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Spotkania 

W roku 1920 klasztor "na G6rce" znacznie bardziej g6rowa/ nad miastem nii: dzi
siaj, nie j!:as/ania/y go bowiem - zw/aszcza w lecie - niewielkie w6wczas drzewa, 
porastajqce wschodnie zbocza wzg6rza. Przed 13. laty zmar/ jego za/oi:yciel 
i pierwszy prze/ozony oRafa/ Kalinowski, przedtem powstaniec styczniowy i ze
s/aniec syberyjski. Pamililé o nim w miescie by/a ciqgle zywa. Nie jest pewne, 
kiedy rodzice Ojca sw. zamieszkali w Wadowicach. Wed/ug niekt6rych zr6del, 
Karol Wojtyla senior zostal tu przeniesiony juz w roku 1904 i tu uzyskal awans na 
podoficera. Jezeli tak byte w istocie, to mial szanslil spotkaé silil z o. Rafalem, 
kt6ry na wiosnlil 1906 roku jako przelozony wr6cil do zalozonego przez siebie 
klasztoru. W roku 1980, po podpisaniu dekretu o heroicznosci cn6t slugi Boze
go, Ojciec sw. powiedzia/, ze o jego cnotach s/ysza/ wiele od rOdzic6w, sqsiad6w 
i krewnych jui: jako dziecko. . 

Kosci61 "na G6rce" przed I wojnq swiatowq i w okresie milildzywojennym by/ 
kosciolem garnizonowym, stqd - jak sqdZIil - przynajmniej czasami odwiedzali go 
panstwo Wojtylowie najpierw sami, a potem z dorastajqcymi synami. Przypusz
czenie to potwierdzil Ojciec sw. w 1979 roku podczas spotkania z profesorami 
i studentami w kaplicy Papieskiego Wydzia/u "Teresianum" w Rzymie: "Mogfi! 
powiedzieé, te karmelit6w bosych znam od dziecka. Urodzilem sifi! bowiem - jak 
zapewne wiecie - w Wadowicach, gdzie znajduje sifi! klasztor slawny z tego, te 
przez pewien czas jego przeorem byl sluga 80ty ojciec Ratal Kalinowski. Stqd 
przyzwyczailem sifi! do waszego, tak charakterystycznego habitu, od pierwszych 
lat mego tycia. Uczfi!szczalem takte do waszego kosciola, biorqc udzial w liturgii 
i odprawianych tam nabotenstwach". Dwa lata p6zniej, w roku 1982, w kaplicy 
Domu Generalnego Karmelit6w bosych, dodal: "I muszfi! r6wniet dodaé, te jako 
chlopiec przystfi!powalem zawsze do spowiedzi w ich kosciele ... " W dniu I Ko
munii sw. z réJ;k karmelity, o. Sylwestra Gleczmana (1883-1961), otrzymal szka
plerz. Nie znamy daty I Komunii sw. Ojca Swililtego. O. Sylwester byl przeorem 
klasztoru w Wadowicach w latach 1930-1933. Pan Roman Gajczak przypusz
cza, ze Ojciec sw. przyjéJ;1 I Komunilil sw. wiosnq 1929 roku. Jezeli zawierzymy 
pamililci Papieza, wydarzenie to naleza/oby przeniesé na rok nastlilpny. 

W roku 1938 m/ody Karol Wojtyla przeni6s/ silil z ojcem do Krakowa i roz
POCZq/ studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellonskim. W roku nastlilpnym 
wybuchla \I wojna swiatowa. Student najpierw zostal robotnikiem, a nastlilpnie
w jesieni 1942 roku - wstéJ;pil do konspiracyjnego Seminarium Metropolitalnego. 
W Krakowie, mieszkajqc na Dlilbnikach, w sqsiedztwie kosciola salezjan6w, spo
tykal silil z Janem Tyranowskim, kt6ry zwrécil mu uwaglil na dziela sw. Jana od 
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Krzyza i sw. Teresy od Jezusa. Zainteresowanie sw. Janem od Krzyza zaprowa
dzilo go do klasztoru Karmelit6w bosych na Rakowieckq, gdzie odprawil rekolek
cje zamknililte, korzystajqc z pomocy o. Leonarda Kowal6wki, r6wniez rodem 
z Wadowic. 

