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Droga Maryjna: Tytuły maryjne w Litanii Loretańskiej – Królowo świata
Formacja: Drabina do Nieba
Szkaplerz: Świadectwo: Moja droga do szkaplerza
Najświętsza Maryja Panna w ikonografii: Ikona Matki Bożej Orantki

Córki i Synowie Królowej świata!
Radość to i zaszczyt mieć za matkę tę, która jako Matka Jezusa stała się Królową całego stworzenia!
Radujesz się, Siostro, z tak wielkiego wybrania? Dumny jesteś, Bracie, ze swego chrześcijaństwa?
Niech teksty, które dziś przeczytasz pogłębią tę radość i umocnią serce. Niech
prowadzą drogowskazami maryjnych cnót, pomogą zapatrzyć się w ikonę i nauczą
odpoczywać pod królewskim płaszczem Maryi.
Redakcja
Zasady sprzedaży wysyłkowej PPM w 2017 r.
egz.

cena egz.

koszty wysyłki

1-9

1,75 zł

2,50 zł

10-27

1,65 zł

4,00 zł

28-55

1,55 zł

7,50 zł

56-

1,45 zł

15,00 zł

Prenumerata roczna „Pod płaszczem Maryi”:
• koszt 1 egz.:
1 x (4 x 1,75 zł) + 4 x 2,50 zł (koszty wysyłki) = 17,00 zł
• koszt 2 egz.:
2 x (4 x 1,75 zł) + 4 x 2,50 zł (koszty wysyłki) = 24,00 zł
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TYTUŁY MARYJNE W LITANII LORETAŃSKIEJ
KRÓLOWO ŚWIATA
W Piśmie Świętym świat jest odnoszony niekiedy do rzeczywistości, która jest pod panowaniem szatana. Cała
rzeczywistość jednak została stworzona
przez Boga i jest dobra. Panowanie grzechu zostało ponadto zniweczone przez
dzieło odkupienia, dokonane w Jezusie
Chrystusie. Stąd panowanie Boże w całym świecie stworzonym jest pierwszym
odniesieniem dla osoby wierzącej.
Przywilej królowania jest udzielany
tym, którzy posiadają władzę i potrafią
skutecznie ją egzekwować. Panowanie
Boga wyjątkowo zostało zaktualizowane
w osobie Matki Bożej. Maryja Dziewica,
będąc zasłuchaną i posłuszną, radykalnie
poddała się prowadzeniu Bożemu. Stąd
już w starożytności nazywano Maryję
Królową. Prawda ta, przeżywana w wierze, domaga się coraz głębszego rozumienia, aby mogła przyczyniać się do
odnowy myślenia chrześcijan w kwestiach dotyczących wieczności. Właściwe rozumienie tego tytułu przyczyni się
do wzywania Matki Jezusa, której królowanie ujawnia moc panowania Bożego we współczesnym świecie.

Należy pamiętać, że tytuł Królowa
świata ma głębokie i starożytne uzasadnienie. Już w V wieku, od czasów kiedy
Sobór Efeski (431 r.) zaczął nazywać Maryję Matką Boga, rozpowszechnia się tytuł Królowa. Twórczość Orygenesa (II/III
wiek) potwierdza istnienie i używanie tego tytułu w odniesieniu do Najświętszej
Maryi Panny. W homilii przypisywanej
Orygenesowi, św. Elżbieta wypowiada
słowa podczas nawiedzenia: „To ja jestem
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Pod Płaszczem Maryi
tą, która powinnam była przyjść do Ciebie, ponieważ jesteś błogosławioną ponad
wszystkie niewiasty, Ty, Matka mojego

Pana, Ty, moja Pani” (Fragmenta, PG
13, 1902 D). Wątek królowania Maryi
na bazie Jej Bożego macierzyństwa rozwijał także św. Jan Damasceński, przypisując Jej tytuł Władczyni: „Gdy została
Matką Stworzyciela, stała się też prawdziwie Władczynią wszystkich stworzeń”
(De Fide orthodoxa, 4, 14, PG 94, 1157).
Jan Paweł II, chcąc uzasadnić królowanie Maryi, powołuje się na analogię
między Maryją a Chrystusem. Warto
przytoczyć argumentację zawartą w jednej
z papieskich katechez maryjnych: „Chrystus jest Królem nie tylko dlatego, że jest
Synem Boga, ale również dlatego, że jest
Odkupicielem; Maryja jest Królową nie
tylko dlatego, że jest Matką Boga, lecz
również dlatego, że jako Nowa Ewa, złączona z Nowym Adamem, współpracowała z Nim w dziele odkupienia rodzaju
ludzkiego” (K 56, p. 2). Ponadto papież
dostrzega ważną analogię pomiędzy
Wniebowstąpieniem Chrystusa a Wniebowzięciem Jego Matki. Przytacza wers
z Ewangelii wg św. Marka: „[Jezus] został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy
Boga” (Mk 16,19). „Zasiadać po prawicy
Boga” oznacza dzielić z Bogiem najwyższą władzę. Dzięki temu Jezus ustanawia
swoje Królestwo, Królestwo Boże. Wniebowzięta zostaje włączona w panowanie
Syna. Dlatego Maryja, całkowicie podporządkowana Chrystusowi, „jest Królową,
która ma władzę nad światem, udzieloną
Jej przez Syna” (K 56, p. 2).
Jej szczególne wyniesienie „ponad
wszystkie chóry aniołów i ponad całą nie-
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Tytuły maryjne w Litanii Loretańskiej – Królowo świata
biańską hierarchię świętych” czyni z Niej
szczególnie skuteczną we wstawiennictwie u Boga: „to, czego szuka, znajduje,
i nic nie zostaje Jej odmówione”. Dokonuje się to na mocy zasiadania po prawicy swego Jedynego Syna. Jej wyjątkowe
wstawiennictwo umacnia synowskie zawierzenie wiernych. Królowanie Maryi
ma charakter macierzyński, stąd władza
Jej udzielona wiąże się z Jej misją. Można wywnioskować, że w nauczaniu papieskim dokonano utożsamienia tytułu
„Królowa” z tytułem „Matka w porządku łaski”.
Przytaczane cytaty z dzieł św. Germana z Konstantynopola wskazują, że
wyniesienie Maryi nie tylko ma na celu
najgłębszy związek z Jezusem, lecz również czyni możliwym Jej wstawiennictwo w naszych sprawach. Jan Paweł II
na takiej podstawie przedstawia intuicję, która będzie rozwijana w encyklice
Redemptoris Mater p. 41, dotyczącą królowania jako służby. Papież naucza: „Jej
wyniesieniem królewskim nie przestaje być chwała służenia: wzięta do nieba nie zaprzestaje owej zbawczej służby,
w której wyraża się macierzyńskie pośrednictwo aż do wiekuistego dopełnienie
się zbawienia wszystkich wybranych”. Takie przedstawienie królowania Maryi było prawdopodobnie uzależnione od myśli
personalistycznej, która zajmowała wcześniej Karol Wojtyłę w poszukiwaniach naukowych. Takie wreszcie ujęcie nie czyni
z Maryi niedostępnego ideału, ale stawia

