KOŚCIÓŁ
Watykan - Światowe Spotkanie Młodych Konsekrowanych
17.09.2015
Dnia 15 września wieczorem na placu św. Piotra
odbyło się czuwanie modlitewne, w którym udział
wzięły tysiące młodych zakonników i zakonnic.
W ten sposób zostało otwarte Pierwsze Światowe
Spotkanie Młodych Osób Konsekrowanych, które
odbywało się w Rzymie do soboty 19 września.
Czuwanie rozpoczęło się procesją 50 zakonników
ze świecami, symbolizującymi 50 lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II, który dał silny impuls odnowie życia konsekrowanego w Kościele. W
centrum placu umieszczono obraz Matki Bożej.
„Podczas tego czuwania modlitewnego zachęcam, byśmy zbliżyli się do Maryi, Matki Boga i Kościoła,
która tak jak my była osobą poświęconą Bogu. Niech Jej radość i wierność w podążaniu za Panem napełni nas samych radością i wiernością” – powiedział kard. Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
W czwartek, 17 września, na specjalnej audiencji w Auli Pawła VI Franciszek przyjął uczestników Pierwszego Światowego Spotkania Młodych Osób Konsekrowanych. Blisko 5 tys. zakonników i zakonnic z
wielkim entuzjazmem powitało Papieża.
Ojciec Święty zrezygnował z przygotowanego wcześniej przemówienia i zdecydował się spontanicznie
odpowiedzieć na trzy zadane mu uprzednio pytania.
Pierwsze z nich zadał Pierre z Aleppo w Syrii, a było ono bardzo osobiste. Dotyczyło tego, co stało się w
1953 r., kiedy Franciszek odkrył swoje własne powołanie. Co sprawiło, że wówczas młody chłopak zafascynował się osobą Jezusa i Ewangelią? Dlaczego został księdzem? – dopytywał młody zakonnik. W odpowiedzi Papież nawiązał m.in. do bardzo jego zdaniem ważnego w życiu konsekrowanym słowa „pamięć”.
„Myślę, że Jakub i Jan nigdy nie zapomnieli swego spotkania z Jezusem. Podobnie pozostali apostołowie.
Piotr, [który usłyszał]: «Ty jesteś Piotr», Nikodem, Natanael. Pierwsze spotkanie z Jezusem, wspomnienie, pamięć własnego powołania. W momentach ciemnych, w czasie pokus, w trudnych chwilach naszego
życia konsekrowanego trzeba wracać do źródeł, pamiętać i przypomnieć sobie zdumienie, jakie poczuliśmy, kiedy Pan na nas spojrzał. Pan spojrzał na mnie! Pamięć. Poprosiłeś mnie, bym podzielił się moim
wspomnieniem. Jakie było to pierwsze wezwanie 21 września 1953 r.? Nie wiem, jak to się stało. Wiem,
że przez przypadek wszedłem do kościoła. Zobaczyłem konfesjonał i wyszedłem odmieniony, wyszedłem
w inny sposób. Życie tam się zmieniło. A co mnie fascynowało w Jezusie i Ewangelii? Nie wiem, [chyba]
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Jego bliskość przy mnie. Pan nigdy nie zostawił mnie samego, nawet w chwilach złych i ciemnych, nawet
w momentach grzechu. Dlatego też to trzeba powiedzieć: wszyscy jesteśmy grzesznikami” – wskazał Papież.
Drugie pytanie zadała s. Mary Giacinta z Indii. Dotyczyło ono ewangelizacji we współczesnym świecie, a
zwłaszcza misji, którą powinny w niej pełnić młode osoby konsekrowane. W którą stronę mamy iść?
Gdzie możemy zwrócić się o pomoc? Dokąd posyła nas Kościół? – pytała młoda zakonnica.
„Ewangelizowanie nie jest tym samym co uprawianie prozelityzmu. My nie jesteśmy związkiem piłki
nożnej, który szuka członków, zwolenników. Ewangelizacja to nie tylko przekonywanie. To świadczenie
o tym, że Jezus Chrystus żyje. A jak ty masz dawać to świadectwo? Twoim ciałem, twoim życiem. Możesz
studiować, możesz robić kursy ewangelizacyjne. I to jest dobre. Ale zdolność do rozgrzania serc nie pochodzi z książek, pochodzi z serca! Jeśli twoje serce płonie z miłości do Jezusa Chrystusa, jesteś dzielnym
ewangelizatorem lub dzielną ewangelizatorką. Ale jeśli twoje serce nie płonie, to widzi tylko sprawy organizacyjne, które są niezbędne, ale wtórne” – podkreślił Papież.
I wreszcie trzecie pytanie zostało odczytane z kartki, gdyż jego autorka nie była obecna na spotkaniu. To
pytanie Sary, siostry klauzurowej, której reguła nie pozwala na opuszczenie klasztoru. Dzieliła się ona z
Franciszkiem spostrzeżeniem, że po zakończeniu pierwszych etapów formacji i złożeniu ślubów wieczystych często zakonnicy doświadczają jakiejś niepewności w podążaniu za Chrystusem. Pytała zatem Ojca
Świętego, jak nie dopuścić do popadnięcia w przeciętność. Odpowiadając Franciszek oparł się na przykładzie życia kilku świętych, m.in. karmelitanki św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
„Zawsze, od początku życia konsekrowanego aż do teraz pojawiają się chwile niestabilności: są to pokusy.
Pisali już o tym pierwsi mnisi pustyni i uczyli nas, jak odnaleźć wewnętrzną stałość i pokój. Ale pokusy
będą zawsze, zawsze! Walka będzie trwała do końca. Wracając do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, mówiła
ona, że należy się modlić za umierających, ponieważ jest to moment największej niestabilności, w którym
przychodzą bardzo silne pokusy. Kulturowo jest to prawdą, że żyjemy w bardzo, bardzo niestabilnych
czasach, a także w momencie, który wydaje się być «kawałkiem czasu». Żyjemy w kulturze tymczasowości. (…) Bóg posłał swojego Syna za zawsze! Nie tymczasowo, do jednego pokolenia albo jednego kraju.
Do wszystkich! Do wszystkich i na zawsze! I to jest kryterium rozeznania duchowego” – powiedział Papież.
Za: radiovaticana.va