W polowie czerwca 1948 ks. Karol Wojtyla, po ukonczeniu studi6w doktoranc
kich w Rzymie, wr6cil do Polski i otrzymal nominacjlil na wikarego w Niegowici. 
Bezposrednio przed wyjazdem na parafilil odprawil dzien skupienia w klasztorze 
una G6rce". By/o to w niedziel1il25 lipca. Zamieszkal na trzecim pililtrze, w pokoju 
naroznym, z kt6rego m6g1 oglqdaé pasmoBlizniak6w i Leskowca. Nastlilpne od
wiedziny w klasztorze wadowickim mialy miejsce dziesililé lat p6Zniej, 23 listopa
da 1958 roku. W tym dniu ks. bp Karol Wojtyla, celebrowa/ swoje prymicje bisku
pie w rodzinnej parafii. Podczas odwiedzin spotka/ silil z alumnami Nizszego 
Seminarium, poblogos/awil budujqcq silil swietliclil, a z zebranymi zakonnikami 
i uczniami podzieli/ silil wspomnieniem z mlodzienczych lat, kiedy to wiernie uczest
niczy/ w nowennie szkaplerznej, poniewaz od I Komunii sw. nosil szkaplerz kar
melitanski. 

W roku nastlilpnym, 15 kwietnia, w uroczystosé Opieki sw. J6zefa, bp Karol Woj
ty/a w kosciele klasztornym udzielil nizszych swiecen ok. 70 klerykom z r6Znych 
zgromadzen zakonnych. Autor tego artykulu, jako diakon, mial szczlilscie asysto
waé do tej Mszy Sw. W kazaniu bp Karol Wojtyla m6wil o sw. J6zefie, kt6ry przez 
wieki troszczy silil o Jezusa Chrystusa w Jego Mistycznym Ciele. W czasie obiadu 
jeszcze raz przem6wil do zgromadzenia i kleryk6w, wyrazajqc swojq radosé, ze 
m6g1 udzielié swililcen w kosciele, w kt6rym jako ch/opiec lubi! silil modlié. 

We wrzesniu tego samego roku wizytowal parafie dekanatu wadowickiego. 7 
wrzesnia odwiedzi! r6wniez klasztor i Nizsze Seminarium. W przem6wieniu do 
zebranych podkresli/ potrzeblil wsp6/pracy z duchowienstwem diecezjalnym oraz 
pililknO zycia modlitwy i pokuty. 

SqdZIil, ze ostatnie, chociaz duchowe tylko, aie przeciez bardzo wazne nawie
dzenie kosciola sw. J6zefa mia/o miejsce 16 czérwca 1999 roku, niedlugo po be
atyfikacji o. Alfonsa Marii Mazurka, wychowanka i prefekta Nizszego Seminarium. 
Ojciec Sw. powiedzial w6wczas: "Ze czciq kllilkam u jego relikwii, kt6re spoczy
wajq wlasnie w kosciele sw. J6zefa na G6rce, i dzililkujlil Bogu za dar zycia, mlil
czenstwa i swililtosci tego wielkiego zakonnika". Nieco wczesniej powiedzial Oj
ciec sW., ze z pewnosciq mial "sposobnosé zetknqé silil osobiscie z tym swiad
kiem Chrystusa ... ", oczywiscie w Wadowicach. 

