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Droga Maryjna: Tytuły maryjne w Litanii Loretańskiej – Stolico mądrości
Formacja: Drabina do Nieba
Szkaplerz: Szkaplerz jako tarcza
Najświętsza Maryja Panna w ikonografi i: Symbolika ikon



na okładce pisma: Madonna del Magnificat, Botticelli
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tegoroczny trzeci numer naszego pisma formacyjnego to przygotowanie prze-
de wszystkim do dobrego przeżycia zbliżającej się uroczystości Matki Bożej z Gó-
ry Karmel. To właśnie 16 lipca rzesze wiernych w sanktuariach maryjnych w całej 
Polsce gromadzą się przy Maryi, by dziękować za dar szkaplerza karmelitańskiego. 

W tym roku mamy szczególną okazję, by dziękować Bogu za orędzie fatimskie 
i znaki, które Bóg dokonuje w Kościele przez Panią z Fatimy. Chcemy, aby nasze pis-
mo stwarzało okazję do ewangelicznej rewizji życia według wskazówek Matki Bo-ej rewizji życia według g wskazówek Matki Bo
żej. Dlatego oprócz artykułów o szkapplerzu iii iiiikkkonananachchch, zzznz jjajjajjjddzdzzzdzdzdziieieie iciiciccie e e tttekskskskstytytyty ffforoo maaaacycycyc jne 
w duchu objawień fatimskich. Życzymmy owwwow cncncnejjj llllekekektututuryryryr .

      RRededdakakkkakakcjcjcjcjcjcjc aa

PROGRAM SPOTKANIA 

RODZINY SZKAPLERZNEJ

Zamarte 2017

Piątek, 30 czerwca

1900  przywitanie uczestników czuwania

1915  śpiew pieśni maryjnych

1920  nieszpory śpiewane

2000  wystawienie Najśw. Sakramentu – modlitwa w ciszy

2030  śpiew pieśni maryjnej, bolesne tajemnice różańcowe 
i Apel Maryjny

2130  modlitwa w ciszy

2200  pieśń maryjna, kompleta, litania do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa

2230  przygotowanie do Eucharystii

2300  Eucharystia

Sobota, 1 lipca

730  Godzinki ku czci NMP

930  Różaniec

1000  wystawienie Najświętszego Sakramentu 
– modlitwa animowana przez braci Nowicjuszy

1200  Eucharystia pod przewodnictwem N.O. Prowincjała 
Jana Malickiego

1430  opowieści o historii klasztoru i kościoła

1500  nieszpory z konferencją 
i procesja z fi gurą MB Szkaplerznej



Warszawa, dnia 25.05.2017 r.

DRODZY BRACIA I SIOSTRY, 
CZCICIELE MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ!

Zbliża się 17 spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych 
w sanktuarium w Zamartem k/Chojnic. Wzorem ubiegłych lat pragnę Was serdecznie i bar-
dzo gorąco zaprosić do wzięcia udziału w tym modlitewnym i rodzinnym spotkaniu, abyśmy 
we wspólnocie osób, w komunii z Maryją, z wdzięcznością wychwalali Boga.

W tym roku nasze spotkanie będzie naznaczone setną rocznicą objawień fatimskich. Dla-
tego pragniemy jeszcze bardziej je zgłębić, odnowić i z żywą wiarą odpowiedzieć na wołanie 
Maryi. Podczas tego spotkania będziemy się starać, aby nasze serca z odwagą podjęły tę dro-
gę pokuty i modlitwy wynagradzającej za pośrednictwem naszej Matki.

Orędzie fatimskie przypomina nam, że kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie 
w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając 
w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy 
świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. W pierwszą sobotę 
1 lipca w Zamartem będziemy mieli okazję przyjąć Serce Maryi za wzór dla naszego życia 
duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Z pewnością wielkie łaski i światła Ducha Świętego będziemy mogli otrzymać w naszym 
sanktuarium w Zamartem. Dlatego bardzo serdecznie i gorąco zapraszam Wspólnoty naszej 
Prowincji, rodziny zakonne zakorzenione w duchowości Karmelu, Braci i Siostry Świeckie-
go Zakonu Karmelitańskiego i Bractwa Szkaplerzne oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej 
Szkaplerznej, abyśmy wspólnie mogli prosić o nasze głębokie nawrócenie jak i nawrócenie ca-
łego świata.

Tegoroczne spotkanie Rodziny Szkaplerznej naszej Prowincji w Zamartem k/Chojnic 
odbędzie się w sobotę 1 lipca 2017 r. i będzie poprzedzone nocnym czuwaniem 30 czerwca 
(piątek), przygotowanym i prowadzonym przez członków Świeckiego Zakonu Karmelitań-
skiego naszej Prowincji. Szczegółowy program tego spotkania załączam do niniejszego listu.

Oczekując na wspólne spotkanie w naszym sanktuarium w Zamartem, polecam każdego 
i każdą z Was wstawiennictwu i troskliwej opiece Maryi, Matki łaski Bożej i Królowej Szka-
plerza Świętego. 

Zjednoczony w modlitwie i znaku szkaplerza świętego

 o. Jan Piotr Malicki OCD

 Prowincjał
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Pytanie o mądrość pozostaje żywe, 
budzi refl eksję, każe szukać odpowiedzi, 
pytać o źródło, a może i prosić o pomoc, 
by skarb ten wielki odnaleźć.

Nazwać wszystko odpowiednim 
imieniem… Żyć zgodnie z przyjęty-
mi zasadami… Dawać dobro każdemu 
człowiekowi… Na przestrzeni historii 
ludzkości przyjmowano różne wzorce mą-
drości. Choć wydaje się, że dziś jest ona 
wartością deprecjonowaną, to człowiek 
jej nieustannie pożąda i na różne sposoby 
poszukuje. Niektórzy zgłębiają mądrość 
poprzez intensywne studia. Są również 
i tacy, którzy przyjmują określone syste-
my etyczne, światopoglądowe i dzięki 
nim interpretują rzeczywistość. 

W każdej religii można znaleźć od-
niesienie do mądrości. Można dojść 
do wniosku, że jest ona właściwością 
tych, którzy rzeczywiście zbliżają się do 
Boga. W chrześcijaństwie mądrość jest 
nie tylko cechą Boga, ale Bóg jest uoso-
bioną Mądrością: Jest bowiem tchnieniem 

mocy Bożej i przeczystym wypływem chwa-

ły Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do 

niej nie przylgnie. (Mdr 7,25)

Mądrość Boża ujawnia swoją moc 
w świecie i w człowieku. Jest to sam Bóg, 

TYTUŁY MARYJNE W LITANII LORETAŃSKIEJ

STOLICO MĄDROŚCI

który wszystko stworzył i całe stworze-

nie prowadzi ku zbawieniu. Możemy tak 

sądzić dzięki odwiecznemu Logosowi, 

który dla nas stał się wcieloną Mądrością 

w Jezusie Chrystusie. On jest mocą Bożą 

i mądrością Bożą, która została objawio-

na na krzyżu. (1 Kor 1,23-24) Wszyscy 

ci, którzy przyjmują samoudzielanie się 

mądrości w Chrystusie przez wiarę, sta-

ją się mieszkaniem mądrości. 

Tajemnica uczestnictwa w mądro-

ści Syna Bożego najpełniej dokonała się 

w Maryi, którą nazywamy Stolicą mądro-

ści. Najpierw dokonało to się przez przy-

jęcie w wierze odwiecznego Słowa. Wiara 

i posłuszeństwo słowu Bożemu zaowo-

cowało w Niej przywilejem dziewicze-

go macierzyństwa. Maryja rzeczywiście 

była zamieszkana przez wcieloną Mą-

drość. Jej kobiece ciało nosiło w sobie Te-

go, w którym są ukryte wszystkie skarby 

mądrości i wiedzy. (Kol 2,3) Matka Naj-

świętsza była w pełnym tego słowa zna-

czeniu Stolicą mądrości.

Wyjątkowa macierzyńska więź mię-

dzy wcieloną Mądrością a Dziewicą z Na-

zaretu, zaowocowała przyjęciem przez 

Maryję tajemnic mądrości. Jej zasłucha-

nie w Słowo, posłuszeństwo woli Bożej 
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i ofi arna miłość były przejawami wzra-
stania duchowego u boku Jej Syna. Mą-
drość udzielona Matce Jezusa ujawniła się 
przede wszystkim pod krzyżem. Śmierć 
Syna Bożego ukazuje wnętrze każdego 
człowieka, wydobywa z głębin duszy naj-
skrytsze myśli i pragnienia. Od śmierci 
Jezusa nikt nie przechodzi obojętnie wo-
bec znaku męki, jakim jest krzyż. 