Papież do zakonników: serca zdolne do współczucia
20.09.2015

Do bliskości ludziom z ich lękami i oczekiwaniami zachęcił
Franciszek młodych zakonników i zakonnice na Węgrzech.
W związku z obchodami Roku Życia Konsekrowanego 18 i 19
września zorganizowano w Budapeszcie w ramach inicjatywy
„Życie konsekrowane na placu” spotkanie osób żyjących radami ewangelicznymi. Brało w nim udział ponad 100 zgromadzeń. Hasło tych dni brzmi: „Jest nam dobrze być z Tobą”.
Do uczestników spotkania specjalne wideoprzesłanie wystosował Papież Franciszek. Dziękuje w nim osobom konsekrowanym za posługę dla węgierskiego społeczeństwa. Zachęca
także do dalszego trwania w tej bliskości do ludzi.
„Myślę, że w różnych formach życia konsekrowanego powinniście być blisko obaw i oczekiwań przeżywanych przez ludzi. Sądzę, że powinniście być zaangażowani w tych obszarach, gdzie zostaliście posłani,
z ich problemami i znakami nadziei. Zachęcam was do radowania się z tymi, którzy się weselą, i płakania
z tymi, którzy płaczą. Proście Boga o serce zdolne do współczucia, abyście pochylali się nad ranami ciała
i ducha, prowadząc wielu ludzi do Bożego pocieszenia” – powiedział Papież.
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Franciszek zachęcał również do prostego stylu w codziennym życiu. „Myślę, że najpiękniejszą «twarzą»
jakiegoś kraju czy miasta jest to, że uczniowie Pana – biskupi, kapłani, zakonnicy i wierni świeccy – żyją
w prostocie, w życiu codziennym, stylem Miłosiernego Samarytanina. I stają się zbliżać się do ciała i ran
braci, w których rozpoznają ciało i rany Jezusa. Ta miłość pełna miłosierdzia, jak dobrze wiemy, pochodzi z serca Chrystusa. Czerpiemy ją trwając w modlitwie, zwłaszcza adoracji, oraz przystępując z wiarą
do sakramentów Eucharystii i pokuty” – powiedział Papież.
Za: Radio Watykańskie

Młodzi konsekrowani na Jasnej Górze
27.09.2015

W ramach trwającego Roku Życia Konsekrowanego od 23
do 26 września na Jasnej Górze spotkały się młode osoby
konsekrowane z całej Polski. Hasłem II Kongresu Młodych
Osób Konsekrowanych była „radość konsekracji”.
Spotkaniu towarzyszyło biblijne motto „… aby radość Moja
w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11).
Radosne uwielbienie i dziękczynienie Bogu za dar powołania, konferencje, koncert uwielbienia i wieczór adoracji oraz
przemarsz z relikwiami świętych i błogosławionych to tylko
niektóre z punktów programu II Kongresu Młodych Konsekrowanych, jakie odbyło się na Jasnej Górze niedługo po zakończeniu Kongresu konsekrowanych z całego świata
w Rzymie. Ogólnopolskie spotkanie rozpoczeło się 23 września Eucharystią pod przewodnictwem bp. Kazimierza
Gurdy, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Pierwszy dzień uczestnicy Kongresu przeżywali pod znakiem różnorodności form i charyzmatów życia
konsekrowanego. Dzień drugi był poświęcony źródłom radości w życiu konsekrowanym; w kolejnych
dniach był czas na przyjrzenie się problemom, trudnościom i kryzysom, z którymi borykają się współczesne osoby konsekrowane oraz na podzielenie się świadectwem życia konsekrowanego. Uczestnikom
Kongresu towarzyszyli m.in. o. Stanisław Przepierski OP, o. Mateusz Roman Hinc OFM Cap i o. Augustyn Pelanowski OSPPE.
26 września – w łączności z całym Kościołem – zaplanowano obchody „wspomnienia świętych i męczenników życia konsekrowanego” i przemarsz na szczyt jasnogórski z relikwiami świętych i błogosławionych. Zgromadzeni na Jasnej Górze modlili się o świętość życia osób konsekrowanych i za wszystkich do
których są posłani. Kongres zakończył się Mszą św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego abp.
Celestino Migliore.
W ogólnopolską inicjatywę Kongresu Młodych Konsekrowanych wpisany był również Ogólnopolski Kongres Instytutów Świeckich, które są coraz częściej wybieraną formą życia konsekrowanego. Młodzi, żyjący konsekracją w świecie brali udział w Kongresie ogólnopolskim od piątku (25 września) i pozostali
na Jasnej Górze do niedzieli (27 września).
Za: zyciezakonne.pl
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Częstochowa: „Świat chce w nas widzieć matki i ojców duchowych”
27.09.2015

Ponad trzy tysiące zakonnic i zakonników oraz członków instytutów świeckich przybyło w sobotę
26 września na Jasną Górę z relikwiami i wizerunkami świętych
polskich męczenników. Wcześniej
w archikatedrze częstochowskiej modlili się o to, aby sami byli święci. Okazją było obchodzone w tym dniu na całym świecie wspomnienie świętych i
męczenników życia konsekrowanego.
Raz jeszcze wysłuchali słów papieża
Jana Pawła II, aby nie lękać się świętości, i słów papieża Franciszka, że bycie
świętym nie jest przywilejem nielicznych, że święci nie urodzili się doskonali, że są tacy jak my, jak każdy z nas,
że są ludźmi, którzy zanim osiągnęli
chwałę nieba, wiedli normalne życie, wypełnione radościami i smutkami, trudami i nadziejami, ale gdy
poznali miłość Boga, poszli za Nim całym sercem, bezwarunkowo i bez obłudy.
Mszy na Jasnej Górze przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce. Abp Celestino Migliore powiedział,
że kontekst dzisiejszego świata wymaga tego, by osoby konsekrowane umiały ukazywać oblicze matki i
ojca, tak jak ich współsiostry i współbracia męczennicy.
„Honorem dla męczennika jest jego duchowe i społeczne ojcostwo czy macierzyństwo, gdy jego świadectwo mobilizuje, potęguje, czy budzi w innych życie dzieci Bożych, oddanie dla sprawiedliwości i poszanowania godności człowieka” – przekonywał.
„Świat ciągle nas krytykuje, punktuje, ale to oczyszcza, bo chce w nas widzieć matki i ojców duchowych” – dodał.
Przypomniał zgromadzonym w Jasnogórskiej Bazylice, że jeszcze w tym roku – 5 grudnia – w Peru do
chwały ołtarzy zostaną wyniesieni polscy misjonarze franciszkańscy: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek.
Pielgrzymka wdzięczności osób konsekrowanych na Jasną Górę – jak podkreślili w zaproszeniu wyżsi
przełożeni zakonni – miała na celu przypomnienie ludowi Bożemu, Kościołowi w Polsce, jak wielu męczenników z dalszej i bliższej przeszłości umiało być wiernymi do końca, aż do przelania krwi.
Sobotnie wydarzenie poprzedził trzydniowy Kongres Młodych Osób Konsekrowanych, w którym wzięło
udział blisko tysiąc zakonnic i zakonników do 35. roku życia.
Jeden z organizatorów – salezjanin ks. Michał Mejer – publicznie przyznał, że to był cenny czas. „Bardzo
potrzebny nam na ubogacenie się wzajemne. Doświadczyliśmy jedności w różnorodności. Takich spotkań nam potrzeba” – mówił wśród oklasków.
W Polsce jest 101 żeńskich zgromadzeń zakonnych, tzw. czynnych (www.zakony-zenskie.pl), 13 żeńskich
zakonów kontemplacyjnych, 61 zakonów męskich (www.zyciezakonne.pl) i 30 instytutów świeckich
(www.kkis.pl).
Za: zyciezakonne.pl
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Warszawa: Papieskie Orędzie na ŚDM w Krakowie
29.09.2015

