze nasz i Zdrowaś Maryjo nie jest pod 
grzechem, i pozostawiony dobrej woli 
i pobożnemu uczuciu córek Maryi; któ-
ra zatem z tych córek więcej swoją Mat-
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kę miłuje, tym chętniej tę drobną pokutę 
postu (lub w razie niemożności poszcze-
nia inne umartwienie, wedle uznania spo-
wiednika swego) i ofi arę modlitwy u stóp 
Matki Bożej złoży”. Bliskich znajomych 
zachęcał i prosił o wsparcie w propa-
gowaniu Szkaplerza. Pisał np. do Ireny 
Batowskiej z Chrzanowa: „Zmiłuj się, ze-
chciej być promotorką czci Najświętszej 
Panny Maryi przez postaranie się o za-
łożenie Bractwa Szkaplerza Świętego 
w Waszej Parafi i. Rozmów się pięknie 
z Przewielebnym Księdzem Probosz-
czem i zechciej mu powiedzieć, że bez 
najmniejszej zwłoki może otrzymać dy-
plom potrzebny do wpisania. Zaopatrzy-
my w szkaplerzyki”. Dzięki staraniom o. 
Rafała od św. Józefa w Czernej i w Wa-
dowicach powstały bractwa szkaplerzne 
i Świecki Zakon, a klasztor w Czernej 
uzyskał miano Sanktuarium Matki Bo-
żej Szkaplerznej. W liście do o. Wacła-
wa Nowakowskiego oznajmił iż: „oprócz 
zwyczajnego bractwa [Szkaplerznego], 
istniało jeszcze tercyarstwo, czyli za-
kon III; wstępowały doń osoby pragną-
ce prowadzić na świecie życie bardziej 
bogomyślne; znajdowały przeto moż-
ność do postępu na drodze doskonało-
ści chrześcijańskiej pod ochroną Maryi 
i ku Jej czci szerzeniu”. O. Kalinowski, 
przy pomocy bliskich i znajomych, pręż-
nie rozkrzewiał kult Matki Bożej właś-
nie, poprzez Szkaplerz. Zdołał nawet 
z nim dotrzeć na Węgry i do odleglej-
szej jeszcze Rumunii, gdzie Szkaplerz 
rozpowszechnił się prawie w całej die-

cezji bukaresztańskiej. Tam przyniósł 
bogate owoce, szczególnie na polu eku-
menicznym, ponieważ liczni prawosław-
ni otrzymawszy szatę maryjną powrócili 
na łono Kościoła katolickiego. Było to 
jedną z wielkich radości o. Rafała, tak 
bardzo pragnącego „pracować [...] dla 
jedności Kościoła poprzez Karmel Matki 
Bożej”. Święty nie zadowalał się powsta-
niem bractw szkaplerznych w rozma-
itych parafi ach Rumunii, lecz pragnął 
założyć tam klasztor karmelitanek bo-
sych. W kontekście uwag o kulcie szka-
plerza również wspomnieć należy, że o. 
Rafał Kalinowski cenił bardzo nabożeń-
stwo majowe i różaniec święty i zachę-
cał do jego odmawiania. Zachęcał nadto 
do częstego odmawiania modlitwy Anioł 
Pański, gdyż jest „pamiątką macierzyń-
stwa”, przypomina „tajemnicę zależności 
wcielenia Syna Bożego od przyzwolenia 
na to Maryi”.
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Zapoznając się z życiem o. Rafała, 
możemy zauważyć, iż trwał w głębokiej 
relacji z Niepokalaną. To Jej wstawienni-
ctwu i opiece, tak wiele zawdzięcza – oca-
lenie życia, kapłaństwo, odnowę Karmelu 
w Polsce. Przeniknięty duchowością ma-
ryjną, rozsiewał woń cnót Maryi i dzię-
ki temu pociągał tłumy, wskazując na 
Tę, której naśladowanie prowadzi pro-
stą ścieżką do Boga. O. Rafał Kalinowski 
może stanowić więc uniwersalny wzór, nie 
tylko znakomitego patrioty, kapłana, ale 
głównie pokornego świadka Maryi i Jej 
Szkaplerza. Gorąco zachęcam do wejścia 
w modlitewną relację z tym świętym, bo 
ma on nam wiele do przekazania.

Marcin Hamrol OCD

Opracowano na podstawie
i cytaty zaczerpnięto z:

J. Dąbrowski, Maryjność św. Rafała 

Kalinowskiego, Kraków 2001 

Przewodnicy na Górę Karmel 

ukazani przez Jana Pawła II, 
red. C. Gil OCD, Kraków 2000

S. Praśkiewicz OCD,  Wzięli Maryję 

do siebie. Duchowość maryjna Świętych 

Karmelu, Poznań 2011
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