JJą blisko
bl k ludzi,
l d w centrum ich
h troskk i potrzeb, aby otaczać ich opieką.
Królowanie Dziewicy Maryi znajduje
uzasadnienie w Bożym macierzyństwie,
a także w Jej współudziale w dziele odkupienia. Jest to podstawa odkrywania
macierzyństwa Maryi wobec tych, którzy
jeszcze są na ziemi pielgrzymami. Biorąc pod uwagę szerszy kontekst, można
mówić o macierzyńskim pośrednictwie
służebnym, które jest podstawą królowania w myśl wersetu z Ewangelii według św. Mateusza: „(…) na wzór Syna
Człowieczego, który nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu” (20,28).
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Jakub Kamiński OCD
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DRABINA DO NIEBA
Zbliżamy się do szczytu naszej drabiny cnót. Mamy jednak świadomość, że to
nie koniec, a dopiero początek. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że wstępowanie na
szczyt rozciąga się na całe nasze życie. Dlatego powtarzamy za św. Pawłem: Nie
mówimy, że już to osiągnęliśmy i już staliśmy się doskonali, lecz pędzimy, abyśmy
też to zdobyli, bo i sami zostaliśmy zdobyci przez Chrystusa Jezusa (por. Flp 3,12).
A wspinamy się na tę Górę, którą jest sam Chrystus. Idziemy z różańcem w dłoni
i szkaplerzem na szyi, czyli poprzez naszą modlitwę z Matką Bożą i przez jej wstawiennictwo oraz życie Ewangelią na wzór Maryi, żyjąc w bliskiej relacji z Nią. Jak
dwóch przyjaciół, którzy często razem przestają, zazwyczaj upodabnia się również
w obyczajach, tak też my, prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez
medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię, możemy, na ile byłaby do tego zdolna nasza małość, stać się do Nich podobni i nauczyć
się od tych najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskonałego (bł. Bartłomiej Longo).

PAŹDZIERNIK
I
DWUNASTY KWIAT I STOPIEŃ:

WDZIĘCZNOŚĆ
I UWIELBIENIE BOGA
DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ
Trzej „zabójcy wdzięczności” wg
św. Ignacego z Loyoli.
Pierwszym zabójcą wdzięczności „jest
duma, która wierzy, że wszystko musi sama zrobić i być «sobą» tylko wtedy, kiedy sama wszystkiemu podoła i wszystko

jedynie sobie zawdzięcza. Drugim jest
łatwość, z jaką wszystko się przyjmuje;
nie uświadamia się już sobie, że zdrowie, udane przedsięwzięcie, wspaniała
pogoda itd. są darami. Trzecim «zabójcą
wdzięczności» jest fałszywe myślenie wymaganiami, które sądzi, że do wszystkiego ma prawo i wymaga tego, co może być
jedynie darowane”. Oprócz wspomnianych poważnych utrudnień w dostrzeganiu Bożych darów i w dziękowaniu – są
zapewne jeszcze inne, bardziej poniekąd
prozaiczne, ale równie destrukcyjne. Myślę tu zwłaszcza o potężnym wpływie
cywilizacji, która proponuje ogrom absorbujących dźwięków i obrazów a także
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Formacja: Drabina do Nieba
błędnych sposobów na życie. Coraz też
trudniej być człowiekiem wewnętrznie
skupionym i zrównoważonym. Coraz
trudniej oderwać się od tego, co czasowe,
i dostrzec wieczną przyszłość (o. Krzysztof Osuch SJ).
Paradoksalnie, wdzięczność niezależna jest od powodzenia, zdrowia i spełnienia własnych planów, ponieważ dociera do
głębszych podstaw rzeczywistości, które
przekraczają zmienne koleje losu: porażki i sukcesy, cierpienia i radości. Łatwiej
też zmierzyć się z wyzwaniami i przeciwieństwami, kiedy człowiek – jak mówi ks. Henri Nouwen – podejmuje stałą
„dyscyplinę wdzięczności”, która z wolna
wykuwa w nas przeświadczenie, że całe życie i doświadczenie jest darem. Nie
tylko wtedy, gdy się powodzi.
Spójrzmy na Maryję: po zwiastowaniu pierwszym gestem, jaki czyni, jest akt
miłości wobec starszej krewnej Elżbiety, a pierwsze słowa, jakie wypowiada,
brzmią: «Wielbi dusza moja Pana». Jest
to pieśń uwielbienia i dziękczynienia Bogu nie tylko za to, czego w Niej dokonał,
ale za Jego działanie w całej historii zbawienia. Wszystko jest Jego darem. Jeśli
potrafimy zrozumieć, że wszystko jest
darem Boga, jak wielka radość rodzi się
w naszym sercu! Wszystko jest Jego darem. On jest naszą siłą! Tak łatwo jest powiedzieć dziękuję, a jednak tak trudno!
Ile razy mówimy sobie «dziękuję» w rodzinie? To jedno z kluczowych słów we
współżyciu. «Proszę», «przepraszam»,
«dziękuję»: jeżeli w rodzinie mówi się te

trzy słowa, rodzina funkcjonuje. «Proszę», «przepraszam», «dziękuję». Ile razy
mówimy «dziękuję» w rodzinie? Ile razy
dziękujemy tym, którzy nam pomagają,
są blisko nas, towarzyszą nam w życiu?
Często wszystko uważamy za oczywiste!
Jest tak również w relacji z Bogiem. Łatwo jest zwracać się do Boga, by o coś
prosić, lecz zwracać się, by Mu dziękować: «Hm, nie udaje mi się» (Homilia
papieża Franciszka, Watykan, 13 października 2013 r.).

PRZEMIENIĆ
Modlitwa
Szóste i ostatnie objawienie: 13 października 1917.
Łucja: Czego Pani sobie życzy ode mnie?
Matka Boża: Chcę ci powiedzieć, aby
wybudowano tu kaplicę na moją cześć. Jestem
Matką Boską Różańcową. Odmawiajcie
w dalszym ciągu codziennie różaniec. Wojna się skończy, a żołnierze wkrótce wrócą do
swoich domów.
Łucja: Miałam prosić Panią o wiele rzeczy, o uzdrowienie kilku chorych, nawrócenie niektórych grzeszników, etc.
Matka Boża: Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby się poprawili i prosili
o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: Niech nie
obrażają więcej Boga, naszego Pana, który
już i tak jest bardzo obrażany.
Codziennie odmówię 10-tkę różańca, prosząc o łaskę wdzięczności.
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Pod Płaszczem Maryi
Akt strzelisty, który będę często powtarzać: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim!
Fragmenty biblijne do codziennego
rozważania:
1 Sm 2,1-10; Ps 65; Ps 139,14-17;
Łk 1,46-55; Kol 3,15-17; Ef 5,17-20
Czyn
Zastanowię się, co konkretnie mogę
zrobić, aby rozwijać w sobie cnotę
wdzięczności.
(Może na przykład spróbuję każdego
dnia przynajmniej raz za coś komuś podziękować).