Ojciec sw. jako biskup krakowski i kardynal przy r6Znych okazjach odwiedza/ 
r6wniez inne klasztory karmelitanskie w Poisce i za granicq. Z polskich karme
lit6w i karmelitanek bosych w Krakowie, karmelitanek bosych w Zakopanem 
i we Wroclawiu, a poza Polskq - karmelitanek bosych w Dachau. Kilka mialo 
szczlilscie goscié go jako Papieza: wspomniane juz "Teresianum" i Dom General
ny w Rzymie, klasztor karmelitanek bosych pw. sw. J6zefa w Rzymie (1982), 
klasztor karmelitanek bosych w Lisieux (1980), a przede wszystkim klasztory 
hiszpanskie, zwiqzane z swililtymi Teresq od Jezusa i Janem od Krzyza w Avili, 
Alba de Tormes i Segovii (1982). 
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W swojej ksiérZce "Dar i tajemnica", poswi!ilconej medytacji nad tajemnicé! 
. kaplanstwa, Ojciec SWi!ilty pisze: " ... zar6wno kosci61 parafialny, jak i klasztor na 

G6rce ksztaltowal mojq poboinosé maryjnq jako chlopca, a p6iniej mlodzieflca 
i gimnazjalisty, ai do egzaminu dojrzalosci". 

W kosciele parafialnym byl laskami slyné!cy obraz Matki Bozej Nieustajé!cej 
Pomocy, przed kt6rym modlil si!il codziennie przed i po zaj!ilciach szkolnych, 
podobnie jak wielu innych koleg6w i kolezanek. Przyj!ilcie szkaplerza 
i uCz!ilszczanie do kosciola karmelit6w nadalo jego poboznosci maryjnej konkretny, 
karmelitanski odcien. Kiedy zdal egzamin dojrzalosci i zamieszkal w Krakowie, 
jego poboznosé maryjna wymagala przebudowy. Pom6g1 mu w tym Jan Tyranowski 
i ksié!zeczka sw. Ludwika Marii Grignion de Monfort "Traktat o prawdziwym 
nabozenstwie do Najswi!iltszej Maryi Panny". Dzi!ilki niemu odkryl, ze tajemnice 
Maryi nalezy przezywaé w Chrystusie. Wtedy nalezé!c caty do Maryi ("Totus Tuus"), 
nalezy r6wniez caly do Chrystusa. Sté!d pogl!ilbianie zycia religijnego, zblizanie si!il 
do Chrystusa nie zagrozilo milosci do Maryi. Ona znalazla istotne miejsce w jego 
zyciu. 

Powiedzial o tym Ojciec SWi!ilty mlodym z parafii Mostacciano pod Rzymem 15 
stycznia 1989 roku. Bylo to wyznanie bardzo osobiste: "Muszf? wyznaé, ie w mlodym 
wieku, gdy bylem taki jak wy, Ona bardzo mi pomogla... Pomogla mi odnaleié 
lask!il mego wieku, moje powolanie". Ojciec nie m6wil og61nie o kulcie Matki 
Bozej, aie o tej formie kultu, kt6ré! on sobie wybral i kt6rej pozostal wierny, czyli 
o szkaplerzu karmelitanskim. Nie narzucal on tej formy kultu innym, uwazal jednak, 
ze kazdy powinien wybraé sobie jaké!s form!il kultu i byé jej wierny, poniewaz tylko 
w6wczas b!ildzie ona owocna. 

Na czym, jego zdaniem, polega istota nabozenstwa szkaplerznego? Szkaplerz 
jest szaté! otrzymané! od Matki. I jak kazda matka troszczy si!il o odzienie dia 
swego dziecka, tak r6wniez Matka Chrystusa troszczy si!il o nasze odzienie 
w sensi e duchownym, czyli troszczy si!il o naszé! "szat!illaski", kt6ré! otrzymalismy 
na chrzcie sw. i kt6ra jest naszym najwi!ilkszym dobrem. Szkaplerz przypomina 
takze o koniecznosci naszej wsp61pracy z Matké!. "Poprzez szkaplerz czciciele 
Maryi z G6ry Karmel wyrazajé! pragnienie ksztaltowania swego zycia w oparciu 
o Jej przyklad jako Matki. .. , przyjmujé!c z czystym sercem slowo Boze i oddajé!c 
si!il zarliwej sluzbie braciom". 