Papieskie orędzie na przyszłoroczne Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie zaprezentowano dziś
na konferencji w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. To ważny dokument z pięknym
podkreśleniem znaczenia dwojga polskich apostołów Bożego Miłosierdzia: siostry Faustyny i
Jana Pawła II – powiedział sekretarz generalny
KEP bp Artur Miziński.
Sekretarz generalny KEP wyraził przekonanie, że
orędzie będzie teraz uważnie czytane i analizowane przez rzesze młodzieży na całym globie.
Z kolei zdaniem red. Piotra Żyłki z portalu deon.pl
to orędzie „spadło nam z nieba” bowiem pomoże
uczestnikom Światowych Dni Młodzieży przeżyć je na właściwym poziomie duchowym. Tym „instrumentem” jest zdaniem Żyłki zachęta Franciszka, by przez pierwszych siedem miesięcy 2016 roku każdy
wybrał co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden względem duszy i realizował je wobec
bliźnich.
– To mega konkret i najbardziej praktyczna rzecz, jaką z tego orędzia wyniesiemy – ocenił publicysta. –
Byłoby fajnie, gdybyśmy wszyscy w Kościele zastanawiali się przez najbliższe miesiące, jak wcielić to w
życie” – dodał.
Piotr Żyłka przytoczył ów kluczowy, jego zdaniem, fragment orędzia Franciszka: „Zapraszam was do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać.
Nie zapominajmy również o uczynkach miłosiernych względem duszy: grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych”.
Przypomnijmy, że w opublikowanym dziś Orędziu na XXXI Światowe Dni Młodzieży Franciszek zachęcił
młodych do powierzenia swojego życia Bożemu Miłosierdziu. Odwołał się także do osobistego doświadczenia z młodości wyznając, że pewna spowiedź i doświadczenie Bożego Miłosierdzia wręcz odmieniły
jego życie.
W kilkustronicowym orędziu Franciszek przypomniał, że hasłem które ma inspirować młodzież w nadchodzącym roku liturgicznym są słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Zaznaczył też, że wraz z tym tematem, Światowy Dzień Młodzieży
Kraków 2016 wpisuje się w Rok Święty Miłosierdzia.
Zwracając się do młodzieży świata Franciszek przekonuje, że Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i
każdy jest powołany, aby osobiście go doświadczyć. W tym kontekście odwołał się także do osobistego
doświadczenia z czasów gdy miał 17 lat. – Pewnego dnia, gdy miał wyjść na spotkanie z przyjaciółmi,
zdecydował, że najpierw wstąpi do kościoła. – Spotkałem tam pewnego księdza, który wzbudził we mnie
szczególne zaufanie, tak, że zapragnąłem otworzyć swoje serce w Sakramencie Spowiedzi. To spotkanie
zmieniło moje życie! Odkryłem, że kiedy otwieramy swoje serce z pokorą i przejrzystością, możemy bardzo konkretnie doświadczyć Bożego Miłosierdzi – wspominał Franciszek.
W swoim przesłaniu do młodych papież zasugerował im też, w jaki konkretny sposób, można być narzędziem Bożego Miłosierdzia względem naszych bliźnich. – Przychodzi mi na myśl przykład bł. Pier Giorgia Frassatiego. On mówił: ‚Jezus odwiedza mnie w Komunii świętej każdego ranka, a ja Mu się za to
odwdzięczam w skromniejszy, dostępny mi sposób: odwiedzam Jego biedaków”.
Franciszek zaprosił młodzież do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała i względem
duszy zaznaczając, że miłosierdzie nie jest zwykłym sentymentalizmem. Jest natomiast „sprawdzianem
autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie”.
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Franciszek zaproponował młodym, aby przez pierwszych siedem miesięcy 2016 roku, wybierali co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden względem duszy, i realizowali je. Zachęcił też do
zainspirowania się przytoczona w orędziu modlitwą św. Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia.
W końcowej części orędzia papież przypomina, że do ŚDM w Polsce pozostało kilka miesięcy. – Kraków,
miasto św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, czeka na nas z otwartymi ramionami i otwartym
sercem. Wierzę, że Boża Opatrzność prowadziła nas do świętowania Jubileuszu Młodych właśnie tam,
gdzie żyło tych dwoje wielkich Apostołów Miłosierdzia naszych czasów – wyznał Franciszek.
Za: www.deon.pl