Mądrość udzielona Matce Najświęt-
szej zaowocowała Jej determinacją w to-
warzyszeniu Synowi do ostatnich chwil 
życia. Maryja swoją postawą potwierdzi-
ła, że dar mądrości nadprzyrodzonej zo-
stał Jej udzielony obfi cie. Jej wytrwałość 
i determinacja są potwierdzeniem przy-
jęcia logiki proponowanej przez Jezusa, 
logiki mądrości. 

W tym bolesnym zjednoczeniu na 
Kalwarii, Bóg Ojciec objawił swoje ta-
jemnice. W ten sposób Maryja poznaje 
samego Boga i swoje posłannictwo. Świę-
ty Jan od Krzyża, chcąc objaśnić sposób 

udzielania Bożych darów, pisze: „Tak 
było z Najświętszą Panną Maryją, którą 
Pan Bóg od początku podniósł do tego 
wzniosłego stanu. Do Jej duszy nie prze-
niknęła żadna forma jakiegoś stworzenia 
i nigdy Nią nie powodowała. Jej porusze-
nia pochodziły zawsze z Ducha Święte-
go”. (DGK 3, 2, 10)

Towarzyszenie Synowi w Jego ziem-
skiej wędrówce owocuje i wciąż jest prze-
dłużane we wspólnocie Kościoła. Stolica 

mądrości na różne sposoby, w różnych 
momentach historii ludzkości, ukazuje 
nam drogę ku mądrości. Różaniec, szka-
plerz, liczne sanktuaria, objawienia ma-
ryjne, a przede wszystkim Jej wzorcza 
postawa ukazana na kartach ewangelii są 
potwierdzeniem bliskości Maryi na na-
szej drodze ku mądrości. Mądrość Ma-
ryi ujawnia się również wobec nas, kiedy 
wskazuje nam drogę zbawienia, jaką jest 
Jej Syn. On zstępując na ziemię, ukazał, 
że szukając prawdy i mądrości, szukamy 
Jego samego. „Mądrość zstępująca z góry 
jest przede wszystkim czysta, dalej, skłon-
na do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna 
miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od 
względów ludzkich i obłudy”. (Jk 3,17)

Stolica mądrości, wypełniona Bo-
żą mądrością, pokazuje nam, jak przyj-
mować z wiarą Jezusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego. Z Nią będziemy 
trwać przy Chrystusie, idąc drogą, któ-
rą nam wyznaczy, odkrywając dar Bożej 
mądrości.

Jakub Kamiński OCD
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DRABINA DO NIEBA

Pewnego dnia podczas spaceru po ulicach Rzymu spotkali się trzej oddani słudzy 
Pana. Jednym z nich był Dominik de Guzmán, który właśnie poszukiwał ludzi do 
zakładanego przez siebie zakonu kaznodziejów, nazwanego później zakonem domi-
nikańskim. Drugim był Franciszek z Asyżu, który nie tak dawno zgromadził wokół 
siebie grupę mężczyzn mających służyć tej, którą zwał Panią Biedą. Trzecim był oj-
ciec Angelo, pochodzący z daleka, z góry Karmel w Palestynie, wezwany do Rzymu 
ze względu na sławę kaznodziei. Wszyscy trzej, oświeceni przez Ducha Świętego, 
rozpoznali się nawzajem i w czasie rozmowy wygłosili wiele przepowiedni. Świę-
ty Angelo przepowiedział na przykład stygmaty, którymi Bóg miał dotknąć święte-
go Franciszka. A święty Dominik wygłosił następujące proroctwo: „Pewnego dnia, 
bracie Angelo, Najświętsza Maryja Panna obdarzy Twój zakon darem, który będzie 
znany jako Brązowy Szkaplerz, a mojemu zakonowi kaznodziejów podaruje kult Ró-
żańca. I przyjdzie czas, w którym uratuje Ona świat poprzez ów Różaniec i Szka-
plerz” (legenda karmelitańska).

A zatem zrozumiejmy dobrze obecny czas: TERAZ nadeszła dla nas godzina 
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwie-
rzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, 
a przyobleczmy się w zbroję światła (por. Rz 13,11-14). Sięgnijmy po oręż różańca 
świętego i przywdziejmy szkaplerz, jako pełną zbroję Bożą (por. Ef 6,11-13), pancerz 
cnót Najświętszej Maryi Panny.
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LIPIEC

I 
SIÓDMY KWIAT I STOPIEŃ:

CIERPLIWOŚĆ

DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ

O wiele więcej może szatan zaszko-
dzić, gdy uda mu się wmówić nam, że 
posiadamy cnoty, których w istocie nie 
posiadamy. To już prawdziwa klęska dla 
duszy: przyjdzie diabeł i wmówi nam, że 
posiadamy jaką cnotę, np. cierpliwość, 
dlatego że wzbudzamy w sobie często akty 
tej cnoty i postanawiamy sobie wszelkie 
cierpienia znosić dla miłości Boga. Zda-
je nam się, że gotowi jesteśmy wycierpieć 
wszystko, cokolwiek na nas przyjdzie, 
dlatego jesteśmy zadowoleni z siebie, że 
jesteśmy tak cnotliwi, a diabeł ze swojej 
strony utwierdza nas na wszelki sposób 
w tym dobrym o sobie mniemaniu. Otóż 
ostrzegam was, córki, nie polegajcie na 
takiej cnocie, ani nie wyobrażajcie so-
bie, że już istotnie znacie tę cnotę ina-
czej niż z imienia i że już posiadłyście 
ją z łaski Pana, dopóki jej prawdziwości 
nie doświadczy pokusa i próba. Bo mo-
że się zdarzyć, że przez przykre słowo, 
które wam ktoś powie, cierpliwość wa-
sza opadnie na ziemię. Gdy więc częściej 
coś dla miłości Boga wycierpicie, wów-
czas dopiero dziękujcie Bogu, że zaczyna 
was uczyć tej cnoty i zdobywajcie się na 
odwagę jeszcze więcej cierpieć, bo przez 
udzielanie wam tej cnoty Bóg oznajmia 
wam swoją wolę, byście Mu się za nią wy-

wdzięczały i zawsze, jak mówiłam, uwa-
żały ją jako rzecz powierzoną wam tylko 
w depozyt (Droga doskonałości 38,5.8).

A Twoją własną duszę miecz przenik-

nie. Mieczami przeszywającymi duszę 
Dziewicy były słowa sprzeciwu, obelgi, 
potwarze, bluźnierstwa, miotane na Jej 
Syna Chrystusa oraz zadane Mu męki, 
gwoździe, biczowania. Słysząc bowiem 
potwarze i bluźnierstwa rzucane przez 
Żydów i Pisarzy nawet na ukrzyżowanego 
Chrystusa, do głębi była nimi udręczo-
na, zupełnie jakby miecz przebił Jej du-
szę na wylot. O, jakże ostrymi mieczami 
były wołania tłumu krzyczącego w sza-
le Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! i wolącego Bara-
basza niż Syna Bożego – proszącego, by 
uwolnić nie Jego, lecz Barabasza; jeszcze 
zaś ostrzejszym ów najżałośniejszy krzyk 
Syna: Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 
Również gwoździe, włócznia i inne na-
rzędzia tortur przeszyły nie tylko ciało 
Chrystusa, lecz także duszę Matki. Po-
za tym boleść Matki stojącej przy Sy-
nu powiększała Jego boleść i na odwrót 
– przechodziła z Syna na Matkę. Dla-
tego Doktorzy mówią, że Najświętsza 
Panna jest męczennicą, i to tym bardziej 
męczennicą, że u innych męczenników 
miecz przeszył ciała, zaś miecz Chry-
stusa przeszył też duszę Panny. Dlate-
go, jak cierpiący Chrystus był bardziej 
umęczony niż wszyscy męczennicy, tak 
też Najświętsza Dziewica, współcierpiąc 
z Chrystusem, byłaby tak samo wycień-
czona tą męczarnią i bólem i umarłaby, 
gdyby Bóg swym szczególnym działa-
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niem nie zachował Jej przy życiu. Dlate-
go i przez Kościół, i przez Ojców słusznie 
nazywana jest Królową Męczenników. By-

ła bowiem więcej niż męczennicą, ponieważ 

w duszy została zraniona zarówno mieczem 

miłości, jak i boleści – mówi św. Ildefons 
(…) Pośród zaś tych jakby niezmiernych 
przypływów bólu, powiada św. Anzelm, 
stała Maryja niezłomna i cierpliwa w wie-

rze Chrystusa (Koronka cnót Bogarodzicy 

Dziewicy Maryi).