Ojciec SWi!ilty juz jako mlody ksié!dz, wikary w parafii sw. Floriana w Krakowie, 
dostrzegal duszpasterské! wartosé nabozenstwa szkaplerznego. Zorganizowal 
w6wczas rekolekcje dia chorych, takZe obloznie, i zaprosil sp. o. Rudolfa Warzech!il 
z klasztoru przy ul. Rakowieckiej, aby przYié!l ch!iltnych do szkaplerza. Obaj " ... 
szlismy wsr6d chorych i wsr6d radosci, lez, przyjmowalismy chorych do 
szkaplerza ... " - wspominal po latach o. Rudolf. 

Wiele lat p6Zniej Ojciec SWi!ilty wyjasnil, dlaczego zach!ilcal chorych do przyj!ilcia 
szkaplerza: "Najswif?tsza Dziewica Maryja, kt6ra przeiyla tak blisko Krzyi swojego 
Syna, niechaj wspomaga nas wszystkich, niech wspomaga was, drodzy chorzy, 
w przenikaniu zbawczego cierpienia. Matka Boia Szkaplerzna niech was oswieca 
w zrozumieniu tego glf?bokiego misterium ... " 
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G6ralom z Alp dziE;!kowa/ za zaproszenie do odprawienia Mszy sw. na szczycie 
Adamello w dniu 16 lipca, "dniu jakte drogim d/a mnie, dniu swiflta Matki Boiej 
Szkap/erznej"(1988). NastE;!pnego dnia tego roku od by/a siE;! w Czernej k% 
Krakowa koronacja /askami s/ynqcego obrazu Matki Bozej Szkaplerznej papi eskimi 
koronami. Do jej uczestnik6w Ojciec SwiE;!ty skierowa/ telegram, w kt6rym 
przypomnia/, ze i on nosi szkaplerz, kt6ry jest jego si/q. W poprzednim roku, 
podczas trudnej pielgrzymki do Chi le, koronowa/ figurE;! Matki Bozej Szkaplerznej, 
patronki kraju, w przepiE;!knej modlitwie proszqc Jq o pojednanie podzielonego 
narodu i opiekE;! nad nim: "Swiflta Maryjo, Matko nadziei, Najswifltsza Dziewico 
z Karme/u, Matko Chi/e! Os/ofl swoim szkap/erzem jak tarczq opieki mia sta i wsie, 
laflcuchy gor i morze, mfliczyzn i kobiety, mlodziei i dzieci, starcow i chorych, 
sieroty i cierpiqcych, wiernych synow Koscio/a i zblqkane owce ... " 

W szkole sw. Jana od Krzyza 
Jak juz wspomniano, w czasie okupacji m/ody Karol Wojty/a spotka/ siE;! 

z pismami sw. Jana od Krzyza. Po wielu latach, w roku 1982, przed jego grobem 
w Segovii, dziE;!kowa/ Bogu za to spotkanie, kt6re wywar/o tak mocny wp/yw na 
jego zycie i formacjE;! duchowq. Powiedzia/ w6wczas: "Nauczylem sifl go i poznalem 
w mlodosci i zdo/alem nawiqzaé wewnfltrzny dia/og z tym nauczycie/em wiary, 
z jego j~zykiem i mys/eniem ... " Od pierwszych lat formacji kap/anskiej znalaz/ 
w l1im "solidnego przewodnika na sciezkach wiary". Spotkanie to o ma/o nie 
skonczy/o siE;! wstqpieniem do nowicjatu karmelit6w bosych w Czernej, czemu 
sprzeciwi/ siE;! abp Sapieha. Zaowocowa/o tez rozprawq doktorskq na temat 
"Zagadnienie wiary w dzie/ach sw. Jana od Krzyza". Rozpoczq/ jq w Krakowie, 
a skonczy/ w Rzymie. Poniewaz nie staé go by/o na pokrycie koszt6w druku 
w Rzymie, po powrocie do kraju zaproponowa/ druk Wydawnictwu Karmelit6w 
Bosych w Krakowie. O. Apoloniusz Gqdek, 6wczesny dyrektor Wydawnictwa, 
odm6wil. Nie by/o zadnych szans na zwrot koszt6w druku. Dyrektor nie wziq/ pod 
uwagE;!, ze by/a to pierwsza polska praca naukowa na temat doktryny sw. Jana od 
Krzyza i ze Autor kiedys zostanie ... papiezem. Dopiero w roku 1990 Wydawnictwo 
spe/ni/o sw6j obowiqzek. Przek/adu dzie/a z /aciny dokona/ o. Leonard Kowal6wka. 