Klasztor św. Charbela w Betlejem stanął w ogniu
30.09.2015

W Betlejem został podpalony i poważnie uszkodzony maronicki klasztor św.
Szarbela. Sprawcami są najprawdopodobniej islamscy fundamentaliści.
Mieszkający tam chrześcijanie obawiają się kolejnych ataków.
Kanclerz wikariatu patriarchalnego maronitów w Jerozolimie uważa, że wydarzenie nie było przypadkowe: „To było podpalenie, a nie pożar spowodowany usterką elektryczną – powiedział diakon Sobhy Makhoul. – Był to akt
wandalizmu dokonany przez ekstremistów na tle religijnym. Atak miał charakter sekciarski i antychrześcijański, jak i wiele innych na całym Bliskim
Wschodzie. W tej okolicy działają grupy ekstremistyczne, w tym komórki
Hamasu. Istnieją też jednostki, które na własną rękę dają upust swoim ideologiom” – stwierdził katolicki duchowny obrządku maronickiego.
Zniszczony przez ogień budynek był właśnie remontowany dzięki pomocy
Autonomii Palestyńskiej, która przeznaczyła na to 100 tys. dolarów. Składa
się on z kilku pokoi i małej kaplicy. Pożar wybuchł w piwnicy, a następnie
rozprzestrzenił się na inne części budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo w chwili podpalenia
obiekt był pusty z powodu remontu. Szef lokalnej policji stwierdził, że muzułmańscy ekstremiści są w tej
okolicy bardzo aktywni. Policja wie już, kim są sprawcy. Powinni zostać wkrótce zatrzymani.
Maronicki kasztor św. Szarbela znajduje się w dzielnicy Betlejem Wadi Maali, zamieszkałej głównie przez
muzułmanów. „Jako Kościół potępiamy takie akty przemocy – powiedział diakon. – Jest w tym względzie jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim musi zmienić się sposób nauczania w meczetach, bo
tam właśnie ludzie są bardzo często prowokowani i podjudzani do nienawiści. Antychrześcijańska nienawiść i przemoc powinny zostać zatrzymane” – dodał katolicki duchowny.
Za: Radio Watykańskie
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ZAKON
List Definitorium Generalnego (nr 2)
Rzym, 12 września 2015
Najdrożsi bracia i siostry Karmelu Terezjańskiego:
Pozdrawiamy Was po bratersku na zakończenie drugiego w tym sześcioleciu spotkania Definitorium Generalnego, które odbyliśmy w Rzymie w dniach od 7 do12 września. Po pierwszym zebraniu, które odbyło
się w czerwcu, większość z nas wróciła do swoich Prowincji pochodzenia, by uregulować przerwane zadania, pożegnać się z osobami i wspólnotami, z którymi spędziliśmy ostatnie lata oraz przygotować dokumenty i materiały niezbędne do wypełniania powierzonej nam nowej posługi. Okres letni poświęciliśmy także na doskonalenie znajomości niektórych języków.
Teraz, na początku nowego cyklu, jesteśmy już w pełni włączeni we wspólnotę Domu Generalnego i bierzemy w ręce sprawy, którymi będziemy się zajmować jako Definitorium Generalne. Czynimy to w
chwili, gdy dzieli nas tylko miesiąc od oficjalnego zakończenia Jubileuszu 500-lecia Narodzin Świętej
Teresy od Jezusa: 15 października to dzień ustalony na zamknięcie tego wydarzenia, choć niektóre akty
i obchody będą miały miejsce w późniejszych terminach. Pragniemy przeżyć z radością ten końcowy etap
roku jubileuszowego, który pozwolił nam dostrzec, że doświadczenie i przesłanie Teresy są, jak nigdy
dotąd, aktualne i uniwersalne. Mieliśmy potwierdzenie tego na wielu spotkaniach i obchodach w najbardziej oddalonych miejscach świata. Zainteresowanie wzbudzone przez Jubileusz dowodzi, że aktualne
poszukiwanie duchowości i sensu dokonujące się w sercach wielu osób znajduje właściwą odpowiedz w
charyzmacie terezjańskim.
Po dotarciu do końca Jubileuszu pytamy siebie przede wszystkim o owoce, jakie pozostawia on w nas,
członkach rodziny Karmelu Terezjańskiego. To moment przejścia od celebracji i refleksji do życiowego
zaangażowania. Bez wątpienia teraz znamy Teresę trochę lepiej, a zatem jesteśmy bardziej świadomi
naszych korzeni i naszej tożsamości. Stanowi to pytanie i wyzwanie. Pytamy siebie jak żyć przesłaniem
terezjańskim dzisiaj, w sposób znaczący i wcielany w różnych miejscach i kulturach, w jakich się znajdujemy.
Dla braci Karmelitów Bosych, konkretną drogą jaką zaproponowała nam w miesiącu maju Kapituła Generalna, jest proces refleksji nad naszymi Konstytucjami, który przeprowadzimy w trakcie rozpoczynającego się sześciolecia. Chodzi o uważne przyjrzenie się naszym tekstom prawnym i skonfrontowanie ich
z naszym ideałem oraz codziennym życiem. Chcemy odkryć czy istnieje zgodność pomiędzy tekstem i
przeżywaną rzeczywistością, by dowiedzieć się co mamy zmienić. Jeśli Konstytucje nie ukazują tego,
czym chcemy i winniśmy żyć, lub jeśli ich język nie jest zrozumiały w kontekście współczesnego Kościoła
i społeczeństwa, to będziemy musieli je zaktualizować: tylko w ten sposób będą mogły być one dla nas
właściwym punktem odniesienia. Z drugiej strony, jeśli nasze zachowania i postawy nie odpowiadają
wartościom wyrażonym w Konstytucjach, to będzie się musiał zmienić nasz sposób życia.
Mamy nadzieję, że ten proces mający na celu wzbudzenie poważnego i dojrzałego dialogu we wszystkich
naszych wspólnotach, doprowadzi nas do skonfrontowania z naszym sposobem rozumienia siebie i życia
jako naśladowców Teresy w XXI wieku, i umożliwi autentyczną rewizję życia pobudzającą nas do głębszego identyfikowania się z naszym byciem Karmelitami terezjańskimi. Z tej racji to zadanie zlecone
przez Kapitułę Generalną było jednym z ważniejszych tematów refleksji Definitorium. By zrealizować je
możliwie jak najlepiej, na spotkaniu czerwcowym ustanowiliśmy komisję międzynarodową, która zebrała się w tych dniach, bezpośrednio po spotkaniu obecnego Definitorium, w celu rozpoczęcia prac mających za przedmiot dostarczenie nam kierunków i materiałów do refleksji osobistej i wspólnotowej.
Innym ważnym punktem podczas zebrań w tych dniach była nasza służba Zakonowi jako Definitorium
Generalne. Chcemy być przede wszystkim gotowi do towarzyszenia, radzenia i pomagania różnym okręgom, tak jak to będzie możliwe. W tym względzie nakreśliliśmy projekt kalendarza wizytacji pasterskich,
który będzie podany do wiadomości zaraz po tym jak, w porozumieniu z Przełożonymi każdego okręgu,
potwierdzone zostaną konkretne daty. Ustaliliśmy także odpowiedzialności i kompetencje każdego z nas
w różnych dziedzinach zarządzania.
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Rozdzieliliśmy ponadto zadania i obowiązki w Domu Generalnym dotyczące zarówno Definitorów, jak i
innych zakonników, którzy stanowić będą wspólnotę (sekretarzy, delegatów, współpracowników...).
Dziękujemy za dyspozycyjność tym, którzy zechcieli przyjąć służbę Zakonowi, jak również właściwym im
okręgom. W ten sam sposób wyrażamy szczere podziękowanie zakonnikom, którzy pracowali w Domu
Generalnym, a teraz wracają do miejsc ich pochodzenia, lub podejmują inne zadania, niektórzy po długich latach niestrudzonej i owocnej służby.
Definitorium Generalne dokonało nominacji koniecznych do dobrego funkcjonowania Kurii. Konkretnie, naznaczyło lub potwierdziło następujących zakonników:
- Sekretarz Generalny, Archiwista Generalny i Sekretarz języka włoskiego: O. Angelo Lanfranchi (Wenecja);
- Ekonom Generalny: O. Attilio Ghisleri (Wenecja);
- Postulator Generalny: O. Romano Gambalunga (Wenecja);
- Prokurator Generalny i Zastępca Przełożonego wspólnoty: O. Jean-Joseph Bergara (Awinion-Akwitania);
- Sekretarz O. Generała i Sekretarz Generalny ds. mniszek: O. Rafał Wilkowski (Kraków);
- Delegat Generalny ds. OCDS i Instytutów agregowanych: O. Alzinir Debastiani (Brazylia Południowowschodnia);
- Koordynator Kurii i Przełożony wspólnoty Domu Generalnego: O. Łukasz Kansy (Warszawa);
- Sekretarz Generalny ds. Komunikacji i Sekretarz języka hiszpańskiego: O. Julio Almansa Calero (Iberyjska);
- Webmaster: O. Johnny Paulose (Południowa Kerala);
- Sekretarz ds. współpracy misyjnej Zakonu: O. Jerôme Paluku (Kongo).
Dopełniają wspólnotę Domu Generalnego: O. Antoine-Marie-Ledus i bracia Paulose Aikareth oraz Simone Kim.
Definitorium rozmawiało także na temat komunikacji i publikacji. Na bazie doświadczenia z poprzedniego sześciolecia, przygotowywane są nowe kierunki oraz projekty, aby kontynuować i ubogacić komunikację ze strony Domu Generalnego. W tej kwestii, w ciągu najbliższych lat przewidujemy odświeżenie
naszej obecności w Internecie i w portalach społecznościowych, jak również odnowienie publikacji periodycznych.
Innym tematem, jakim się zajęliśmy był misyjny wymiar Zakonu. Zadawaliśmy sobie pytanie jaka ma
być służba, którą jako zarząd generalny możemy ofiarować na tym polu, w epoce, w której okoliczności
społeczne, kulturowe i religijne uległy głębokim przemianom w całym świecie. W naszych dniach pojęcie
i praktyka misji są bardzo różne od tych obowiązujących w innych momentach historycznych. Przyjmując (zakładając) nowy kontekst globalny świata, Kościoła i Zakonu, będziemy się starać zachęcać i wspierać decyzjami ewangelizacyjną misję naszej Rodziny, za pośrednictwem Definitorów i Sekretariatu ds.
Komunikacji. Z drugiej strony, poprzez Sekretariat ds. współpracy misyjnej Zakonu koordynować będziemy wsparcie ekonomiczne i logistyczne konkretnych projektów.
Z pomocą O. Attilio, ekonoma generalnego, przeanalizowaliśmy ekonomię centrum Zakonu zwracając
uwagę przede wszystkim na niektóre projekty, jakie w tym momencie wymagają szczególnej troski, jak
ośrodki studiów i działania związane z Jubileuszem Świętej Teresy. Sytuacja ekonomiczna jest ogólnie
stabilna, choć niektóre przychody się zmniejszają.
Jedna z sesji Definitorium poświęcona była Karmelitankom Bosym. Wyszliśmy od listu napisanego przez
mniszki, które wzięły udział w Kapitule Generalnej w Awili, w którym wyrażają pragnienie wspólnej z
nami pracy w programie formacyjnym, oraz wolę rozwoju relacji i komunii wewnątrz Rodziny Karmelu
Terezjańskiego, w różnych regionach świata. Pozytywnie przyjęliśmy te propozycje i rozpoczęliśmy dialog nad najbardziej adekwatnymi formami ich realizacji.
Podjęliśmy na końcu konkretne tematy dotyczące prowincji, domów i zakonników, potrzebujących ukierunkowania czy decyzji ze strony Definitorium. Z pomocą O. Jeana-Josepha, prokuratora generalnego,
zastanawialiśmy się nad niektórymi szczególnymi przypadkami zakonników i położyliśmy nacisk na konieczność rozwiązania dotychczas nieuregulowanych sytuacji jeśli chodzi o nieobecności, sekularyzacje
czy odejścia z Zakonu.
Zakończyliśmy obrady przypominając, że za parę tygodni, dokładnie w niedzielę 18 października, podczas trwania Synodu o Rodzinie, będzie miała miejsce w Rzymie kanonizacja rodziców świętej Teresy od
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Dzieciątka Jezus. To wydarzenie stanowi dodatkowy motyw wdzięczności Bogu, który objawia swoją łaskę na tak różne sposoby, w tym przypadku poprzez małżeństwo chrześcijańskie, które było środowiskiem sprzyjającym narodzeniu wielu powołań zakonnych.
Następne zebranie Definitorium będzie miało miejsce począwszy od 15 grudnia bieżącego roku. Na początku grudnia, korzystając z zaproszenia O. Enrique Castro, Definitorium odbędzie podróż do Izraela,
by na miejscu zapoznać się z rzeczywistością karmelitańską w Ziemi Świętej i móc podjąć odpowiednie
decyzje w perspektywie umocnienia naszej obecności i działalności w tym regionie, jak i zachowania
własności Zakonu.
Z braterskim pozdrowieniem
Saverio Cannistrà, Generał
P. Agustí Borrell
P. Łukasz Kansy
P. George Tambala