II
TRZYNASTY KWIAT I STOPIEŃ:

WIARA

przez brak światła, pod wpływem ślepego uczucia albo jako subiektywne światło,
zdolne być może rozpalić serce, dostarczyć prywatnej pociechy, ale którego
nie można zaproponować innym jako
obiektywne, wspólne światło oświecające drogę. Stopniowo dostrzegano jednak, że światło autonomicznego rozumu
nie potrafi wystarczająco rozjaśnić przyszłości; w końcu kryje się ona w mroku
i pozostawia człowieka z lękiem przed
nieznanym. I tak człowiek zrezygnował
z poszukiwania wielkiego światła, by zadowolić się małymi światełkami, które
oświecają krótką chwilę, ale są niezdolne do otwarcia drogi. Gdy brakuje światła, wszystko staje się niejasne, nie można
odróżnić dobra od zła, drogi prowadzącej do celu od drogi, na której błądzimy

DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ
Kiedy mówimy o (…) świetle wiary,
możemy spotkać się z zastrzeżeniem ze
strony współczesnych nam ludzi. W nowożytnej epoce uznano, że takie światło
mogło wystarczyć starożytnym społeczeństwom, ale nie jest potrzebne w nowych
czasach, kiedy człowiek stał się dojrzały, szczyci się swoim rozumem, pragnie
w nowy sposób badać przyszłość. (…)
W tym procesie wiara została w końcu skojarzona z ciemnością. (…) Przestrzeń dla wiary otwierała się tam, gdzie
rozum nie mógł oświecić, gdzie człowiek
już nie mógł mieć pewności. Pojmowano
więc wiarę jako ucieczkę spowodowaną
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Formacja: Drabina do Nieba
bez kierunku. Dlatego pilne staje się odzyskanie światła, które jest właściwą cechą wiary, bo kiedy gaśnie jej płomień,
wszystkie inne światła tracą w końcu swój
blask. Światło wiary ma bowiem szczególny charakter, ponieważ jest zdolne
oświetlić całe życie człowieka. Żeby zaś
światło było tak potężne, nie może pochodzić od nas samych, musi pochodzić
z bardziej pierwotnego źródła, musi ostatecznie pochodzić od Boga. Wiara rodzi
się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na której
możemy się oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie. Przemienieni przez
tę miłość, otrzymujemy nowe oczy, doświadczamy, że jest w niej zawarta wielka obietnica pełni i kierujemy spojrzenie
w przyszłość. Wiara, którą przyjmujemy
od Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi się
jako światło na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie. Z jednej strony pochodzi ona z przeszłości, jest
światłem pamięci o Założycielu, o życiu
Jezusa, gdzie objawiła się Jego w pełni
wiarygodna miłość, zdolna zwyciężyć
śmierć. Lecz jednocześnie, ze względu na
to, że Chrystus zmartwychwstał i przeprowadza nas poza próg śmierci, wiara
jest światłem bijącym z przyszłości, które otwiera przed nami wielkie horyzonty i kieruje nas poza nasze odosobnione
« ja» ku szerokiej komunii. Rozumiemy więc, że wiara nie mieszka w mroku;
jest ona światłem dla naszych ciemności
(Franciszek, Lumen fidei).

Najświętsza Panna była bardziej błogosławiona przez poczęcie Boga w duszy
dzięki wierze niż w ciele. Wprawdzie zostać Matką Bożą to tak wielka godność,
że większej nie można człowiekowi powierzyć, jednakże nie ona sama, tylko
bardzo żywa wiara daje prawo do nieśmiertelnej chwały. Ona to, połączona
z miłością, wywyższyła Dziewicę ponad
wszystkie zastępy aniołów. Z największą
stałością wyznała Ona wiarę pod krzyżem, nie tylko dlatego, że choć apostołowie uciekli, przyszła aż pod krzyż, ale
również dlatego, że tak szlachetnie stała
pod krzyżem, wyznając, że Ten, który na
nim wisi, jest Bogiem i przejdzie ze śmierci do życia. Podczas Triduum Wielkiego
Tygodnia, gdy odmawiane są modlitwy
jutrzni, wynosi się jedną płonącą świecę
do zakrystii. Zwyczaj ten ma takie świątobliwe wytłumaczenie: wiara apostołów
chwiała się wówczas pod każdym względem, czy raczej ich widzenie pozostawało zaciemnione, ukryte jak zgaszona
świeca. Jedynie owa pochodnia, Matka
Boża, stawiała czoła wichrom i nie mogły jej zgasić żadne porywy huraganu (Koronka cnót Bogarodzicy Dziewicy Maryi).

PRZEMIENIĆ
Modlitwa
Matko, wspomóż naszą wiarę!
Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie.
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Obudź w nas pragnienie, by iść za
Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę.

w najbliższym czasie zaświadczyć o mojej wierze w Jezusa).

Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą.

LISTOPAD

Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza
w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza
wiara wezwana jest do dojrzewania.
Zasiewaj w naszej wierze radość
Zmartwychwstałego.
Przypominaj nam, że ten, kto wierzy,
nie jest nigdy sam.
Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby
On był światłem na naszej drodze.
Niech to światło wiary wzrasta w nas
coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez
zmierzchu, którym jest sam Chrystus,
Twój Syn, nasz Pan! Amen.
Codziennie odmówię 10-tkę różańca,
prosząc o łaskę głębokiej wiary.
Akt strzelisty, który będę często powtarzać: Panie, przymnóż nam wiary!
Fragmenty biblijne do codziennego
rozważania:
Rdz 12,1-4; Rz 4,18-21; Mk 9,20-27;
Mt 8,23-27; J 20,24-29; Jk 2,14-22
Czyn
Zastanowię się, co konkretnie mogę
zrobić, aby wzrastała we mnie cnota wiary.
(Wiara pomnaża się w nas, gdy się nią
dzielimy, może nadarzy się okazja, aby