PRZEMIENIĆ

Modlitwa

W czasie tych rekolekcji będę często 
ponawiał moje zawierzenie się Maryi, aby 
żyć w całkowitym posłuszeństwie Jezu-
sowi Chrystusowi:

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, 

Matko szkaplerza świętego! Oto ja, niegod-

ny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, 

ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem 

służenia Tobie, obieram Cię za moją jedy-

ną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. Wo-

bec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie i mojego 

Anioła Stróża uroczyście odnawiam przy-

rzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko 

Najświętsza, w dniu przyjęcia szkaplerza 

świętego. Pragnę wiernie i gorliwie służyć 

Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi przez ca-

łe moje życie. Składam Ci również synow-

skie podziękowanie za to, żeś mnie spośród 

tych milionów dusz, poprzez szkaplerz świę-

ty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzie-

ci swoich. Przyrzekam Ci i postanawiam, 

że pragnę pozostać wiernym Twoim synem, 

całym sercem Cię kochać oraz naśladować 

Cię w cnocie i pobożności. Przyjmij Matko 

Najświętsza, tę moją ofi arę i spraw łaska-

wie, aby szkaplerz święty, który noszę stał 

się dla mnie znakiem Twej szczególnej opie-

ki, ochroną przed grzechem, tarczą przed 

atakami nieprzyjaciela, zachętą do prakty-

kowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zba-

wienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna 

Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Codziennie odmówię 10-tkę różańca, 
prosząc, aby Pan Bóg wlał w moje serce 
cnotę cierpliwości.

Akt strzelisty, który będę często po-
wtarzać: Królowo męczenników, módl się 

za nami!

Fragmenty biblijne do codziennego 
rozważania:

Rz 15,4-6; 1 Kor 13,4; 2 Kor 6,1-10; 
2 Tm 2,11-13; Hbr 6,13-15; Jk 5, 7-11

Czyn

Zastanowię się, co konkretnie mogę 
zrobić, aby rozwijać w sobie cnotę cierp-
liwości.

II 
ÓSMY KWIAT I STOPIEŃ:

STAŁOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ

DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ

Wszyscy, także my, starsi, również je-
steśmy pod presją tej kultury tymczaso-
wości; i to jest niebezpieczne, ponieważ 
człowiek nie stawia w życiu na coś raz na 



9Formacja: Drabina do Nieba

zawsze. Ożenię się, dopóki będzie trwała 
miłość; zostanę zakonnicą, ale na «trosz-
kę», «na pewien czas», a później zobaczę; 
zostanę seminarzystą, by przygotować się 
do kapłaństwa, ale nie wiem, jak to się 
skończy. Z Jezusem tak nie można! Nie 
robię wam wyrzutów, potępiam tę kul-
turę tymczasowości, która uderza w nas 
wszystkich, ponieważ to nie jest dla nas 
dobre: bo dziś bardzo trudno jest doko-
nać ostatecznego wyboru (Przemówienie 
papieża Franciszka, Spotkanie z semina-
rzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, 
Watykan, 6 lipca 2013 r.).

Bóg nas zadziwia swoją miłością, 
ale żąda wierności w naśladowaniu Go. 
My możemy stać się «niewiernymi», ale 
On nie może, On jest «wierny» i oczekuje 
od nas takiej samej wierności. Pomyślmy, 
ile razy coś obudziło w nas entuzjazm, ja-
kaś inicjatywa, jakieś zaangażowanie, ale 
później, w obliczu pierwszych problemów 
poddaliśmy się. Tak dzieje się, niestety, 
także w przypadku wyborów podstawo-
wych, takich jak małżeństwo. Trudno 
być stałym, wiernym podjętym decy-
zjom, zobowiązaniom. Często łatwo jest 
powiedzieć «tak», ale później nie uda-
je się powtórzyć tego «tak» każdego 
dnia. Nie udaje się być wiernym. Mary-
ja powiedziała Bogu swoje «tak», «tak», 
które wstrząsnęło Jej pokornym życiem 
w Nazarecie. Nie było to jedyne «tak», 
a wręcz było to tylko pierwsze z wielu 
«tak» wypowiadanych w Jej sercu w chwi-
lach radosnych, jak i tych bolesnych, wie-
lu «tak», których kulminacją było owo 

«tak» pod krzyżem. Stawiam sobie pyta-
nie: czy jestem chrześcijaninem od czasu 
do czasu, czy też jestem chrześcijani-
nem zawsze? Kultura tymczasowości, 
względności wkracza także do przeży-
wania wiary. Bóg żąda od nas, abyśmy 
byli Mu wierni każdego dnia, w codzien-
nych uczynkach, i dodaje, że nawet je-
śli czasami nie jesteśmy Mu wierni, to 
On zawsze jest wierny i będąc miłosier-
ny, nie przestaje podawać nam rękę, aby 
nas podnieść, zachęcić do podjęcia na no-
wo drogi, żebyśmy powrócili do Niego 
i powiedzieli Mu o naszej słabości, że-
by obdarzył nas swoją siłą. To jest dro-
ga ostateczna: zawsze z Bogiem, także 
w naszych słabościach, także w naszych 
grzechach. Nigdy nie wybierajmy dro-
gi prowizorycznej. To nas zabija. Wiara 
jest wiernością ostateczną, jak wiara Ma-
ryi (Homilia papieża Franciszka, Waty-
kan, 13 października 2013 r.).

Pod krzyżem Jezusa stały: Matka Jego… 
Nie upadła na ziemię od wielkiego bólu, 
nie zanosiła głośnych wołań, nie oskarża-
ła okrucieństwa żołnierzy, nie potępiała 
szału rozjuszonego tłumu, lecz stała nie-
złomna, dostosowując swą wolę do Bożej 
woli i zostawiając wszystkim przyszłym 
wiekom przykład stałości, wytrwałości, 
cierpliwości i męstwa (…) Stała, i bra-
ła na siebie zniewagi, biczowania, ra-
ny Syna. Przy Męczenniku trwała jako 
współmęczennica, raniona wraz z ra-
nionym, krzyżowana z krzyżowanym, 
przeszyta tym samym mieczem boleści 
(…) Płakała wraz z płaczącym, milczała 
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z milczącym, umierała razem z umiera-
jącym. Trwała pod krzyżem, jak mat-
ka zwykła trwać przy chorym synu (…) 
Stała wyprostowana, z wielką dzielnoś-
cią ducha, pełna zadziwiającej i niezłom-
nej stałości. Wytrwałość uczy człowieka 
trwać w dobrych czynach wbrew wszel-
kim przeciwnościom rodzącym się z dłu-
goterminowego działania. Stałość zaś 
uzbraja człowieka przeciwko wszelkim 
trudnościom powstającym wskutek ja-
kichkolwiek innych przeszkód, umacnia-
jąc ducha zarówno w czasie pomyślnym, 
jak i w niepomyślnym. I oto Dziewica 
Maryja, pełna męstwa, stałości, wytrwa-
łości, stała podczas nauczania i stała pod 
krzyżem Syna; była obecna gdy czynił cu-
da i gdy wyzionął ducha na krzyżu, trwała 
przy Nim w lecie i w zimie, pośród nastę-
pujących po sobie na przemian smutków 
i żałości, jako zadziwiający przykład wy-
trwałości (Koronka cnót Bogarodzicy Dzie-

wicy Maryi).

PRZEMIENIĆ

Modlitwa

13 lipca 1917 roku Matka Boża po raz 
kolejny wezwała Dzieci do codziennego 
odmawiania różańca: Chcę (…) żebyście 

nadal codziennie odmawiały różaniec, na 

cześć Matki Bożej Różańcowej, dla upro-

szenia pokoju na świecie i o zakończenie 

wojny. Powiedziała także: Ofi arujcie się 

za grzeszników i mówcie często, zwłasz-

cza gdy będziecie ponosić ofi ary: «O Jezu, 

czynię to z miłości dla Ciebie, za nawróce-

nie grzeszników i za zadośćuczynienie za 

grzechy popełnione przeciwko Niepokala-

nemu Sercu Maryi».

Codziennie odmówię 10-tkę różańca, 
prosząc o łaskę wytrwałości w tym, co do-
bre i stałości wobec różnych przeciwności.

Akt strzelisty, który będę często po-
wtarzać: Panno wierna, módl się za nami!

Fragmenty biblijne do codziennego 
rozważania:

Wj 15,26; 2 Krl 20,1-6; Ps 62.3-9; 
Mt 22,44-51; Mt 25,14-30; Kol 1,9-11

Czyn

Zastanowię się, co konkretnie mogę 
zrobić, aby rozwijać w sobie cnotę stało-
ści i wytrwałości.

