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Wprowadzenie 

do obecnego wydania 

Miłości ku Matce Bożej najlepiej się uczyć 
w domu rodzinnym, mową z serca do serca, 
z przykładu rodziców i z ich pouczeń popar-
tych życiem.  

Miłość do Maryi dźwięczy akordem Jej 
macierzyństwa… składa się z tonów czułych, 
rodzinnych1. Głębiej pozostają nam w sercu 
słowa matki, która zachęca nas do miłości 
i czci Maryi, niż suche wykłady naukowe 
i racjonalne argumenty, zwłaszcza wtedy, gdy 
za nimi nie idzie praktyka. Takim domem 
Matki dla św. Rafała stał się Zakon karmeli-
tański, a szczególnie klasztor czerneński. Tutaj 
pogłębiał w sobie miłości do Maryi, otrzymaną 
w domu rodzinnym, w cieniu Ostrej Bramy.  
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Wśród nielicznych publikacji, jakie pozo-
stawił po sobie, odnajdujemy także niewielką 
książeczkę, z której płyną słowa pełne miłości 
do Maryi i o Maryi, poparte jego rozmodlonym 
życiem. Matka Najświętsza wypełniała bowiem 
całe jego życie, a nabożeństwo do Niej wyssał, 
można powiedzieć, z mlekiem Matki. Dla Ma-
ryi żywił nie tylko serdeczną miłość, ale i bez-
graniczną ufność2.  

W tym maleńkim opracowaniu „zawarł” 
całe swoje serce oddane Maryi. Taki też nadał 
mu tytuł: Maryja zawsze i we wszystkim. Przy-
gotował je na podstawie książki napisanej po 
łacinie przez o. Tomasza Auriemma, jezuitę, 
pt.: Ustawiczna pamięć o Najświętszej Maryi 
Pannie w codziennych czynnościach…3. 

Ojciec Rafał nie tylko nosił habit Zakonu 
Matki Bożej z Góry Karmel, on żył w zjedno-
czeniu z Maryją w całkowitym oddaniu się 
Chrystusowi i Jego Kościołowi. Dobrze wie-
dział, że noszenie Szkaplerza Matki Bożej jest 
powołaniem do zażyłości z Maryją, do naśla-
dowania Jej cnót, poświęcenia się Jej i współ-
pracy w dziele zbawienia dusz.  
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W swoim długim życiu gorliwie rozpo-
wszechniał nabożeństwo szkaplerzne. Zalecał 
noszenie szkaplerza przede wszystkim tym 
osobom, których był kierownikiem duchowym. 
Założył świecki Zakon i Bractwa szkaplerzne 
w Czernej i w Wadowicach. Dzięki jego inic-
jatywom duszpasterskim konwent w Czernej 
przeistoczył się w prawdziwe sanktuarium 
Matki Bożej Szkaplerznej. Nie interesowała 
go ilość noszących szkaplerz, lecz ich jakość, 
autentyzm ich życia chrześcijańskiego, a po 
drugie, w Szkaplerzu – znaku pobożności ma-
ryjnej – upatrywał odpowiednie narzędzie do 
pozyskania braci odłączonych do jedności 
z Kościołem Rzymskim4. 

Święty Rafał doskonale zdawał sobie 
sprawę z tego, że wielu noszących Szkaplerz 
święty po prostu nie wie, od czego zacząć 
i jak praktycznie żyć w zjednoczeniu z Ma-
ryją, pośród codziennych prac, obowiązków 
i rozrywek. Dla takich właśnie osób opra-
cował niewielką książeczkę i zatytułował ją: 
Maryja zawsze i we wszystkim5.  

Pragnął zachęcić wszystkich do naślado-
wania świętych dusz (miłujących Maryję). 
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Albowiem łączenie się ciągłe z Najświętszą 
Panną wydaje się nam największym dobrem, 
jakiego można życzyć dzieciom Kościoła – 
pisał. W tych kilku kartkach postaramy się 
o praktyczne wyjaśnienie zastosowania tegoż 
dobra. Oby czytelnicy rozmiłowali się w tym 
zbawiennym ćwiczeniu i zakosztowali słod-
kiej… obecności naszej ukochanej Matki i roz-
kosznego wspomnienia o Niej6. 

Obecne wydanie książeczki św. Rafała Ka-
linowskiego Maryja zawsze i we wszystkim nie 
jest dosłownym przedrukiem wydania z 1935 
roku. Zachowaliśmy zasadniczo większość 
tekstu o. Rafała oraz układ rozdziałów. Nie-
które tytuły zmieniliśmy. Uwspółcześniliśmy 
język i opuściliśmy niektóre (choć nieliczne) 
fragmenty. Bardziej dosłowne cytaty opraco-
wania św. Rafała podajemy w tekście nor-
malną czcionką. Pozostałe zaś, będące daleko 
idącą parafrazą, pochodzące od redakcji lub 
zaczerpnięte z innych autorów zaznaczamy 
czcionką pochyłą a w przypisach podajemy 
ich źródło.  