I
CZTERNASTY KWIAT I STOPIEŃ:
NADZIEJA I UFNOŚĆ BOGU

DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ
Jezus do duszy: „Z jakiego powodu
wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj
Mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy
akt prawdziwego, ślepego, pełnego oddania się Mi przyniesie owoc, jakiego
pragniecie i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje.
Całkowicie zdać się na Mnie nie oznacza walczyć, denerwować się i rozpaczać,
a jednocześnie prosić Mnie niecierpliwie, bym to Ja po twojej myśli przemienił wzburzenie w modlitwę. Całkowicie
zdać się na Mnie znaczy zamknąć ze spokojem oczy duszy, odsunąć niespokojne
myśli i zamęt, oddać się Mi tak, bym tylko Ja działał, i powtarzać: Ty się tym zajmij. Zamartwianie się, denerwowanie,
myślenie o konsekwencjach zdarzeń jest
wbrew, zdecydowanie wbrew, oddaniu się
Mi. To tak jak z dziećmi, które domagają się, by mamy zajęły się ich potrzebami,
a jednocześnie same zaczynają się mieszać, utrudniając swoimi pomysłami im
pracę (…) Kiedy będę musiał poprowadzić cię inną drogą niż tą, którą zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę
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na ramiona, przeprowadzę cię, jak matka uśpione niemowlę na rękach, na drugi
brzeg. To twój racjonalizm, tok rozumowania, zamartwianie się i chęć, by za
wszelką cenę zająć się tym, co cię trapi,
wprowadza zamęt i jest powodem trudnego do zniesienia bólu. Ileż mogę zdziałać, zarówno w sprawach duchowych, jak
i materialnych, kiedy dusza zwróci się
do Mnie, spojrzy na Mnie mówiąc Mi:
Ty się tym zajmij, zamknie oczy i odpocznie. Otrzymujesz niewiele łask, kiedy się
zamartwiasz. Wiele zaś łask spada na ciebie jeśli tylko twoja modlitwa jest pełnym
zawierzeniem i oddaniem się Mi. W bólu
i cierpieniu prosisz, bym działał, ale tak,
jak ty tego chcesz... Nie zwracasz się do
Mnie, a jedynie chcesz, bym się dopasował do twoich potrzeb i zamysłów (o. Dolindo Ruotolo, Akt oddania się Jezusowi).
Maryja, gdy spostrzegła w Kanie Galilejskiej, że brakuje wina, z jaką ufnością zwróciła się do swego Syna! Jeszcze
nie widziała Go czyniącego cuda, jeszcze nie widziała, by objawił moc swego
Bóstwa, a jednak powzięła tak silną nadzieję, że za pomocą znamienitego cudu zaradzi On tak wielkiemu ubóstwu
i objawi dotąd ukrytą potęgę swego Bóstwa. I zauważ, że sprawy tak ważnej,
dzieła tak doniosłego i tak gorliwie przez
Najświętszą Pannę upragnionego nie podpiera Ona żadnymi argumentami, nie
wymusza natrętnymi prośbami, lecz tylko wskazuje potrzebę. Możesz się dzięki temu nauczyć, że znakiem wielkiej
ufności w Bogu jest uczyniwszy to, co

należało do twego obowiązku, zdać resztę na Bożą wolę. Ze względu na tę wybitną nadzieję Najświętszej Panny słusznie
pozdrawia ją Kościół: Nadziejo nasza,
witaj. Słusznie też może być zwana Matką ufających w Bogu, bo jak mówi Bernard: Wzbudza wiarę, umacnia nadzieję,
podnosi z małoduszności, krzepi upadającą ufność (Koronka cnót Bogarodzicy Dziewicy Maryi).

PRZEMIENIĆ
Modlitwa
Maryjo, Matko nasza umiłowana!
Ty, która stoisz koło naszych krzyży, jak
stałaś przy krzyżu Jezusa, umacniaj
naszą wiarę, byśmy, mimo wielkiego
bólu, nie spuszczali wzroku
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z oblicza Chrystusa, w którym
w skrajnym cierpieniu krzyża
objawiła się bezgraniczna i czysta
miłość Boga.
Matko naszej nadziei, podaruj nam
Twoje oczy, byśmy poprzez
cierpienie i śmierć widzieli światło
zmartwychwstania; podaruj
nam Twoje serce, byśmy także
w chwilach próby nie przestawali
miłować i służyć.
O Maryjo, nasza Pani od Krzyża,
módl się za nami!
(Benedykt XVI)
Codziennie odmówię 10-tkę różańca, prosząc o łaskę ufności Bogu.
Akt strzelisty, który będę często powtarzać: Jezu, Ty się tym zajmij! Jezu,
ufam Tobie!
Fragmenty biblijne do codziennego
rozważania:
Ps 31,2-5; Ps 42; Ps 62,5-8;
Iz 30,18-19; Mt 9,20-22; 1 J 5,14-15
Czyn
Zastanowię się, co konkretnie mogę
zrobić, aby rozwijać w sobie cnotę nadziei.
(Wielokrotnie zamartwiamy się tym,
co ma być, lub co może ewentualnie się
zdarzyć; praca nad cnotą nadziei może polegać na przeciwstawianiu się takim myślom, odrzucani ich, a zamiast
tego modlitwie jakimś aktem strzelistym,
np. Jezu, ufam Tobie!).

II
PIĘTNASTY KWIAT I STOPIEŃ:

MIŁOŚĆ DO BOGA
DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4,16).
Słowa z Pierwszego Listu św. Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary
chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi. Oprócz tego, w tym
samym wierszu, św. Jan daje nam jakby
zwięzłą zasadę chrześcijańskiego życia:
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg
ma ku nam. Uwierzyliśmy miłości Boga
‒ tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji
etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę,
a tym samym decydujące ukierunkowanie. Św. Jan przedstawił w Ewangelii to
wydarzenie w następujących słowach: Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego
wierzy... miał życie wieczne (3,16). Wiara
chrześcijańska, uznając miłość jako swoją główną zasadę, przyjęła to co stanowiło istotę wiary Izraela, a równocześnie
nadała temu nową głębię i zasięg. Wierzący Izraelita faktycznie modli się codziennie słowami Księgi Powtórzonego
Prawa, wiedząc, że w nich jest zawarta istota jego egzystencji: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem ‒ Pan jedynie.
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Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej,
ze wszystkich swych sił (6,4-5). Jezus połączył w jedno przykazanie te dwa: przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości
bliźniego zawarte w Księdze Kapłańskiej:
Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego (19,18; por. Mk 12,29-31). Ponieważ
Bóg pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4,10),
miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do
nas przychodzi. Jest to przesłanie bardzo
aktualne i mające konkretne znaczenie
w świecie, w którym z imieniem Bożym
łączy się czasami zemsta czy nawet obowiązek nienawiści i przemocy (Benedykt
XVI, Deus Caritas est).
Maryja najwyższą miłością, większą
niż wszyscy święci, miłowała Boga, którego jedynie Ona była Rodzicielką, i mieszkała w Niej zarówno macierzyńska, jak
i ojcowska miłość do Syna. Syna, powiadam, który wyniósł Ją ku niemal nieskończonej godności, mianowicie, że została
Matką Tego, którego Ojcem jest Bóg. Jak
więc Ojciec Przedwieczny nieskończenie
miłuje swego Jednorodzonego, tak też Bogarodzica nieporównywalnie bardziej niż
wszyscy święci miłowała Chrystusa Pana,
którego zrodziła. I cóż dziwnego – mówi
św. Bonawentura ‒ że umiłowała bardziej niż wszyscy, skoro bardziej niż wszyscy została umiłowana? (…) Nic dziwnego,
ponieważ jak mówi św. Bernard: Miłość
Chrystusa jest wyborną strzałą, która nie
tylko przebiła, ale wręcz przeniknęła na
wylot duszę Maryi, tak że nie pozostawiła

w dziewiczym sercu żadnej cząstki pozbawionej Miłości (Koronka cnót Bogarodzicy
Dziewicy Maryi).