SIERPIEŃ

I 
DZIEWIĄTY KWIAT I STOPIEŃ:

CICHOŚĆ (ŁAGODNOŚĆ) 
I SKROMNOŚĆ

DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ

Błogosławieni cisi = szczęśliwi łagodni 
(Mt 5,5)

Łagodny jest ten, kto nie forsuje włas-
nych praw, lecz ustępuje, zamiast wpadać 
w gniew. Jest to przeciwieństwo do men-
talności „zwycięzcy”. Łagodny nie jest 
„zawzięty”, nie chce panować nad inny-
mi, nie nastaje na nikogo. Kto miłuje, jest 
zawsze łagodny (…) Zachowanie kształ-
tuje uczucia! (o. S. Fausti SJ).
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Grecki termin prays – cichy – zawiera 
w sobie dwa aspekty: jeden z nich odnosi 
się do Boga, a drugi do człowieka. Aspekt 
dotyczący Boga (…) znaczy: pokorny, ni-
ski, łagodny (…) W psalmach ten termin 
oznacza człowieka, który z miłością, po-
korą i posłuszeństwem akceptuje Boże 
kierownictwo i Bożą opatrzność, a więc 
nic celebruje zgorzknienia z powodu hi-
storii swojego życia, jest przekonany, że 
Bóg w najlepszy sposób kieruje jego ży-
ciem i daje człowiekowi to, co dla nie-
go najlepsze. Błogosławieństwo cichych 
jest wzywaniem do porzucenia pozor-
nej, hałaśliwej aktywności. W Nowym 
Testamencie cichość często jest kojarzo-
na z łagodnością wobec drugiego czło-
wieka. Najdoskonalszym wzorem cichości 
jest Jezus Chrystus, który nam powie-
dział o sobie: „Uczcie się ode Mnie, bo je-
stem cichy i pokornego serca” (Mt 11,29). 
Człowiek cichy to człowiek dobry i ła-
godny. Tak więc w relacji do Boga czło-
wiek cichy usiłuje być poddany Panu we 
wszystkim, przyjmuje kierownictwo Bo-
że w swoim życiu. Natomiast w relacji do 
drugiego to człowiek wewnętrznie zdy-
scyplinowany, który wygasił w sobie te 
wszystkie siły, które utrudniają mu spot-
kać się z Bogiem i z drugim człowie-
kiem. Tak więc cichość, o której mówi 
Jezus w tym błogosławieństwie, nie jest 
niczym innym, jak tym aspektem poko-
ry, który zaznacza się jako uprzejmość 
świadczona bliźniemu. Tak rozumiana 
cichość okazuje się formą miłości, która 
jest cierpliwa i subtelna wobec drugiego 
człowieka (ks. S. Ormanty, Żywe bowiem 

jest słowo Boże, skuteczne… Komentarze do 

czytań biblijnych na rok A).

Duch mój słodszy nad miód (Syr 24,20). 
Dlatego tak oto pozdrawia Ją Kościół 
w sławnej pieśni: O łaskawa, o litości-

wa, o słodka Panno Maryjo! W Jej ciele 
spoczywał Jezus, z Nią mieszkał przez 
lat trzydzieści. W tym czasie, podobna 
we wszystkim do Chrystusa, doskonale 
opanowała tę Chrystusową lekcję: Uczcie 

się ode Mnie, bo jestem cichy. Dlatego też 
śpiewa o Niej Kościół: Panno osobliwa, 

nade wszystkie cicha. Jak znakomita by-
ła Maryja w tej cnocie, wyjaśnia św. Bo-
nawentura tymi słowami: Maryja była 

bardzo cicha dzięki wielce cierpliwej spokoj-

ności wobec wszelkich przeciwności. Chociaż 

miecz przeszył Jej duszę, nie zabił jej niena-

wiścią ani nie zranił niecierpliwością. Bo-
wiem Jej słowa – jak mówi Damasceńczyk 
– były miłe i pochodziły ze spokojnej du-

szy. Cichość jest bowiem słodyczą ducha, któ-

rej gorycz nie zwycięża. Zaprawdę, Panna 

cicha i nad wszystkie osobliwa. Ze względu 

na uczciwość, sprawiedliwość i cichość zabra-

ła Ją w przedziwny sposób prawica Syna.

Skromność Jej tak nam przedstawia 
św. Ambroży: Kiedyż uraziła Ona ro-

dziców choćby wyrazem twarzy? Kiedyż 

sprzeczała się z bliźnimi? Kiedyż wzgar-

dziła pokornym? Kiedyż szydziła ze słabe-

go? Kiedyż omijała ubogiego? Zaprawdę, 

Panna łagodna dla wszystkich, Panna osob-

liwa. Żadnej wrogości w oczach, żadnej zu-

chwałości w słowach, żadnej nieprzystojności 

w czynach. Żadnych omdlewających gestów, 

żadnych swobodnych kroków, żadnego bez-
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czelnego słowa, tak że sam wygląd ciała był 

podobizną duszy, obrazem prawości (Ko-

ronka cnót Bogarodzicy Dziewicy Maryi).

PRZEMIENIĆ

Modlitwa

W nocy z 29/30 maja 1930 roku Je-
zus objawił Łucji znaczenie liczby 5 w na-
bożeństwie pierwszych sobót miesiąca: 
Córko, motyw jest prosty. Jest pięć rodzajów 

obelg i bluźnierstw wypowiadanych prze-

ciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierw-

sze: bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu 

Poczęciu. Drugie: przeciwko Jej Dziewi-

ctwu. Trzecie: przeciwko Bożemu Macie-

rzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się 

Ją wyłącznie jako Matkę człowieka. Czwar-

te: bluźnierstwa tych, którzy starają się ot-

warcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, 

wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepoka-

lanej Matki. Piąte: bluźnierstwa tych, któ-

rzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych 

wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, któ-

ry kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić 

mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza 

względem dla Niej chciałem poruszyć moje 

miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, 

które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do cie-

bie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami 

i ofi arami, aby poruszyć Mnie do okazania 

tym biednym duszom miłosierdzia.

Codziennie odmówię 10-tkę różańca, 
prosząc Pana, aby uczynił moje serce peł-
nym cichości i skromności.

Akt strzelisty, który będę często po-
wtarzać: O Matko cicha, Piękna jak zo-

rza, dla swoich dzieci bądź wspomożeniem! 

O Gwiazdo morza!

Fragmenty biblijne do codziennego 
rozważania:

Syr 26,13-16; Iz 30,15; Łk 1, 26-38; 
Mt 5,5; Mt 11,29; 1 Tm 2,8-10

Czyn

Zastanowię się, co konkretnie mogę 
zrobić, aby rozwijać w sobie cnotę cicho-
ści i skromności.

II 
DZIESIĄTY KWIAT I STOPIEŃ:

MIŁOSIERDZIE 
WOBEC BLIŹNIEGO

DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ

Istotną cechą dominującej obec-
nie kultury jest też skrajny indywidua-
lizm. Oznacza on postawienie człowieka 
w centrum rzeczywistości i uznanie go 
za jedyne kryterium odniesienia. Czło-
wiek ponowoczesny kręci się wokół same-
go siebie. Jest niezdolny do solidarności 
społecznej, do życia we wspólnocie, do 
kontaktu z Bogiem. Jest niewolnikiem 
własnego egoizmu. Okazuje się niezdolny 
do tego, by kochać i pracować. Przeżywa 
poważne trudności psychiczne, gdyż jest 
nadmiernie skupiony na samym sobie, na 
swoich przeżyciach i potrzebach oraz na 
trosce o własną przyszłość (ks. Marek 
Dziewiecki, Współczesna kultura a forma-

cja młodzieży).
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Pomiędzy świętymi wyróżnia się 
Maryja, Matka Pana i odzwierciedle-
nie wszelkiej świętości. W Ewangelii 
św. Łukasza znajdujemy Ją zaangażo-
waną w posługę miłości wobec krew-
nej Elżbiety, u której pozostaje «około 
trzech miesięcy» (1,56), aby jej towarzy-
szyć w ostatnim okresie ciąży (…) Przy 
okazji tej wizyty [mówi] «wielbi dusza 
moja Pana» (Łk 1,46) i wyraża w ten spo-
sób, jaki jest program Jej życia: nie stawiać 
siebie w centrum, ale zostawić miejsce dla 
Boga spotkanego zarówno w modlitwie, 
jak i w posłudze bliźniemu – tylko wtedy 
świat staje się dobry. Maryja jest wielka 
dlatego właśnie, że zabiega nie o włas-
ną wielkość, lecz Boga. Jest pokorna: nie 
chce być niczym innym jak służebnicą 
Pańską (por. Łk 1,38.48). Ona wie, że 
jedynie wtedy, gdy nie wypełnia swo-
jego dzieła, ale gdy oddaje się do pełnej 
dyspozycji działaniu Bożemu, ma udział 
w zbawianiu świata (…) Maryja jest ko-
bietą, która kocha. Jak mogłoby być ina-
czej? Jako wierząca, która w wierze myśli 
zgodnie z myślą Bożą i pragnie według 
Bożej woli, może być jedynie niewiastą, 
która kocha. Wyczuwamy to w cichych 
gestach, o których mówią ewangeliczne 
opowiadania o dzieciństwie. Widzimy 
to w delikatności, z jaką w Kanie do-
strzega potrzebę małżonków i przedsta-
wia ją Jezusowi. Widzimy to w pokorze, 
z jaką przyjmuje to, że pozostaje w cie-
niu w okresie publicznego życia Jezusa, 
wiedząc, że Syn musi teraz założyć nową 
rodzinę i że godzina Matki nadejdzie do-

piero w chwili krzyża, która będzie praw-
dziwą godziną Jezusa (por. J 2,4; 13,1). 
Wówczas, gdy uczniowie uciekną, Ona 
pozostanie u stóp krzyża (por. J 19,25-27); 
później, w godzinie Pięćdziesiątnicy, oni 
będą garnąć się do Niej w oczekiwaniu 
Ducha Świętego (por. Dz 1,14) (Bene-
dykt XVI, Deus caritas est).

Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rze-

kła do Niego: Wina nie mają. Rozważając 
te słowa, św. Bernard tak rzecze: Ulito-

wała się wobec ich kompromitacji, jako mi-

łosierna, jako najłaskawsza. Cóż bowiem 

może płynąć ze źródła miłości, jeśli nie mi-

łość? Cóż dziwnego, powiadam, że miło-

sierne serce okazuje miłosierdzie? Czyż ktoś, 

kto przez pół dnia trzyma w dłoni jabłko, 

nie zachowa aromatu jabłka na resztę dnia? 

Jakże więc to serce musiała napełnić moc 

Miłości, która przez dziewięć miesięcy pod 

nim spoczywała? (…) Któż zdoła zbadać, 

o Błogosławiona, długość, szerokość, wyso-

kość i głębokość Twego miłosierdzia? Dłu-

gość jego aż do dnia ostatecznego, przychodzi 

z pomocą wszystkim, którzy go wezwą. Sze-

rokość jego ogarnia cały świat, tak że cała 

ziemia jest pełna Twego miłosierdzia. Wy-

sokość jego sięga odnowionej niebieskiej oj-

czyzny, a jego głębokość uzyskała odkupienie 

dla siedzących w cieniu śmierci. Podobnie 
też mówi Damasceńczyk: Matka Boża jest 

niewyczerpanym morzem radości, jedynym 

ukojeniem smutków, lekarstwem przepę-

dzającym ból z każdego serca (…) O tym, 
że miłość Dziewicy do rodzaju ludzkie-
go była bardzo gorliwa, dowiadujemy 
się na podstawie miłości do Boga. Obie 
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bowiem kroczą razem i jak mówi książę 
teologów, Tomasz z Akwinu, obie mają 

tę samą postać. Niewiasta ta jest odziana 
w słońce i z każdej strony wypuszcza pro-
mienie miłości. Panna ta jest kryształo-
wym niebem, bo wylewa żar miłości jak 
deszcz lub rosę. Niebo to nieustannie są-
czy rosę. Biorą się stąd codzienne dla nas 
dobrodziejstwa. Z powodu tej największej 
miłości, którą obejmuje cały rodzaj ludz-
ki, nazywana bywała przez dawnych Oj-
ców niebem, i to niebem empirejskim. Jak 
bowiem niebo empirejskie, największe 
ciało niebieskie, ogarnia wszystkie in-
ne, tak Maryja obejmuje wszystkich lu-
dzi, przyjaciół i nieprzyjaciół, ramionami 
miłości (Koronka cnót Bogarodzicy Dzie-

wicy Maryi).

PRZEMIENIĆ

Modlitwa

19 sierpnia 1917 roku Matka Boża 
ponowiła wezwanie: Módlcie, módlcie się 

wiele, czyńcie ofi ary za grzeszników, bo 

wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo 

nie mają nikogo, kto by się za nie ofi arował 

i modlił. Gdy po latach s. Łucja dopowie-
działa: O jaką pokutę prosi nas Bóg? Przede 

wszystkim chodzi o poświęcenie, do które-

go każdy z nas musi się zmusić, by porzucić 

życie w grzechu i podążać drogą uczciwości, 

czystości, sprawiedliwości, prawdy i miłości.

Codziennie odmówię 10-tkę różańca, 
prosząc o „rozszerzenie” mojego serca, 
o otwarcie serca na drugiego człowieka.

Akt strzelisty, który będę często po-
wtarzać: Matko miłosierdzia, ucz mnie mi-

łosierdzia!

Fragmenty biblijne do codziennego 
rozważania:

Syr 28,2-4, Łk 1,39-45; J 2,1-11; 
Rz 13,8-10; Flp 2,4-5; 1 P 4,8-10

Czyn

Zastanowię się, co konkretnie mogę 
zrobić, aby rozwijać w sobie cnotę miło-
sierdzia wobec moich bliźnich.

WRZESIEŃ

I 
JEDENASTY KWIAT I STOPIEŃ:

POBOŻNOŚĆ, MODLITWA, 
KONTEMPLACJA

PRZEPLATANE
DOBRYMI CZYNAMI

DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ

Pragnienie Boga jest wpisane w ser-
ce człowieka, ponieważ został on stwo-
rzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie 
przestaje przyciągać człowieka do siebie 
i tylko w Bogu człowiek znajdzie praw-
dę i szczęście, których nieustannie szuka: 
Szczególny charakter godności ludzkiej 
polega na powołaniu człowieka do łącz-
ności z Bogiem. Człowiek jest zaproszo-
ny do rozmowy z Bogiem już od chwili 
narodzin: istnieje on bowiem tylko dla-
tego, że stworzony przez Boga z miłości 
jest zawsze z miłości zachowywany, i nie 
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żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli 
w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie 
odda się Stworzycielowi. W ciągu historii, 
aż do naszych czasów, ludzie w rozmaity 
sposób wyrażali swoje poszukiwanie Bo-
ga przez wierzenia i akty religijne (mod-
litwy, ofi ary, kulty, medytacje itd.). Mimo 
niejednoznaczności, jaką one mogą w so-
bie zawierać, te formy wyrazu są tak po-
wszechne, że człowiek może być nazwany 
istotą religijną. (…) Bo w Nim żyjemy, 

poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,26-28). 
Człowiek może jednak zapomnieć o tym 
głębokim i żywotnym połączeniu z Bo-
giem, może go nie dostrzegać, a nawet 
wprost je odrzucać. Źródła takich po-
staw mogą być bardzo zróżnicowane: bunt 
przeciw obecności zła w świecie, nie-
wiedza lub obojętność religijna, troski 
doczesne i bogactwa, zły przykład wie-
rzących, prądy umysłowe wrogie religii, 
a wreszcie skłonność człowieka grzesz-
nego do ukrywania się ze strachu przed 
Bogiem i do ucieczki przed Jego wezwa-
niem (…). Nawet jeśli człowiek może za-
pomnieć o Bogu lub Go odrzucić, to Bóg 
nie przestaje wzywać każdego człowie-
ka, aby Go szukał, a dzięki temu znalazł 
życie i szczęście. Takie szukanie wyma-
ga od człowieka całego wysiłku jego ro-
zumu, prawości woli, szczerego serca, 
a także świadectwa innych, którzy uczy-
liby go szukania Boga. Jakże wielki jesteś, 

Panie, i godny, by Cię sławić. Wspania-

ła jest Twoja moc, a Twojej Mądrości nikt 

nie zmierzy. Pragnie Cię sławić człowiek, 

cząstka Twego stworzenia, który dźwiga 

swój śmiertelny los; nosi świadectwo swe-

go grzechu i dowód tego, że Ty pysznym się 

sprzeciwiasz. A jednak pragnie Cię sławić 

ta cząstka Twego stworzenia. Ty sam spra-

wiasz, że znajduje on ukojenie w wielbie-

niu Ciebie. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie 

i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spo-

cznie w Tobie (św. Augustyn) (Katechizm 
Kościoła Katolickiego 27-30).