P. Johannes Gorantla
P. Daniel Chowning
P. Francisco Javier Mena
P. Mariano Agruda III

Tłumaczenie z j. włoskiego: o. Grzegorz A. Malec OCD

W Rzymie zebrała się komisja ds. relektury naszych Konstytucji
Zgodnie z zaleceniem ostatniej Kapituły Generalnej w Ávila, od 13 do 20 września w Domu Generalnym
w Rzymie obradowała Międzynarodowa Komisja ds. Relektury Konstytucji Karmelitów Bosych.
Po wybraniu o. Emilio Martíneza na sekretarza, komisja skupiła się na zadaniach naznaczonych przez
Kapitułę Generalną i rozpoczęciu procesu relektury Konstytucji w celu rewizji życia wspólnot karmelitańskich w świetle rzeczywistości współczesnego świata i Kościoła.
Na bazie dokumentu kapitularnego „Pora wyruszyć w drogę”, wypracowano kalendarium pracy na przyszłe lata, podążając za wskazaniami Kapituły i Definitorium. Od początku stycznia 2016 r. Zakon rozpocznie lekturę i przerabianie Konstytucji z pomocą fiszek, które komisja będzie rozsyłała w przyszłych
miesiącach.
W spotkaniu wzięli udział:
1. O. Agustí Borrell – Wikariusz Generalny, przewodniczący
2. O. Daniel Chowning – Definitor Generalny
3. O. Alzinir Debastiani – Sekretarz Generalny ds. OCDS
4. O. Aloysius Deeney
5. O. Emilio Martínez
6. O. Gabriel Castro
7. O. Giuseppe Pozzobon
8. O. Grzegorz Firszt
9. O. Joe Tauro
Po wyborze sekretarza (O. Emilio Martinez), komisja skupiła się na celach określonych przez Kapitułę
Generalną: zainicjowanie procesu relektury Konstytucji w celu rewizji życia naszych wspólnot w świetle
aktualnej rzeczywistości świata i Kościoła. Na bazie dokumentu kapitularnego komisja opracowała kalendarz prac na najbliższe lata zgodnie z propozycjami Kapituły i Definitorium. Proces rozpocznie się
lekturą osobistą i wspólnotową dokumentu kapitularnego według wskazań dydaktycznych, które zostały
opracowane. Następnie, już od początku stycznia 2016 roku zarówno poszczególni zakonnicy jak i wspólnoty rozpoczną relekturę i komentowanie Konstytucji za pomocą fiszek, jakie komisja roześle w najbliższych tygodniach.
Za: www.carmelitaniscalzi.com
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Karmelita bosy wygłosił rekolekcje na Jasnej Górze
25.09.2015
Z udziałem ok. 130 czynnych i emerytowanych kapelanów Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i Biura Ochrony Rządu na
Jasnej Górze zakończyły się czterodniowe rekolekcje. „Ćwiczenia duchowe” prowadził o. Marian Zawada, karmelita bosy, ukazując m.in. chrześcijański etos rycerza w oparciu o postaci biblijne i współczesnych świętych. Rekolekcjom kapelanów różnych służb mundurowych towarzyszyły
słowa: „Ku chwale Boga i Ojczyzny”.
Rekolekcjonista, o. Marian Zawada, przeor klasztoru Karmelitów Bosych
w Krakowie podczas „duchowych ćwiczeń” postawił m.in. pytania o
kształt wiary, służby, o miłość ziemskiej i niebiańskiej Ojczyzny, a także
o głębsze znaczenie zawołania „ku chwale Boga i Ojczyzny”. „Co znaczy
żyć chwałą i o jaką chwałę zawalczyć?” – zapytał karmelita. Zdaniem o.
Zawady kapelani służą w trudnych sytuacjach, gdzie jest zmaganie o życie, obrona pewnych terytoriów czy obiektów. Kapelan powinien być
przygotowany by towarzyszyć i w zwycięstwach, ale też i w osobistych porażkach czy w wyczerpaniu. „Wiadomo, że wojna dzisiaj to również wojna
psychologiczna, wojna, która wyczerpuje nie tylko w sposób biologiczny,
ale i duchowy – powiedział rekolekcjonista – Kapelan powinien być przygotowany, żeby to dobre orędzie Chrystusa nieść żołnierzowi współczesnemu. Gdziekolwiek on idzie, iść razem z nim”.
Ks. major Tomasz Paroń proboszcz parafii wojskowej w Złocieńcu, który posługuje również na Poligonie
Drawskim, powiedział, że pierwszym zadaniem kapelana jest docieranie do żołnierzy z Eucharystią. Jak
podkreślił ks. mjr Paroń, dzięki profesjonalnej służbie dla Ojczyzny i zaangażowaniu w niesienie pokoju
w różnych zakątkach świata, żołnierze cieszą się dużą życzliwością i zaufaniem ludzi, czego kapłan doświadcza chociażby podczas sierpniowej wojskowej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Osobistej formacji duchowej kapelanów Ordynariatu Polowego na Jasnej Górze towarzyszyła również szczególna modlitwa o pokój i ducha jedności w naszej Ojczyźnie.
Za: KAI

Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych w Czernej
Obie nasze polskie prowincje OCD
świętowały 5 września 2015 r. jubileusz dwudziestopięciolecia ślubów zakonnych sześciu braci. Są
to: o. Piotr Gierszewicz, o. Kazimierz Graczyk, o. Bartłomiej Kucharski, o. Stanisław Miernik, o.
Piotr Nyk i o. Jacek Palica. Dzięki
obecności o. Kazimierza uroczystości te nabrały właśnie międzyprowincjalnego charakteru. Dla
jubilatów wstępem do radosnego
dziękczynienia za ćwierć wieku życia zakonnego było spotkanie integracyjne w Starych Horach na Słowacji, gdzie zostali zaproszeni
przez tamtejszego proboszcza o. Stanisława Miernika. Blisko trzy dni, poprzedzające jubileusz, spędzili
oni we wspólnocie modlitwy i braterskiej obecności.
Karmel-Info n. 62 (październik 2015) s. 10

W sobotę 5 września, wśród licznie zebranych współbraci, rodzin, znajomych i przyjaciół o godz. 11.00
podczas Eucharystii dziękowali Bogu i ludziom za piękne przeżycie minionych lat życia konsekrowanego.
Homilię podczas Mszy Św., której przewodniczył o. Prowincjał Krakowskiej Prowincji OCD Tadeusz Florek, wygłosił o. Wojciech Ciak ( przeor poznański).
Była ona nacechowana refleksją o przemijaniu i powracaniu wciąż do źródeł, do tego, co tak mocno inspirowało gorliwość pierwszych lat zakonnego życia. Po homilii bracia odnowili swoje śluby. Pod koniec
Eucharystii o. Piotr Nyk podziękował w imieniu jubilatów Bogu i ludziom za dar łaski i towarzyszenia na
wszystkich drogach tych dwudziestu pięciu lat.
O. Prowincjał zaś odczytał treść błogosławieństwa jakie otrzymali bracia od Ojca Świętego Franciszka
oraz krótko scharakteryzował każdego z jubilatów. Po Mszy Świętej w radosnym nastroju składano życzenia oraz udano się na wspólny posiłek w klasztornym refektarzu.
o. Kazimierz Graczyk