Sw. Jan od Krzyza okaza/ siE;! nie tylko wysmienitym mistrzem po drogach ku 
Bogu, aie uczy/ r6wniez m/odego Kap/ana zrozumienia "godnosci oso by ludzkiej, 
powo/ania cz/owieka". W przekonaniu Ojca SwiE;!tego, kto przejdzie kurs teologii 
u sw. Jana od Krzyza, ten zrozumie, co znaczy s/owo "Cz/owiek" i "juz nigdy nie 
zapomni o jego godnosci". 

W szkole sw. Jana od Krzyza spotka/ Ojciec SwiE;!ty dwie s/ynne jego Uczennice, 
kt6re same sta/y siE;! Mistrzami. Chodzi o sw. TeresE;! od Dzieciqtka Jezusa i sw. 
TeresE;! BenedyktynkE;! od Krzyza (EdytE;! Stein). Z okazji 50-lecia doktoratu ks. 
Karola Wojty/y, jego najblizszy wsp6/pracownik kardyna/ J6zef Ratzinger powiedzia/: 
"Uwatam, te dwie kobiety na/etqce do Zakonu Karmelitaflskiego, mogq nam 
pomoc zrozumieé caly wymiar mqdrosciowy, stojqcy u podlota refleksji 
te%gicznej aktua/nego Papieta. Sq to: Swi~ta, ogloszona przez niego Doktorem, 
i Pani Doktor, ogloszona przez niego swi~tq". Z pierwszq po raz pierwszy z ca/q 
pewnosciq spotkal si~ w latach mlodzienczych w kosciele Karmelit6w bosych 
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w Wadowicach. Po kanonizacji w roku 1925, uroczyscie obchodzonej na G6rce, 
nastqpi/y lata otywionego kultu Ma/ej Swi~tej. 

Dlug wdzi~cznosci 
Od najm/odszych lat Ojciec Swi~ty czerpa/ z tej cZqstki duchowosci Koscio/a, 

jakq stanowi duchowosé karmelitar'iska, potem przy r6tnych okazjach ukazywa/ jq 
innym, taki:e karmelitom i karmelitankom. To ukazywanie by/o szczeg61nie mocne 
w ostatnim dwudziestoleciu. Z naciskiem ciqgle przypomina o chrzescijar'iskich 
korzeniach Europy i wola: "Nie pozw6/cie oderwaé sifi! od tych korzeni, jesli drzewo 
ma rosnqé wedlug miary odwiecznych przeznaczefl czlowieka, kt6re Sq w Bogu". 
Te chrzescijar'iskie korzenie Europy wsp61tworzyli swi~ci i blogoslawieni 
z zakon6w karmelitar'iskich. 

W ciqgu swego pontyfikatu Jan Pawel Il kanonizowal jednego karmelit~ bosego 
(sw. Rafala Kalinowskiego) i dwie karmelitanki bose (sw. Teres~ z Los Andes 
i sw. TeresE;) BenedyktynkE;) od Krzyza); beatyfikowal pi~ciu karmelit6w bosych 
(m.in. o. Alfonsa Mari~ Mazurka) i siedem karmelitanek bosych oraz kilkanascie 
os6b zwiqzanych z duchowosciq karmelitar'iskq. W sumie 24 oso by! Ma za co 
Karmel byé wdzi~czny! 

Sposr6d wyniesionych przez Jana Paw/a Il na ottarze, sw. Rafal Kalinowski i bi. 
Alfons Maria Mazurek Sq jakos jego rodakami: obaj w Wadowicach pozostawili 
trwaly slad. 

O. Honorat Gil OCD jest karmelitq i mieszka w wadowickim klasztorze "na G6rce". Jest 
autorem wielu ksiqzek o historii Karmelu. 
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