Maryja zaś zachowywała wszystkie te 

słowa porównując je w swoim sercu. Słowa 
te się powtarzają. Maryja rozmyślała więc 
o niebiańskich tajemnicach, a rozmyślając 
porównywała je w swoim sercu. Ponie-
waż − jak mówi Beda Czcigodny − czyta-
ła Pisma, znała Proroków, porównywała 
to, co z Nią Pan uczynił, z tym, czego 
się dowiedziała o Panu z pism Proroków, 
a porównawszy jedno z drugim zrozumia-
ła niczym niebiescy Cherubini, a zgod-
ność ta odbiła się promiennym blaskiem 
Jej oblicza (…) Niekiedy też łączyła głoś-
ną modlitwę z medytacją i kontempla-
cją, a z kolei medytację i kontemplację 
− z pracą rąk. W ten sposób wszelkie Jej 
uczynki były zarazem modlitwą, albo-
wiem była duchem w niebie, przed obli-
czem Boga. Słusznie więc Maryja została 
nazwana przez dawnych Ojców Ołtarzem 

kadzenia, na którym płonęły kadzidła 
i najszlachetniejsze wonności. Dlatego 
też św. Efrem nazywa Matkę Bożą złotą 
kadzielnicą, ze względu na właściwą Jej 
ustawiczną gorliwość modlitwy. Praktyką 
modlitewną przeplatała Ona święte czy-
tania i pracę rąk. Tak to pokrótce wyraża 
św. Ambroży: Była oszczędna w mówieniu, 
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gorliwa w czytaniu, pilna w pracy. Dzie-
wica przestrzegała ściśle tego domowe-
go prawa: nigdy nie próżnować, a łączyć 
modlitwę z pracą, i odwrotnie (Koronka 

cnót Bogarodzicy Dziewicy Maryi).

PRZEMIENIĆ

Modlitwa

W nocy z 29/30 maja 1930 roku Jezus 
powiedział do siostry Łucji: To prawda, 

moja córko, że wiele dusz zaczyna [nabo-
żeństwo pierwszych pięciu sobót mie-
siąca], lecz mało kto kończy i ci, którzy 

kończą, mają za cel otrzymanie przyrze-

czonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy 

odprawią pięć pierwszych sobót w celu wy-

nagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej 

Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odpra-

wią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością.

Codziennie odmówię 10-tkę różańca, 
prosząc o łaskę głębokiej relacji z Bogiem.

Akt strzelisty, który będę często po-
wtarzać: Módl się ze mną, o Maryjo!

Fragmenty biblijne do codziennego 
rozważania:

Rdz 18,20-33; Wj 33,9-11; 1 Krl 19,9-14; 
Ps 63; Łk 6,12; Łk 11,1-13; Tt 2,11-14

Czyn

Zastanowię się, co konkretnie mogę 
zrobić, aby rozwijać w sobie cnotę po-
bożności.

II 
UGRUNTOWANIE CNÓT

DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ

Najmilszą służbą Bogu, Bogarodzi-
cy, jak i wszystkim świętym oraz naj-
pożyteczniejszą dla nas rzeczą (…) jest 
naśladować tych, których czcimy. Dla-
tego wielce stosownie przedstawimy (…) 
Maryję jako zwierciadło i przykład, któ-
ry powinniśmy naśladować (…) Bóg bo-
wiem stawia nam przed oczyma świętych 
jako żywe i naturalne zwierciadła, aby-
śmy w nie spoglądali i oglądali w nich 
piękno cnót, starając się je osiągnąć. Po-
śród tych zwierciadeł najczystszym i naj-
bardziej przejrzystym zwierciadłem jest 
Błogosławiona Dziewica Maryja, w któ-
rej oglądamy wzory różnych cnót, da-
nych nam do naśladowania. Ona sama 
jest bowiem, jak świadczy św. Ambro-
ży, jak zwierciadło, z którego promieniu-

je przykład czystości i wzór cnoty (Koronka 

cnót Bogarodzicy Dziewicy Maryi).

Jeśli ktoś pragnie autentycznie żyć 
duchowością maryjną, powinien nie tyl-
ko poznawać Maryję i Chrystusa żyjące-
go w Niej, lecz także żyć w zjednoczeniu 
z Matką Bożą w całkowitym oddaniu się 
Jezusowi i naśladować Jej cnoty. Szka-
plerz bowiem świadczy nie tylko o Ma-
ryi, lecz także o cnotach, którymi winny 
być odziane Jej dzieci. W przeciwnym 
razie Szkaplerz nie byłby znakiem zba-
wienia. Dlatego wszystkie ćwiczenia 
szkaplerzne zmierzają do tego, aby pie-
lęgnować ducha modlitwy, zaszczepiać 
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czystość obyczajów, w tym zwyczaj częstej 
Komunii św., bez której nie da się zacho-
wać czystości serca i ciała, uczyć się życia 
w obliczu Maryi, opanowywać wady sta-
rego człowieka przez umartwienie, posty 
i ćwiczenia pokutne. Szkaplerz przypo-
mina ustawicznie i wszędzie o wielkich 
i świętych obowiązkach wobec Boga, ro-
dziny i Ojczyzny. Od podjęcia tych obo-
wiązków zależy dobro rodziny, Kościoła 
i społeczeństwa. Szkaplerz stoi na stra-
ży świętości i czystości rodzinnego życia 
(sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

PRZEMIENIĆ

Modlitwa

Oto treść objawienia z 13 września 
1917 roku: Odmawiajcie w dalszym ciągu 

różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W paź-

dzierniku przybędzie również Nasz Pan, 

Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, 

św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobło-

gosławić świat. Bóg jest zadowolony z wa-

szych serc i ofi ar, ale nie chce, żebyście w łóżku 

miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko 

w ciągu dnia. Łucja zwróciła się do Mat-
ki Bożej: Polecono mi, żebym Panią pro-

siła o wiele rzeczy: o uzdrowienie pewnego 

chorego i jednego głuchoniemego. Ta od-
powiedziała: Tak, kilku uzdrowię, innych 

nie. W październiku uczynię cud, aby wszy-

scy uwierzyli.

Codziennie odmówię 10-tkę różańca, 
prosząc, aby Pan Bóg utwierdzał we mnie 
cnoty, nad którymi pracowałem/-am 
w ciągu ostatnich tygodni.

Rozmawiajmy często z Matką Najświęt-

szą. Wzbudzajmy do Niej częste akty strze-

liste, choćby tylko jednym słowem „Maryja” 

i to niekoniecznie wypowiedzianym ustami, 

ale sercem. Chodzi o to wejrzenie na Niepo-

kalaną (św. Maksymilian Maria Kolbe).

Fragmenty biblijne do codziennego 
rozważania:

Syr 11,20-21; Iz 30,15; Ps 1; 
Mt 3,1-3; Łk 6,46-49

Czyn

Podejmę jeszcze raz pracę nad jed-
ną cnotą, która jest dla mnie najwięk-
szym wyzwaniem.

Józef Tracz OCD
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SZKAPLERZ  JAKO TARCZA

Trwamy ciągle ze wzrokiem utkwionym 

w obietnice Maryi dane tym, którzy nosić 

będą Jej szatę. W tym numerze rozważa-

my to, w jaki sposób szkaplerz może pomóc 

nam pamiętać o niewidzialnej i niezwykle 

poważnej rzeczywistości duchowych zma-

gań, które toczą się nieustannie, a których 

stawką jest wieczne zbawienie ludzi. Jak 

przypomniała nam w Fatimie sama Nie-

pokalana Dziewica, każdy chrześcijanin 

musi być świadomy tego, że również kon-

kretnie przeciwko niemu nieustannie dzia-

łają wrogowie jego zbawienia.

RANA BOLESNA ZADANA DEMONOM

Walka duchowa – tak można obra-
zowo określić naturę niewidzialnej rze-
czywistości, w której żyjemy. Jest to 
w pierwszym rzędzie walka o nas, o nasze 
wieczne szczęście. Toczy ją sam Bóg. Naj-
ważniejsza bitwa została już wygrana 
orężem Krzyża, którym Chrystus Pan 
rozgromił śmierć i otchłań. Jednak po-
nieważ Bóg szanuje dany nam dar wolno-
ści, nie chce zbawić nas bez naszej zgody 
i naszego udziału. Stąd każdy z nas mu-
si w swym życiu dokonać wyboru: albo 
wytrwanie pod sztandarem Chrystusa 
i walka w Jego Imię, albo brak tej walki 
– mniej lub bardziej świadome oddanie 

swego życia w niewolę pożądań, egoi-
zmu, lęku oraz podszeptów szatana, co 
w istocie może okazać się równoznaczne 
z wstąpieniem w szeregi armii nieprzyja-
ciela. Wydaje się, że w dawnych wiekach 
wyraźniej podkreślano tę podstawową 
prawdę, iż nasza ziemska egzystencja jest 
miejscem nieustannego ścierania się prze-
ciwnych sił: stwórczej miłości Trójcy oraz 
różnorakich mocy destrukcji. Już w cza-
sach Ojców Kościoła sam chrzest był uka-
zywany jako zaciągnięcie się do armii 
Chrystusa – przeobrażenie się w żołnie-
rza Najwyższego Króla i Pana. Wątek 
ten odnajdujemy także często w pismach 
pozostawionych nam przez świętych – 
m.in. św. Teresa od Jezusa chętnie odwo-
łuje się do obrazu wojny toczonej przez 
Chrystusa-Króla z siłami zła, w której 
wszyscy chrześcijanie powinni okazać się 
dzielnymi wojownikami, a nie tchórza-
mi czy zdrajcami. W tej toczonej przez 
nas walce jasno został również określony 
przeciwnik. Już św. Paweł Apostoł pisze: 
W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego 

potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście 

mogli się ostać wobec podstępnych zakusów 

diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw 

krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, 

przeciw Władzom, przeciw rządcom świa-

ta tych ciemności, przeciw pierwiastkom 
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duchowym zła na wyżynach niebieskich 
(Ef 6,10-12).