PRZEMIENIĆ
Modlitwa
Boże, Ty pierwszy nas umiłowałeś,
a my mówimy o Tobie jakbyś nas
raz tylko pierwszy umiłował i to
w przeszłości.
A przecież w ciągu wszystkich
naszych dni, w ciągu wszystkich lat
naszego życia Ty zawsze kochasz
nas pierwszy.
Kiedy budzimy się rano
i ku Tobie zwracamy naszą duszę,
Ty nas uprzedzasz, Ty nas pierwszy
już umiłowałeś.
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Jeżeli wstaję o świcie i zwracam
się ku Tobie, w tej samej
sekundzie Ty moją duszę, moją
modlitwę uprzedzasz, Ty mnie
pierwszy umiłowałeś.
Kiedy oddalam roztargnienia i skupiam
moją duszę, żeby myśleć o Tobie,
Ty mnie już uprzedziłeś.
Przebacz, o Boże,
moją niewdzięczność.
To nie jeden raz Ty pierwszy
nas umiłowałeś.
Ty zawsze pierwszy nas miłujesz
w każdej chwili naszego życia.
(Søren Kierkegaard,
Ty zawsze jesteś pierwszy)
Codziennie odmówię 10-tkę różańca, prosząc, aby moja miłość do Boga była coraz mocniejsza.
Akt strzelisty, który będę często
powtarzać: Matko pięknej miłości, ucz
mnie kochać!
Fragmenty biblijne do codziennego
rozważania:
Pwt 6,4-7; Joz 24,14-24; Oz 6,3-6;
J 21,15-19; 1 J 2,1-6; 1J 4,9-11 i 20-21
Czyn
Zastanowię się, co konkretnie mogę
zrobić, aby wzrastać w miłości do Boga.
(Matka Boża w Fátimie wielokrotnie prosiła o podjęcie pokuty. Po latach
s. Łucja wyjaśnia o jaką pokutę prosi nas
Bóg: Przede wszystkim chodzi o poświęcenie, do którego każdy z nas musi się zmusić, by porzucić życie w grzechu i podążać

drogą uczciwości, czystości, sprawiedliwości, prawdy i miłości).

GRUDZIEŃ
I
UGRUNTOWANIE CNÓT
DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ
Krótkie zestawienie cnót (…), które
powinien praktykować każdy, kto miłuje Jezusa Chrystusa:
Wystrzegać się każdego grzechu, nawet lekkiego. Gdyby jednak zdarzyło nam
się popełnić jakieś uchybienie, starajmy się
nie złościć na samych siebie, ale żałować
za wszystko w pokoju serca i skierować
ku Jezusowi Chrystusowi akt miłości,
przyrzekając już więcej tego nie czynić,
oraz prosić o pomoc.
Żywić gorące pragnienie osiągnięcia
doskonałości, jaką posiedli ludzie święci,
i zniesienia wszystkiego dla upodobania
Jezusa Chrystusa. Jeśli nie ma w nas tego pragnienia, prośmy Jezusa, aby ze swej
dobroci nas nim obdarzył, bo inaczej nie
posuniemy się ani o krok ku doskonałości.
Powziąć mocne postanowienie osiągnięcia doskonałości. Kto nie uczyni takiego postanowienia, będzie wciąż ulegał
słabościom w niesprzyjających okolicznościach nie stawi czoła przeciwnościom. Natomiast dusza zdecydowana
‒ z Bożą pomocą, której nigdy nie brakuje – przezwycięży wszystko.
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Nieustannie się modlić, polecając się
Jezusowi Chrystusowi we wszystkich
swoich potrzebach; prosić o wstawiennictwo Anioła Stróża, świętych Patronów, a szczególnie Matkę Bożą, przez
której ręce Bóg udziela nam wszystkich
łask. (…) Od modlitwy zależy każde nasze dobro. Szczególnie więc należy codziennie błagać Boga o trwanie w Jego
łasce; kto prosi o wytrwałość, zawsze ją
otrzyma. (…) Zwłaszcza zaś w chwilach
pokus trzeba szukać u Boga pomocy do
wytrwania, szczególnie gdy są to pokusy przeciw cnocie czystości; wtedy najlepiej wzywać Najświętszych Imion Jezusa
i Maryi. Kto się modli, zwycięża. Kto się
nie modli, zostaje zwyciężony.
Cała świętość polega na umiłowaniu Boga, a cała miłość Boga polega na
pełnieniu Jego woli. Trzeba więc poddać się bez reszty wszystkiemu, co Bóg
rozporządza wobec nas. Dlatego w pełnym pokoju należy przyjąć wszystkie zesłane przez Boga wydarzenia zarówno
pomyślne, jak i przeciwne; taki stan życia i takie zdrowie, jakie Jemu się podobają. Ku temu celowi należy skierować
wszystkie nasze modlitwy, aby Bóg pomógł nam wypełnić swoją świętą wolę
(św. Alfons Liguori, Umiłowanie Jezusa
Chrystusa w życiu codziennym).

na każdego, kto odziany jest Twą szatą ‒ szkaplerzem świętym. Spojrzyj i na
nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej
macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą
słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Racz
ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz
łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki
wieków. Amen.
Codziennie odmówię 10-tkę różańca,
prosząc, aby Pan Bóg umacniał we mnie
wiarę, rozpalał miłość i rozbudzał nadzieję.
Akt strzelisty, który będę często powtarzać: Maryjo, wspomożenie wiernych,
módl się za nami!
Fragmenty biblijne do codziennego
rozważania:
Łk 10,21-24; Mt 8,5-13; Ps 116;
Mt 7,21-23; Łk 7,36-50; Mt 7,24-27
Czyn
Podejmę jeszcze raz pracę nad cnotą,
która sprawia mi największe trudności.