Wadowice: zmarł o. Honorat Czesław Gil OCD, historyk Karmelu
W wieku 80 lat zmarł 12 września w klasztorze karmelitów bosych w Wadowicach o. dr hab. Honorat Czesław Gil OCD, historyk Kościoła i zakonu,
wydawca pism i autor naukowej biografii św. Rafała Kalinowskiego OCD
oraz wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym bł. Alfonsa Mazurka
OCD. Bibliografia zmarłego zakonnika obejmuje 107 artykułów, rozpraw
i książek naukowych z historii Kościoła, zakonu i hagiografii. Był nadto
autorem licznych artykułów, publikowanych w lokalnej prasie parafialnej
i innych czasopismach.
Pochodzący z Kidałowic k. Jarosławia na Podkarpaciu Czesław Gil urodził
się 11 października 1934 r. W 1952 r. złożył śluby w Czernej k. Krakowa,
przyjmując imię zakonne Honorat od św. Teresy. Święcenia kapłańskie
otrzymał w Krakowie 16 maja 1959 r. Ukończył historię Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1962, po czym studiował na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w 1968 r. uzyskał na KUL tytuł doktorski jako
historyk Kościoła.
Osiadł w klasztorze karmelitów bosych w Wadowicach, w którym przebywał do śmierci jako nauczyciel
historii i geografii w istniejącym tam do końca minionego stulecia Niższym Seminarium Duchownym –
Liceum im. św. Rafała Kalinowskiego. Był także wykładowcą historii Kościoła i zakonu w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie.
Prowadził kwerendy historyczne, ogłaszał liczne artykuły i rozprawy z historii Karmelu Terezjańskiego
w Polsce, współpracował z Postulacją Generalną Zakonu w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym
św. Rafała Kalinowskiego i stał się propagatorem jego kultu. Jego książki o tym polskim świętym przetłumaczono na wiele języków. W r. 1991 o. Honorat uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie
historii Kościoła czasów najnowszych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
O. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, następca zmarłego jako postulator zakonu w Polsce, przyznaje,
że bez zaangażowania śp. o. Gila, nie doszłaby do skutku ani kanonizacja św. Rafała, ani beatyfikacja bł.
Alfonsa Mazurka OCD. „Nie rozpoczęto by też procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej Teresy Marchockiej
OCD. W przypadku św. Rafała o. Honorat wydał jego pisma i opracował naukową biografię, w przypadku
bł. Alfonsa był wicepostulatorem, a gdy chodzi o matkę Marchocką, prezesem komisji historycznej” –
podkreślił o. Praśkiewicz. Dodał, że „zmarły był przykładnym zakonnikiem, wiernym wspólnotowemu i
modlitewnemu wymiarowi karmelitańskiego charyzmatu”.
Pogrzeb zasłużonego zakonnika odbędzie się w karmelitańskim sanktuarium św. Józefa w Wadowicach
we wtorek 15 września o godz. 11.00. Ciało zmarłego spocznie w kwaterze karmelitańskiej wadowickiego
cmentarza parafialnego.
Za: KAI
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PROWINCJA – BRACIA
Komunikat z obrad Rady Plenarnej Prowincji
1. Obrady Rady Plenarnej Prowincjalnej odbyły się w Poznaniu, dnia 10 września 2015 roku. Rozpoczął
je N. O. Prowincjał Jan Piotr Malicki. Po modlitwie do Ducha Świętego i przywitaniu zgromadzonych
przystąpiono do obrad, których głównym tematem była problematyka promocji powołań oraz ich formacji na etapach początkowych.
2. Obecni na Radzie Plenarnej byli: o. Prowincjał Jan Piotr Malicki; radni prowincjalni: o. Roman Hernoga, o. Szczepan Maciaszek, o. Serafin Tyszko, o. Jakub Kamiński; przeorzy: o. Wojciech Ciak, o.
Krzysztof Wesołowski, o. Kazimierz Graczyk (w zastępstwie o. Piotra Bajorka); przełożeni: o. Marian
Stankiewicz, o. Kamil Strójwąs, o. Paweł Badziński, o. Arkadiusz Stawski, o. Tadeusz Kujałowicz (w
zastępstwie o. Roberta Marciniaka); ekonom prowincji o. Karol Milewski, delegat prowincjalny w Białorusi Arkadiusz Kulacha, zaproszeni przez O. Prowincjała: o. Krzysztof Jank, magister Nowicjatu, prowincjalny promotor powołań, o. Tomasz Litwiejko, odpowiedzialny za budowę klasztoru w Zwoli, o. Juliusz Wiewióra. Sekretarzem był o. Grzegorz Andrzej Malec.
3. O. Karol Milewski przedstawił relację z ostatniej Kapituły Generalnej w Awili, na której był obecny
jako socjusz prowincjała. Oparł się on przede wszystkim na relacji o. Generała Saverio Cannistrà o stanie
naszego Zakonu, która została przedstawiona podczas Kapituły Generalnej. O. Karol skupił się zwłaszcza
na problematyce formacji powołań w naszym Zakonie, którą podejmowano również w czasie obrad Kapituły Generalnej.
4. O. Tomasz Litwiejko, prowincjalny promotor powołań oraz magister postulatu w Poznaniu, przedstawił zebranym opracowanie na temat spraw związanych z promocją powołań i duszpasterstwem młodzieży, a także z problematyką formowania aktualnych powołań w naszej Prowincji na poszczególnych
etapach formacji, począwszy od Postulatu.
5. Nastąpiła dyskusja nad przedstawioną problematyką. Podnoszone były, m. in., kwestie organizowania
corocznych spotkań młodzieży w naszej Prowincji, sprawa osób dedykowanych do pracy powołaniowej,
sprawa wydłużenia czasu postulatu do jednego roku, sprawa wymaganych dokumentów przy przyjmowaniu do postulatu.
6. Pozostając w dziedzinie formacji początkowej, o. Krzysztof Jank, magister Nowicjatu nakreślił problematykę formacji na etapie nowicjackim, przedstawiając również coraz trudniejsze rzeczywistości, z jakich przychodzą do Zakonu młodzi ludzie.
7. O. Jakub Kamiński, radny prowincjalny odpowiedzialny za całość formacji początkowej oraz magister
kleryków, ze swojej perspektywy omówił wszystkie etapy formacji początkowej: postulat, nowicjat, studentat, juniorat. W dyskusji, która odbyła się po relacji o. Jakuba podnoszone były, m. in., sprawy nawiązywania ściślejszej współpracy pomiędzy osobami zajmującymi się bezpośrednio problemami w sektorze formacji początkowej oraz konieczności ukończenia opracowania Ratio Institutionis Particularis
naszej Prowincji.
8. Ekonom Prowincji, o. Karol Milewski zaprezentował Radzie Plenarnej stan ekonomiczny Prowincji
oraz omówił aktualny stan związany ze sprawą sprzedaży działki w Poznaniu oraz z prowadzonym remontem budynku w Falenicy.
9. O. Prowincjał poprosił o. Juliusza Wiewiórę, odpowiedzialnego za budowę klasztoru w Zwoli, o przedstawienie obecnej sytuacji związanej ze stanem budowy budynku gospodarczego, mającego służyć jako
tymczasowy dla zamieszkania pierwszej miejscowej wspólnoty, która, zgodnie z pragnieniem Rady Prowincjalnej, ma tam zaistnieć w jesieni bieżącego roku. O. Juliusz przedstawił szczegółowo bieżącą sytuację i możliwości realizacji woli wyrażonej przez ostatnią Kapitułę Prowincjalną w 2014 roku oraz Radę
Prowincjalną w czerwcu br. Według tego, co przedstawił o. Juliusz uroczyste zainstalowanie pierwszej
wspólnoty w Zwoli mogłoby się odbyć, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, 28 listopada 2015 roku, w
rocznicę Reformy Terezjańskiej. Wybrzmiał gorący apel o jedność serca w sprawie tego dzieła.
10. Rada Plenarna zleciła Radzie Prowincjalnej zorganizowanie we wszystkich naszych ośrodkach
składki na rzecz budowy w Zwoli w dniu 8 grudnia 2015, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
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11. O. Paweł Badziński, przełożony klasztoru w Usolu Syberyjskim przedstawił rzeczywistość naszej obecności w tym miejscu.
12. Przeor klasztoru w Poznaniu, o. Wojciech Ciak przedstawił zebranym całościowy, długofalowy plan
działań oraz harmonogram zamierzanych prac w kwestiach remontowych budynku klasztornego. Przedstawił też po krótce działalność fundacji, która powstała w celu poszukiwania możliwości otrzymania
środków finansowych na przeprowadzenie gruntownych remontów klasztoru w Poznaniu.
13. O. Arkadiusz Kulacha, delegat prowincjalny w Białorusi, zapoznał zebranych z bieżącą sytuacją Delegatury Białorusi. Przekazał, m. in., informację, że w związku z trudnościami, jakie pojawiły się w relacji
Biskup Ordynariusz – Delegatura dotyczącymi budowy kościoła i klasztoru w Brześciu, Rada Delegatury
wraz z Zarządem Prowincji zmuszone były podjąć decyzję o wycofaniu się z obecności w tym mieście
oraz rezygnacji z dalszych starań o fundację klasztoru i objęcie opieki duszpasterskiej nad parafią Najświętszego Serca Jezusa w Brześciu. Ostateczną decyzję o rezygnacji z fundacji w Brześciu podejmie
Rada Prowincjalna.
14. O. Tadeusz Kujałowicz, reprezentujący przełożonego w Sopocie, przedstawił sytuację tamtejszego
klasztoru. Natomiast o. Krzysztof Wesołowski, przeor wrocławski poinformował o stanie przygotowań
do organizacji Instytutu Duchowości przy naszym klasztorze we Wrocławiu.
15. O. Prowincjał poinformował Radę Plenarną o odmownej odpowiedzi Rady Prowincjalnej Prowincji
Krakowskiej dotyczącej ewentualnego przejęcia naszej placówki w Koronie na Florydzie.
16. Omówione zostały sprawy związane z ogólnopolskim zamknięciem Roku Jubileuszowego 500-lecia
urodzin św. Teresy od Jezusa. Główne uroczystości zamknięcia Jubileuszu odbędą się w Poznaniu, 18
października, pod przewodnictwem abpa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Komunikat z VII sesji Rady Prowincjalnej
W dniu 11 września 2015 roku, w naszym klasztorze w Poznaniu odbyła się VII sesja Rady Prowincjalnej
Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Odbywała się ona bezpośrednio po zebraniu Rady Plenarnej Prowincji.
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1.