W dzisiejszych czasach zdaje się jed-
nak panować smutna ignorancja odnoś-
nie do owych prawd. Taki stan można 
wręcz uznać za sukces szatana: miliony 
ludzi, którzy żyją tylko znikomą perspek-
tywą doczesności, i którzy nie wiedzą kim 
w istocie są i dokąd zmierzają. W objawie-
niach fatimskich, których setną rocznicę 
wspominamy, Maryja starała się przypo-
mnieć całemu światu powagę sytuacji, 
w jakiej się znajdujemy: wieczne zbawie-
nie lub wieczne potępienie. Rzeczywisto-
ści, których wspaniałości bądź straszliwej 
grozy nie jesteśmy w stanie nawet sobie 
wyobrazić. Rzeczywistości, które nie bę-
dą mieć końca, a które wybieramy sobie 
przez nasze obecne czyny. Skutki wypar-
cia tej prawdy z przestrzeni świadomości 
tak wielu ludzi są, jak można się domy-
ślać, naprawdę tragiczne.

Fatima przypomina nam również 
o szczególnej misji, jaką Niepokalana 
Dziewica otrzymała od Boga odnośnie 
walki ze złem. Kościół już w pierwszych 
swych wiekach rozwinął teologiczną 
intuicję związaną z rolą Matki Bożej, 
zawartą już w sposób mniej wyraźny w sa-
mym Piśmie św. W posłuszeństwie Ma-
ryi, Niewiasty zgadzającej się na wolę 
Bożą i stojącej pod drzewem Krzyża, 
dostrzeżono odwrócenie rajskiego grze-
chu Ewy – jej nieposłuszeństwa, które 
poddało nas mocy szatana. Maryja zo-
stała określona jako Nowa Ewa, która, 
dając światu Chrystusa, naprawiła winę 

pierwszej Ewy i stała się prawdziwą Mat-
ką wszystkich żyjących. Tradycja Kościo-
ła dostrzegła proroczą zapowiedź Matki 
Jezusa już w słowach wypowiedzianych 
przez Boga do Węża bezpośrednio po 
grzechu pierwszych ludzi: Wprowadzam 

nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, po-

między potomstwo twoje a potomstwo jej: 

ono zmiażdży ci głowę, a ty ugodzisz je 

w piętę (Rdz 3,15). Według Ojców Koś-
cioła proroctwo to wypełniło się w osobie 
Maryi, której Potomek faktycznie zmiaż-
dżył głowę szatana poprzez swoją Mękę 
i Zmartwychwstanie. Misja Maryi nie 
skończyła się jednak na zrodzeniu Zba-
wiciela. Intuicja Kościoła, potwierdzona 
wielowiekowym doświadczeniem wie-
rzących, w Niepokalanej widzi Tę, która 
wyprowadza z grzechu, umacnia w po-
kusach, ratuje od zła i niweczy szatań-
skie zasadzki. Wymowne jest również 
świadectwo wielu egzorcystów, którzy 
stwierdzają szczególną moc wstawienni-
ctwa Błogosławionej Dziewicy w czasie 
modlitw za osoby dręczone bądź opę-
tane przez złego ducha. Sama obecność 
pokornej Służebnicy Boga i łaskawej Kró-
lowej Aniołów sprawia, że całe piekło 
drży z lęku.

NASZYJNIK, PŁASZCZ I PUKLERZ

Szkaplerz karmelitański pomaga 
nam w walce ze złem już poprzez sa-
mą swą formę zewnętrznego, widzialne-
go znaku. Nieustannie przypomina nam 
swą obecnością o niewidzialnej walce, 
jaka toczy się wokół nas. Pomaga nam 
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uniknąć podstępu szatana, który pragnie 
uśpić naszą czujność – tak, abyśmy za-
częli koncentrować uwagę wyłącznie na 
aktualnych, doczesnych sprawach i prob-
lemach. Wydaje się, że w swych próbach 
odcięcia ludzi od miłości Bożej zły duch 
często stosuje taktykę zagłuszania. Od sa-
mego rana aż do chwili zaśnięcia stara się 
nie dopuścić do ludzkiego umysłu myśli 
o Bogu, o wieczności, o sensie naszej do-
czesnej egzystencji. Człowiek traci w ten 
sposób perspektywę i orientację. Staje się 
duchowo ślepy i głuchy. Podobnie jak bi-
blijny Ezaw, zaczyna sprzedawać swoje 
wieczne dziedzictwo w Domu Ojca za 
„miskę soczewicy” – za coś, co nasyci na 
chwilę jego doczesne pożądania.

Widzialny znak szkaplerza pomaga 
nam przypomnieć sobie o tym, kim je-
steśmy i dokąd zmierzamy. Jest on swego 
rodzaju królewskim naszyjnikiem. Przy-

pomina nam bowiem o naszej przeogrom-
nej godności przybranych dzieci samego 
Boga, wykupionych z niewoli za cenę 
krwi Chrystusa. Staje się dla nas wyrzu-
tem, jeśli zamiast spożywania pokarmu 
ze stołu Ojca wybieramy strawę godną 
świń (por. Łk 15,11-32). Szkaplerz jest 
również płaszczem pielgrzymów. Przypo-
mina, że tu, na ziemi, nie mamy trwałego 

miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść 
(Hbr 13,14) – że obecnie jesteśmy wy-
gnańcami, którzy mają w sobie rozpalić 
nadzieję na to, że pełnia życia i szczęścia 
dopiero ich czeka. Uzmysławia nam też, 
że wszystkie nasze relacje do dóbr stwo-
rzonych muszą być oceniane wyłącznie 
pod kątem tego, czy pomagają nam zdą-
żać do Domu Ojca. Szkaplerz jest wresz-
cie zbroją – puklerzem przypominającym 
o działaniu złego ducha w naszym życiu 
i o konieczności duchowej walki z wro-
gami zbawienia.

POMOC PRZECIW POKUSOM

Ważniejszy od funkcji zewnętrznego 
przypominania o prawdach wiary jest jed-
nak wymiar duchowy szkaplerza – tzn. to, 
że na skutek decyzji Dziewicy Maryi ten 
zewnętrzny znak nierozerwalnie wią-
że się z konkretną duchową rzeczywi-
stością. Szkaplerz, jako widzialny znak, 
można by rzec – ikona, zawsze wiąże się 
z niewidzialną obecnością Tej, przed któ-
rą, jak już zostało wspomniane, drży ca-
łe piekło. Ta duchowa opieka przejawia 
się wielorako: poprzez natchnienia do 
dobrych czynów, subtelne ostrzeżenia 
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przed konkretnymi sytuacjami czy oso-
bami, zdemaskowanie kłamstw, które 
nieprzyjaciel sączy do naszego serca na te-
mat Boga, bliźniego czy nas samych. Jest 
to także często udzielenie łaski wytrwa-
łości tak potrzebnej w walce, siły do od-
parcia pokus, pociechy w opuszczeniu czy 
wreszcie męstwa i ufności, by podnieść się 
po każdym upadku. Jednak, by skorzy-
stać z tych duchowych skarbów, musimy 
być uzbrojeni w ufność matczynej dobro-
ci Maryi – wiarę, że Ona naprawdę chce 
i może przyjść nam z pomocą. Nierzad-
ko możemy czuć się bezsilni i zniechęceni 
właśnie dlatego, że chcemy polegać w tych 
duchowych zmaganiach głównie na włas-
nych siłach. Szkaplerz święty przypomina 
nam, skąd mamy się spodziewać nasze-
go ocalenia. Jest naprawdę potężną bro-
nią przeciw złu, o ile tylko używa się go 
z pokorą i ufnością.