II
PODSUMOWANIE
REKOLEKCJI

PRZEMIENIĆ

DOSTRZEC I PRZEMYŚLEĆ

Modlitwa

Jeśli nam się zdaje, że Pan użyczył
nam jakiejś cnoty, uważajmy ją za dobro
nam darowane, które Boski Dawca może
nam znowu odebrać, jak to rzeczywiście

Niepokalana Dziewico, Królowo
Karmelu i Matko szkaplerza świętego! Ty okiem specjalnej opieki patrzysz
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często się zdarza, nie bez głębokich w tym
zamiarów Jego Opatrzności. Czy nigdy
jeszcze nie doznałyście tego, siostry, na
samych sobie? Co do mnie, po wiele razy tego doświadczam. Czasem zdaje mi
się, że zupełnie nie jestem przywiązana od
żadnej rzeczy stworzonej i rzeczywiście
w chwili próby okazuję się taką. A znowu przychodzą chwile, kiedy taki widzę
w sobie brak wyrzeczenia się wszystkiego, że byle rzecz, z której wczoraj jeszcze bym się śmiała, zajmuje mnie całą,
tak iż sama siebie nie poznaję. Raz zdaje
mi się, że mam odwagę nieustraszoną, że
nie cofnęłabym się przed żadną trudnością gdy chodzi o chwałę Bożą, i w niektórych zdarzeniach istotnie dałam dowody
takiej odwagi. A innym razem tak się czuję słabą i lękliwą, iż nie zdobyłabym się
na męstwo zabicia choćby jednej mrówki
w obronie sprawy Bożej, gdybym miała
przez to wystawić się na jakie bądź przeciwieństwo. To zdaje mi się, że żadne
oszczerstwa ani sądy ludzkie nie zdołałyby mnie zachwiać i zakłócić mi spokoju wewnętrznego i w rzeczy samej nieraz
zniosłam podobne napaści, nie tylko spokojnie, ale i z radością. A znów bywają
dni, że marnym słowem na mnie rzuconym tak się niepokoję i martwię, iż cały
świat mi się przykrzy i brzydnie i chciałabym uciec od niego. I nie ze mną jedną
tak się dzieje. Widziałam podobne zmiany usposobienia u wielu innych, lepszych
niż ja i wiem, że tak bywa. Któż więc, mając przed oczyma tę prawdę, potwierdzoną codziennym doświadczeniem, śmiałby
jeszcze przypisywać samemu sobie jakąś

cnotę i mieć siebie za wzbogaconego, kiedy tyle razy, właśnie w chwili potrzeby,
gdy powinien daną cnotę okazać, ujawnia się właśnie zupełne jego ubóstwo? –
Miejmy więc zawsze w pamięci, siostry,
tę naszą całkowitą niedostateczność, nie
zaciągajmy długów, których nie ma czym
spłacić. Skarb ten, drogi skądinąd, nie od
nas pochodzi i nie wiemy, kiedy zechcą
nam go odebrać i pozostawią nas z niczym
w ciemnicy naszej nędzy. Wtedy bowiem,
za odjęciem od nas tej pożyczonej części,
którą nas Jego łaska otaczała, i ci, którzy nas szanowali, i my, którzyśmy się tą
nie naszą czcią chełpili, będziemy godni
pożałowania. Więc póki służymy Panu
w pokorze, rzecz pewna, że On w końcu przyjdzie nam z pomocą w naszych
potrzebach. Ale jeśli nie mamy głęboko
zakorzenionej w naszym sercu tej cnoty,
na każdym kroku, rzec można, Pan nas
opuści i pozostawi samym sobie. I będzie
to największy, jaki nam dać może dowód
Jego miłosierdzia, abyśmy tym sposobem
naocznie przekonali się o własnej naszej
słabości, nauczyli się pokory i zrozumieli
naprawdę, że nic nie mamy, czego byśmy
nie otrzymali (Dd 38,6-7).

PRZEMIENIĆ
Modlitwa
Modlitwa zawierzenia się Matce Bożej szkaplerznej:
Święta Dziewico Maryjo, Ty, która
jesteś Pełna Boga i promieniujesz Jego
Światłem! Kiedy noszę szkaplerz, znak
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mojej przynależności do Ciebie, wiem, że
Ty teraz i zawsze jesteś ze mną, aby mnie
chronić i prowadzić. Ucz mnie być podobnym do Ciebie, być prostym, otwartym i czystym sercem ‒ jak Ty. Pomóż
mi formować moje wnętrze na wzór Twego serca, tak, abym moje myśli, uczucia
i pragnienia wyzwolił z niewoli zajmowania się sobą i wprowadził je w przestrzeń
Bożej Wolności. Tak jak Ty chcę czuwać, słuchać, przyjmować. Wskaż mi
drogę do wewnętrznej ciszy, gdzie będę
mógł chwalić i radować Boga tak jak Ty,
przez to, że pozwolę Mu we mnie być
Bogiem. Święta Matko Boga, pragnę być
przyobleczony w Twoje duchowe piękno,
dlatego też proszę Cię o łaskę, aby szkaplerz zawsze przypominał mi o wielkich
rzeczach, które Bóg chce mi uczynić, tak
jak uczynił Tobie. Pomóż mi oddać siebie
Bogu całkowicie, w zaufaniu, że On zawsze wie, co jest dla mnie najlepsze. O to

proszę Ciebie, Łaskawa, Dobra, Miłościwa Dziewico Maryjo. Tobie się zawierzam. Amen.
Codziennie odmówię 10-tkę różańca,
prosząc, aby Pan Bóg przyoblekał mnie
w cnoty Matki Bożej.
Akt strzelisty, który będę często powtarzać: Nie nam, Panie, nie nam, lecz
Twemu imieniu daj chwałę! (por. Ps 115,1a).
Fragmenty biblijne do codziennego
rozważania:
1 Kor 4,7; Mt 10,7-8; Łk 17,7-10;
J 15,1-11; Łk 18,9-14; Ps 44
Czyn
W ramach podsumowania rekolekcji warto zastanowić się, co udało mi się
w tym roku, a w czym odniosłem porażkę. Mogę wypisać to wszystko, za co
jestem wdzięczny Bogu i zrobić sobie rachunek z tego, za co powinienem przeprosić i podjąć dalszą pracę nawrócenia.
Przypuśćmy, że co roku wykorzenimy
z duszy jedną wadę. Niedługo osiągniemy
doskonałość (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Księga I, XI, 5). Niech
każda nasza spowiedź kończy się postanowieniem podjęcia szczególnej pracy nad
jednym grzechem, jedną wadą. A w ten
sposób nie staniemy w miejscu, lecz będziemy postępować naprzód ku chrześcijańskiej doskonałości.
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Pod Płaszczem Maryi

ZAKOŃCZENIE
Na koniec pamiętajmy jeszcze, że
wszystko, co udało nam się osiągnąć jest
darem Ducha Świętego, Jego łaski. Potrzebujemy nieustannie to sobie przypominać, gdyż działanie Ducha wymyka
się naszemu poznaniu i łatwo jest nam
przypisać zasługę sobie.
Duch jest jak woda. A podstawową
cechą wody (tak przynajmniej twierdzi
św. Franciszek) jest ‒ obok jej niezwykłej użyteczności ‒ pokora: «Pochwalony
bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która
jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta» (Pieśń słoneczna). Otóż tak
właśnie: pijemy kawę, herbatę lub kompot; jemy rosół, barszcz czerwony z uszkami lub bigos. Wszystko nie zaistnieje
bez wody, ale uwagę naszą przykuwa jedynie np. wyjątkowy gatunek kawy lub

smak ulubionych owoców. Rolę wody odkrywamy dopiero, gdy jej naraz zabraknie: w kranie, w studni, w źródle. Czy
nie tak samo jest w naszym życiu duchowym? Jakże łatwo przychodzi nam
samym sobie przypisać zasługę w «wypracowaniu» takiej czy innej cnoty; jakże teoretycznym słowem wydaje się nam
wtedy «łaska». Jakiego dna musimy nieraz sięgnąć w życiu, by odkryć źródło siły w prostych znakach sakramentalnych?
Mówimy: modliłem się, a Paweł mówi
‒ słuszniej (ale wymyka się to naszemu
doświadczeniu) ‒ Duch modli się w nas
(por. Rz 8). Duch jak woda (bp G. Ryś).
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!
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Józef Tracz OCD