W roku św. Rafała Kalinowskiego (2007) 
o. Paweł Ferko OCD, jako Prowincjalny Mo-
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derator Rodziny Szkaplerznej, udostępnił na 
łamach kwartalnika „Rodzina Szkaplerzna” 
wszystkie konferencje zawarte w opracowaniu 
Maryja zawsze i we wszystkim7. W ramach 
formacji szkaplerznej pragnął on, by sam św. 
Rafał dawał nam wskazania, których mamy się 
trzymać, aby podążać wraz z Matką Jezusa 
i naszą Matką do jedności i miłości w Bogu. 
Pragnął, aby ta dewiza życia św. Rafała w od-
daniu się Maryi była myślą przewodnią co-
miesięcznych rozważań na Spotkaniach Bractw 
Szkaplerznych8. Ten sam cel przyświeca także 
i nam.  

Książeczka przeznaczona jest dla wszyst-
kich, którzy kochają Maryję i pragną żyć 
w zjednoczeniu z Nią na co dzień. Rozwa-
żania te można wykorzystać w czasie no-
wenny szkaplerznej, do osobistej modlitwy 
maryjnej, zwłaszcza zaś w przygotowaniu do 
przeżywania świąt maryjnych.  

Ufamy, że proste słowa św. Rafała staną 
się, dla wszystkich noszących Szkaplerz święty, 
pomocą do praktykowania zjednoczenia z Ma-
ryją, w życiu codziennym. 



 

 

 



 

 

 

Maryja 

zawsze i we wszystkim9 

Żyjemy na ziemi, aby móc osiągnąć wie-
czne zbawienie. Nie jest to łatwe dzieło wobec 
tylu trudności, jakimi jesteśmy otoczeni. Trud-
nościami tymi są pokusy duchowe, pokusy 
cielesne, przeróżne zgorszenia, jakie w nas 
uderzają, pokusy szatańskie i różnego rodzaju 
cierpienia. Dlatego to Jezus Chrystus powie-
dział, że zdobycie wiecznego zbawienia wy-
maga trudu i stałego wysiłku: usiłujcie wejść 
przez ciasną bramę, na świecie doznacie ucisku, 
ale miejcie odwagę – Jam zwyciężył świat. 
Przez wiele ucisków – jakich doznajemy na tym 
świecie, trzeba nam wejść do nieba. Doszli 
tam wszyscy święci. Oni już zwyciężyli i dla-
tego są nam drogowskazem i pomocą. Sam 
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Duch Święty przychodzi nam z pomocą w tej 
drodze przez modlitwę i Sakramenty Święte10. 
Szczęśliwy ten, kto rozumie ich znaczenie i ma 
dobrą wolę korzystania z Bożej pomocy przez 
posługę Kościoła. Niezmiernie ważną pomocą 
w osiągnięciu nieba jest pomoc i opieka Naj-
świętszej Matki naszego Pana. Ona została 
nam dana przez Chrystusa umierającego na 
Krzyżu. Stała się naszą Matką a my jej du-
chowymi dziećmi. Oto matka twoja – mówi 
Jezus do każdego z nas. Oto syn twój – mówi 
Jezus do swojej Matki, wskazując na każde 
swoje nowo narodzone dziecko. Narodzone 
przez wiarę w Chrystusa i napełnione Duchem 
Świętym11.  

Każda dobra Matka miłuje swoje dzieci. 
Każda dobra Matka pragnie ich wiecznego 
szczęścia. Nie było i nie będzie tak dobrej 
Matki, jaką jest Najświętsza Panna. Kościół 
nazywa ją Matką Nieustającej Pomocy. Ślicznie 
to wypowiedział św. Bernard w następującej 
modlitwie: Pomnij, o Najświętsza Panno Ma-
ryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, 
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością oży-
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wiony, do Ciebie, o Panno nad pannami 
i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed 
Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko 
Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale 
usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

Niniejsza książeczka uczy, jak zdobywać 
i jak zachować tę opiekę Najświętszej Matki 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uczy, jak na-
leży wypełniać przykazanie Boże: „Czcij… 
Matkę swoją” wobec Najświętszej Panny, 
która jest naszą Matką: „Oto Matka twoja”! 
Czytaj i rozmyślaj nad tymi słowami. Według 
nich przemieniaj swoje odniesienie i zacho-
wanie względem Niepokalanej i Bolesnej Matki 
naszego Pana, Matki Nieustającej Pomocy12. 
Jedynym celem tej książeczki jest zachęcenie 
do naśladowania świętych dusz (miłujących 
Maryję). Albowiem łączenie się ciągłe z Naj-
świętszą Panną wydaje się nam największym 
dobrem, jakiego można życzyć dzieciom Koś-
cioła. W tych kilku kartkach postaramy się 
o praktyczne wyjaśnienie zastosowania tegoż 
dobra. Oby czytelnicy rozmiłowali się w tym 
zbawiennym ćwiczeniu i zakosztowali słodkiej… 
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obecności naszej ukochanej Matki i rozkosz-
nego wspomnienia o Niej13. 

o. Rafał od św. Józefa  

W święto Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny 1900 roku 
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