Jeśli wierzymy, że Matka Boża fak-
tycznie chroni nas poprzez szkaplerz od 
zła, to musimy mieć też świadomość, że 
my wszyscy, którzy nosimy świętą sza-
tę Dziewicy, powinniśmy czuć się po-
wołani do propagowania tej potężnej 
broni. Byłoby to doprawdy dziwne i po-
zbawione miłości, gdybyśmy, doświadcza-
jąc łask związanych z tym darem Maryi, 
nie starali się o to, by również reszta na-
szych braci i sióstr w Chrystusie mogła 
doświadczyć tej pomocy. Szkaplerz to 
zbroja. Jeśli ją przywdzialiśmy, to we-
szliśmy tym samym w zastęp Rycerzy 
Dziewicy Maryi. Nie wstydźmy się swej 
tarczy herbowej, ale propagujmy ten znak 

Niepokalanej pośród naszych bliskich, 
by i oni mogli doświadczyć Jej pomocy – 
tak, by rosła w liczbę ta armia wiernych 
sług Królowej Nieba. Maryja potrzebuje 
w dzisiejszych czasach wielu apostołów, 
którzy będą się modlić za grzeszników 
oraz będą odważnie świadczyć o praw-
dzie: o miłości Boga, o toczącej się walce 
duchowej, o matczynej trosce Błogosła-
wionej Dziewicy i Jej szkaplerzu.

Warto również nadmienić, że for-
mą takiego apostolatu może być również 
świadectwo. W związku z tym ponow-
nie pragnę zachęcić szanownych Czytel-
ników do podzielenia się świadectwem 
tego, jak w Waszym życiu działa Naj-
świętsza Maryja, Królowa Szkaplerza 
św. Świadectwo można przesyłać na adres 
naszego seminarium (ul. Działowa 25, 
61-747 Poznań) lub adres e-mail redakcji 
(ppm.karmel@gmail.com).

Na sam koniec naszych rozważań o ła-
skach związanych z noszeniem szkaple-
rza karmelitańskiego przytoczmy jeszcze 
słowa karmelity bosego żyjącego w ubie-
głym wieku – sługi Bożego, o. Anzelma 
Gądka,: Cóż więc mamy robić, by z te-

go życia wyjść zwycięsko? Uzbrój się szka-

plerzem św. i bądź spokojny, bo doznasz 

Jej opieki. Ona nie dozwoli ci zginąć! […]. 

Szkaplerz św. według słów samej Najświęt-

szej Maryi Panny jest tarczą w niebezpie-

czeństwach tak duszy jak i ciała. Mając taką 

ochronę niczego się bać nie powinniśmy, bo 

Maryja zawsze dotrzymuje obietnicy!

Michał Żelechowski OCD
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Ikona sama w sobie jest teologią, prze-
jawem duchowego piękna. Ikona uświę-
ca oczy tych, którzy na nią spoglądają 
z wiarą. Tym samym zachęca do wyjścia 
poza zewnętrzność, aby dostrzec to, co 
jest ukryte w głębi serca. Bóg daje się po-
znać właśnie przez prostotę ikony. Cała 
ikona jest światem duchowym. W kano-
nicznej jej wersji nie ma znaku ani koloru, 
który nie przekazuje nam określonego du-
chowego sensu. Dlatego w tym numerze 
postaramy się przybliżyć tematykę sym-
boliki ikon i pokazać, że w ikonie nic nie 
jest przypadkowe. Wszystko ma na celu 
spotkanie człowieka z Bogiem.

BARWA IKONY

Najważniejszym kolorem ikony jest 

kolor złoty, który mówi o Bożej Obecno-

ści, nieśmiertelności czy świętości. Zło-

to otaczające postać sugeruje jej udział 

w świętości Boga. Święci, pozostając ludź-

mi, wypełnili doskonale Boży zamysł, ja-

ki Stworzyciel miał wobec nich. Stali się 

tym samym przykładami życia chrześci-

jańskiego. Postacią taką jest Najświętsza 

Maryja Panna, która będąc przedstawiana 

na ikonach, zawsze otoczona jest złotym 

tłem. Inne kolory użyte w ikonie kano-

nicznej kryją w sobie następującą sym-

bolikę:

  purpura ukazuje władzę i bogactwo;

  czerwień oznacza życie, krew, pięk-

no i czystość;

  białym kolorem przedstawiana jest Bo-

skość, niewinność;

  niebieski oddaje niebo, ale też ducho-

wość i mistycyzm;

  zielony jest przedstawieniem życia, 

wiecznej młodości, płodności, we-

wnętrznego bogactwa;

  brąz jest symbolem ziemi, materii, ubó-

stwa.

SYMBOLIKA IKON
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BOHATEROWIE IKON

Sposób, w jaki ikona przedstawia po-
stać jest, obok barwy, kolejną ukrytą opo-
wieścią.

I tak, postacie świętych przedstawio-
ne są nieproporcjonalnie, to znaczy syl-
wetka ich ciała jest wydłużona. A dzieje 
się tak dlatego, gdyż ikona nie jest por-
tretem. Jej zadaniem jest przedstawienie 
człowieka duchowego, który wspiął się na 
wyżyny i świętość samego Boga. Święty 
jest niejako pośrednikiem miedzy Nie-
bem a ziemią; Bogiem a ludźmi.

Ikony przedstawiają cały wachlarz du-
chowieństwa: od patriarchów i biskupów, 
poprzez kapłanów, diakonów, a kończąc 
na stanie mniszym. Mnisi, w zależności 
od stopnia hierarchicznego osiągnięte-
go w zakonie, mają płaszcze przyozdo-
bione wielką lub małą schimią. Jest to 
symboliczne oznaczenie stopnia w hie-
rarchii zakonu.

Kolejną grupą postaci przedstawio-
nych na ikonach są wojownicy. Przed-
stawiani są oni w zbrojach, na koniach, 
z mieczami czy lancami. Takie przed-
stawienie wojowników ukazuje ich wal-
kę nie tyle fi zyczną, co duchową. Postać 
symbolizuje w takich przedstawieniach 
poskramianie złych skłonności, walkę 
z grzechem lub światem. Przykładem ta-
kiej postaci jest święty Jerzy.

Zawody przedstawiane na ikonach 
to m.in. pasterze lub niewiasty usługu-
jące. Pasterze ukazywani są zwykle na 

ikonach związanych z Bożym Narodze-
niem jako słudzy, pomocnicy. Funkcja 
niewiast jest podobna. Posługa, którą jest 
np. obmywanie Dziecięcia Jezus lub Dzie-
cięcia Maryi, ma uwypuklić ludzką na-
turę świętych postaci otaczanych przez 
służki i pastuszków.

Złoczyńcy przedstawiani na ikonach 
ukazywani są naturalistycznie i real-
nie. Obrazuje to, że święty jest człowie-
kiem duchowym, a oprawcy nie doszli do 
takiego stopnia zjednoczenia z Bogiem. 

ATRYBUTY I PRZYRODA W IKONIE

Postacie niekiedy posiadają atrybuty, 
czyli przedmioty charakteryzujące ich ży-
cie lub pełnioną funkcję za życia. Przed-
mioty na ikonach pojawiają się tylko, 
gdy jest to konieczne dla lepszego prze-
kazu. Nacechowane są prostotą i redukcją 
do charakteru instrumentalnego.

Oto przykłady kilku:

  rabdos umieszczany w rękach aniołów 
jako cienka laska ukazuje symbol wła-
dzy duchowej i opieki;

  toroki są to wstążki we włosach anio-
łów symbolizujące posłuszeństwo;

  welum to czerwona tkanina zarzucona 
między budynkami, mówiąca o związ-
ku Starego i Nowego Testamentu.

Nośne znaczeniowo są także elementy 
przyrody ożywionej i nieożywionej, oto 
kilka z nich:

  budynki np.: pałace, mury, łuki, baszty 
nie są osadzone w ramach praw fi zyki 



i perspektywy. Czasem mogą przypo-
minać nierealne konstrukcje, ukazując 
tym samym inną rzeczywistość;

  rośliny przybierają formę wegetacji 
niebieskiej. Mogą być przedstawiane 
w kolorze złotym, co jest wezwaniem 
do odkrywania obecności Stwórcy 
w świecie stworzonym. Drzewa na iko-
nach są symbolem życia jako drzewo 
poznania dobra i zła w Raju, lub od-
wrotnie: symbolem śmierci np. śmierć 
Jezusa na krzyżu. Inne formy roślinno-
ści implikują rozmaitą symbolikę np.: 
winna latorośl oraz zboże, z których 
wytwarza się postaci eucharystyczne;

  płynąca woda ukazuje dynamizm ży-
cia. Woda w ikonie pełni różnorakie 
funkcje: po pierwsze to symbol wa-
runku życia, bez wody nic nie mo-
że się ostać. Następnie jako środek 
oczyszczenia zmywa brud grzechu 
i czyni nowym stworzeniem. Wie-
lość wód oznacza mnogość narodów 
i ludów. Woda może oznaczać tak-
że Ducha Świętego jako symbol łaski 
i zbawienia.

Mając w pamięci całe bogactwo sym-
boliki ukrytej w ikonach, możemy mieć 
nadzieję, że każde nasze z ikoną spot-
kanie będzie nas prowadziło dalej, głę-
biej, mądrzej i piękniej. Aż do Źródła…

Krzysztof Duda OCD