S
Świadectwo

MOJA DROGA DO SZKAPLERZA
NAJŚWIĘTSZEJ M ARYI PANNY Z GÓRY K ARMEL
Bierzmowanie. Współczesna definicja bierzmowania, jak mówią niektórzy
i niestety chyba bardzo trafnie, to: ofi-

cjalne rozstanie się z Kościołem katolickim w obecności Biskupa. Podobnie
było i ze mną.
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Pod Płaszczem Maryi

Po moim bierzmowaniu zaczynały się
pojawiać pytania dotyczące podstaw naszej wiary. Niestety parafialni księżą nie
potrafili mi na nie dać odpowiedzi.
W ten oto sposób stopniowo zacząłem odchodzić od Kościoła, jednak raz na
jakiś czas moje myśli powracały do Boga
i wtedy to pytałem się Go: kim On jest?
gdzie znajdę prawdziwą wiarę?
Odpowiedzi na moje pytania znalazłem ponad 20 lat później w klasztorze
Benedyktynów w Lubiniu.
Lubiń, 06 stycznia 2016 roku. Zupełnie przypadkiem (czy aby na pewno był to
przypadek?) tego dnia dałem namówić się
na uczestnictwo we mszy świętej w kościele opackim w Lubiniu. Po mszy przy
wyjściu z kościoła zacząłem oglądać gabloty. Mój wzrok przyciągnęła wystawiona
tam książka James’a Martin’a pt.: „Jezus”.
W jednej chwili zrodziło się we mnie
pragnienie przeczytania tej książki. Jeszcze tego samego dnia książkę tę kupiłem w internecie i kilka dni później już
ją czytałem.
Parę dni później miałem okazję ponownie (przypadek to, czy nie?) odwiedzić
klasztor Benedyktynów w Lubiniu i porozmawiać z pewnym zakonnikiem. Choć
rozmowa nie dotykała wprost kwestii religijnych, nie mogłem zaprzepaścić takiej
okazji i pojawiło się z mojej strony dla
mnie najbardziej fundamentalne pytanie: kim jest Bóg, co to Trójca, itd. Odpowiedzi wprost nie dostałem, jednak
zauważyłem, że coś jednak jest na rzeczy

z tą Trójcą. Obłożyłem się wieloma książkami. Sięgnąłem nawet po Tertuliana
i innych.
Powróciłem do Kościoła. Pozostał
dla mnie do zgłębienia jeszcze jeden temat: Maryja. Z tematem Maryi wiązało
się najwięcej wątpliwości. W internecie
trafiłem na maryjne rekolekcje, które prowadził pewien znany egzorcysta (przypadek to, czy nie?).
Zatopiłem się w lekturze „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”
oraz „Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Zapragnąłem oddać się Jezusowi za
pośrednictwem Maryi wg św. Ludwika
de Montfort.
Wyobrażasz sobie, Czytelniku, mnie,
do niedawna osobę poza Kościołem ponad 20 lat, mocno przeciwną klerowi, najbardziej niewierzącą we wszystko, co ma
związek z Maryją, odmawiającego różaniec? Niecałe cztery miesiące od mojego
styczniowego wejścia do klasztoru w Lubiniu trwałem już na nowennie pompejańskiej.
Niedługo po jej skończeniu w moim życiu zaczął pojawiać się temat, który dotychczas w ogóle się nie pojawiał,
mianowicie temat szkaplerza. W przeróżnych miejscach natrafiałem na informacje
o nim (przypadkiem?). Wtedy pojawiła się
pierwsza myśl – czyżby szkaplerz? Nie,
to nie dla mnie. Nie chcę tego. Jednak im
bardziej nie chciałem, tym częściej, silniej
i wyraźniej w moim życiu temat szkaple-
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Szkaplerz: Świadectwo
rza powracał. Apogeum nastąpiło w listopadzie 2016 roku. Najpierw na mecie
biegu niepodległości w Poznaniu zobaczyłem przede mną biegacza, który miał
na sobie płócienny szkaplerz. Tydzień
później coś wydarzyło się w kościele, do
którego uczęszczam na mszę. Naprawdę
bardzo rzadko zdarza się, że do tego kościoła wchodzę lub wychodzę głównym
wejściem. Zwykłem korzystać z bocznego wejścia. Tym razem miało być jednak
inaczej. Po mszy prawie już skręcałem ku
mojemu wyjściu, gdy nagle podjąłem decyzję, że jednak wyjdę głównym wyjściem
(po co?, dlaczego? nie było mi przecież
po drodze, przypadek to, czy nie?). Przy
wyjściu na stoliku zobaczyłem czasopismo „Przymierze z Maryją” z ogromnym
tytułem głównego tematu tego numeru
na okładce: „Szkaplerz obroni Cię przed
piekłem” (przypadek to, czy nie?).

28 listopada 2016 w klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu z rąk o. Stanisława Plewy przyjąłem Szatę Maryi
– szkaplerz Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel. Dopomóż, Boże, abym
każdego dnia okazywał się godnym noszenia tej szaty.
Czego nauczyła mnie moja droga do
szkaplerza? Nauczyła mnie, że odpowiedzi na temat naszej katolickiej wiary
najlepiej szukać w oficjalnym nauczaniu
Kościoła. Nauczyła mnie w pełni korzystać z sakramentów świętych. Nauczyła
mnie też w pełni powierzyć się Maryi,
zaufać Jej całym sercem, dać Jej się prowadzić, powierzyć Jej swoje życie. Któż
inny nauczy nas najlepiej Jezusa, jak nie
Jego matka? Któż inny lepiej wskaże nam
drogę do Jezusa, jak nie Maryja. Wszak
to Jej słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
Wam powie” (J 2,5).
M.B.

6

N

M

P

IKONA M ATKI BOŻEJ ORANTKI
Czy Maryja w ikonie może być upodobniona do kapłana sprawującego Najświętszą Ofiarę Ciała i Krwi Chrystusa?
Jak to się dzieje, że Maryja dzięki swojemu Bożemu macierzyństwu wynosi
godność człowieka nawet ponad zastępy
niebieskie? Czy Boża Rodzicielka zawsze
przedstawiana jest wraz z Chrystusem?
Nad tymi kwestiami będziemy chcieli się pochylić w tym numerze poświęconym przedstawieniom Matki Bożej
w ikonie Orantki.

HISTORYCZNE UJĘCIE
IKON ORANTÓW I ORANTEK

Przedstawienia ikon w formie orantów lub orantek znane są już od wczesnego chrześcijaństwa. Postać przedstawiona
w ten sposób na ikonie ukazana jest od
przodu, w całości lub do pasa, okryta długą szatą, z wyciągniętymi rękoma w stronę
nieba i otwartymi dłońmi. Przedstawienie
w formie orantów lub orantek pojawia się
także w sztuce bizantyjskiej, która złączy
postać orantki z Najświętszą Maryją Panną, a to da podwaliny do powstania jednej
z najbardziej znanych ikon – Matki Bożej Orantki. Należy wskazać, że znane są
nie tylko ikony, na których Matka Boża

przedstawiana jest z Jezusem, ale istnieją także wizerunki Matki Bożej Orantki bez przedstawienia Jezusa.

TEOLOGICZNY WYMIAR
MARYI – ORANTKI
Maryja ukazana na ikonie w postaci
orantki jest swoistym typem Kościoła,
w którego wnętrzu człowiek upodabnia się
do Stwórcy. Symbolizuje to orędownictwo
Maryi, ale również charakter wielbiący
Boga, którego stała się Matką. W Jej gestach kryją się wszelkie tajemnice Kościoła, we wszystkich Jego aspektach. Maryja
jest tutaj orędowniczką za całym światem u Swojego Syna. Sposób wzniesienia
rąk Maryi ukierunkowuje modlitwę całego Kościoła do Boga. Warte zauważenia jest także to, iż gest otwartych dłoni
Maryi stanowi upodobnienie jej do celebransa odprawiającego mszę świętą, który
w trakcie Modlitwy Pańskiej, podobnie
jak Maryja, wyciąga ręce do Boga. Kolejnym znaczeniem uniesionych rąk i otwartych dłoni może być całkowita aprobata
i zgoda Maryi na doskonałe wypełnienie
się woli Bożej w Jej życiu. Matka Boża
nie tylko spełnia funkcje opisane wyżej,
ale także kieruje swoje spojrzenie ku Jej
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Najświętsza Maryja Panna w ikonografii: Ikona Matki Bożej Orantki
czcicielom, wzywając ich do całkowitego oddania się Jezusowi, do którego Ona
sama się zwraca, prosząc o miłosierdzie
dla ludzkości.
Dziecię Jezus, w zależności od typu
ikonograficznego Maryi Orantki, przedstawiane jest w medalionie na wysokości
łona Maryi lub Jej serca. Bóg, który jest
wszechwieczny i niezmierzony znajduje
się w Maryi i przedstawiany jest w formie
Emmanuela tj. Boga z nami. Chrystus
ukazany w nimbie krzyżowym charakteryzuje się rysami twarzy dorosłego człowieka i wysokim czołem, jako symbolem
mądrości Bożej. Dziecię Jezus prawą ręką dokonuje gestu błogosławieństwa, natomiast w lewej ręce trzyma zwój Pisma.
Kolejną rzeczą godną zwrócenia uwagi
są także barwy szat Maryi. Kolory te mają swoją głęboką wymowę i bardzo często
są odwrotnością kolorystyki szat Chrystusa. Maryja jest odziana niebieską tuniką, a okryta maforionem, czyli szalem
okrywającym głowę i ramiona w kolorze purpurowym lub czerwonym. Jest to
symboliczne przedstawienie królewskiej
godności Maryi z racji wybrania Jej przez
Boga na Matkę Zbawiciela. Poza tym kolor niebieski i purpurowy pokazują nam
połączenie dziewictwa i macierzyństwa,
powołania ziemskiego i niebieskiego, które dokonało się w Maryi. Na maforionie
ukazane są trzy gwiazdy, które symbolizują dziewictwo Maryi przed poczęciem,
w trakcie poczęcia i po narodzeniu Jezusa.
Złoty kolor ukazany na ikonie jest
symbolem obfitości łask Ducha Świętego
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wylanych na Maryję w momencie poczęcia. Matce Bożej mogą towarzyszyć
również zastępy niebieskie tj. archaniołowie, oznaczające, że Maryja przez zgodę
na Wcielenie Syna Bożego podnosi człowieka na stopień wyższy od archaniołów, bowiem Bóg nie przyjął formy mocy
niebieskich, lecz przyoblekł się w ludzkie ciało.

IKONA „ZNAK”
Najbardziej rozpowszechnioną ikoną Orantki jest ikona typu Znak. Ten
typ ikony jest najbardziej przepojony
w swym przekazie tematyką Wcielenia
Syna Bożego. Wspólne przedstawienie
Najświętszej Maryi Panny z Jezusem ukazuje jedną z największych prawd chrześcijaństwa, mówiącą, iż Słowo stało się
Ciałem. Bóg zrodził się z łona Dziewicy Maryi.
Ważne jest także wskazanie w ikonie na wymiar eucharystyczny. Uniesione ku górze ręce Matki Bożej tworzą
wraz z zarysem Jej ciała formę kielicha
mszalnego. Chrystus przedstawiony jest
w formie oranta udzielającego błogosławieństwa obiema rękoma i jednocześnie
modlącego się do Ojca. Takie przedstawienie ma na celu zaakcentowanie podobieństwa Maryi do Jezusa poprzez
przyjęcie Bóstwa do swojego łona, a także w kwestii modlitwy. Modlitwa Maryi włączona jest w modlitwę Chrystusa
i zanoszona do Boga.
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Jedną z najbardziej znanych ikon typu Znak jest nowogrodzka ikona, gdzie
Chrystus został ukazany w popiersiu, lecz
nie w medalionie.

INNE WARIANTY
TYPU „ZNAK”
Innym wariantem typu Znak jest Panagia, czyli przedstawienie Bożej Rodzicielki do pasa. Jeśli Maryja przedstawiona
jest w całości, mówi się wtedy o typie
Wielkiej Panagii.
Platytera, czyli Większa niż niebo,
ukazuje Matkę Bożą, której „łono jest
szersze niż niebiosa”. Chrystus przedstawiony na takim wizerunku przedstawiony jest w pozycji frontalnej lub siedzącej.
W ikonie Kurskiej Korzennej Matka
Boża otoczona jest postaciami proroków
w medalionach z kwitnących gałązek,
a w centralnym położeniu na ikonie znajduje się przedstawienie Boga Ojca.
Ikona jest dla nas przestrzenią nadziei
na orędownictwo Maryi we wszystkim,
co nas dotyka, otacza, a niekiedy także
trapi. A wszystko to dlatego, że Maryja
zawsze ukazuje Chrystusa: w sercu, na
Niebiosach, w Eucharystii. Zwracajmy
się więc często do Matki, która będzie
orędować za nami u Syna, wypraszając
potrzebne łaski. „Proście, a będzie wam
dane; szukajcie, a znajdziecie…” (Mt 7,7).
Krzysztof Duda