Rada Prowincjalna jeszcze raz poprosiła o. Juliusza Wiewiórę, by bardziej szczegółowo przedstawił sprawy związane z budującym się klasztorem w Zwoli. Po wysłuchaniu o. Juliusza Rada potwierdziła plan uroczystego zainstalowania, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, pierwszej wspólnoty w Zwoli w dzień rocznicy Reformy Terezjańskiej, 28 listopada 2015 roku.

2.

Rada Prowincjalna zaaprobowała propozycję zwrócenia się przez ekonoma Prowincji do klasztorów w Drzewinie, w Koronie, w Poznaniu i w Rzymie o udzielenie pożyczki na dokończenie prac
przy budowie budynku gospodarczego, który ma pełnić rolę tymczasowego klasztoru w Zwoli.

3.

Wziąwszy pod uwagę pozytywną opinię wyrażoną przez Radę Plenarną Prowincji, Rada Prowincjalna podjęła decyzję o zorganizowaniu we wszystkich naszych ośrodkach składki na rzecz budowy klasztoru w Zwoli, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2015 roku.

4.

O. Karol Milewski złożył sprawozdanie ekonomiczne i przedstawił stan remontu budynku w Falenicy. Zostały wylane nowe stropy, wykonane zostanie nowe poszycie dachu oraz podbicie fundamentów wraz z podpiwniczeniem całego domu. Prace zabezpieczające obiekt mają się zakończyć do końca listopada 2015 roku.

5.

Na prośbę Zarządu Klasztoru we Wrocławiu Rada Prowincjalna podjęła decyzję o udzieleniu pożyczki w wysokości 40 000 PLN na pokrycie części płatności za wykonanie renowacji i modernizacji balkonów w naszym klasztorze.

6.

Poruszona została kwestia dalszego wynajmowania części budynku klasztornego w Łodzi. W
związku z niepewną sytuacją w tym względzie trzeba będzie zastanowić się wraz ze wspólnotą
łódzką w jaki sposób zagospodarować w przyszłości tę część budynku.

7.

Wspólnota konwentu w Usolu Syberyjskim zwróciła się do Rady z prośbą o zatwierdzenie ostatecznego projektu rekonstrukcji i rozbudowy tamtejszej kaplicy parafialnej. Należy przedstawić
Komisji ekonomiczno-budowlanej kosztorys oraz źródła finansowania tej inwestycji. Trzeba
także zrewidować sprawę własności budynku klasztornego w Usolu.

8.

O. Wojciech Ciak poproszony został, by przedstawić bardziej szczegółowo plany działań oraz harmonogram zamierzanych prac w kwestii remontowej budynku kościoła i klasztoru w Poznaniu.
Rada Prowincjalna poleciła, by wszelkie sprawy związane z większymi remontami konsultowane
były w Prowincjalną Komisją ekonomiczno-budowlaną.

9.

Rada Prowincjalna podjęła ostateczną decyzję o rezygnacji z fundacji w Brześciu na Białorusi.

10. Idąc za wskazaniami Rady Plenarnej Prowincji, Rada Prowincjalna poleciła Komisji ds. Formacji
sfinalizowanie opracowania Ratio Institutionis Particularis naszej Prowincji do końca bieżącego
roku.
11.

W związku z wakatem na urzędzie przeora i proboszcza w Zamartem, po śmierci śp. O. Ryszarda
Wierzby (R.I.P.), Rada Prowincjalna dokonała wyboru o. Krzysztofa Jank na urząd przeora w
Zamartem. Rada postanowiła również, by przedstawić Biskupowi ordynariuszowi o. Krzysztofa
Jank na urząd proboszcza parafii w Zamartem.

12. Po wyborze o. Krzysztofa Jank na urząd przeora, Rada dokonała wyboru nowego magistra nowicjatu oraz pierwszego radnego klasztoru w Zamartem. Został nim wybrany ad interim o. Aleksander Szczukiecki.
13. Dokonany został wybór prowincjalnego promotora powołań. Został nim o. Tomasz Rydzewski.
Natomiast o. Krzysztof Piskorz został mianowany prowincjalnym animatorem duszpasterstwa
młodzieży.
14. O. Jakub Kamiński został mianowany cenzorem czasopisma „Pod płaszczem Maryi”.
15. Rada Prowincjalna udzieliła pozwolenia bratu Mateuszowi Filipowskiemu na rozpoczęcie dwuletnich studiów licencjackich - stacjonarnych z dziedziny Patrologii na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
16. Podjęta została decyzja o skierowaniu do Definitorium Generalnego próśb o kanoniczne erygowanie naszych domów w Sopocie i w Usolu Syberyjskim.
17.

Postanowiono, że najbliższe posiedzenie Rady Prowincjalnej odbędzie się dnia 09 grudnia 2015
roku w klasztorze w Poznaniu (początek o godz. 10.00).
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18. Najbliższe wydarzenia w Prowincji:
15-17 października – Sympozjum Terezjańskie w Poznaniu;
18 października – Ogólnopolskie Zamknięcie Jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy od
Jezusa – Poznań, godz. 13.00;
02 listopada – Spotkanie Komisji ds. Formacji – Poznań;
09-12 listopada – Spotkanie formacyjne Braci – Białoruś;
23-26 listopada – Spotkanie formacyjne Ojców do 10 lat kapłaństwa – Poznań.

Profesja wieczysta i święcenia diakonatu w Poznaniu
W roku jubileuszowym 500-lecia urodzin św. Teresy, Warszawska Prowincja Zakonu Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
wzbogaciła się o trzech braci po ślubach wieczystych i trzech diakonów. 11 września 2015 roku
bracia: Mateusz Maria od Krzyża (Filipowski),
Tomasz od Krzyża (Tatarczuk) oraz Gabriel od
Miłości Ukrzyżowanej (Tomasz Wójcicki) złożyli
profesję wieczystą na ręce Naszego Ojca Prowincja Jana Malickiego.
Uroczystość odbyła się w karmelitańskim Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu, podczas wieczornej Eucharystii, której przewodniczył N.O.
Prowincjał. W liturgii wzięli udział także Radni
Prowincji: ojciec Roman Jan Hernoga – Wikariusz Prowincjalny, ojciec Jakub Kamiński – Magister Studentatu i Rektor Wyższego Seminarium Karmelitów Bosych, ojciec Szczepan Maciaszek i ojciec Serafin Tyszko. Naszą radość dzielili także ksiądz
Andrzej Łysy – Rektor Wyższego Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (w
którym nasi bracia ukończyli studia teologiczne), oraz licznie przybyli nasi współbracia z Polski i z zagranicy.
Ojciec Prowincjał w swojej homilii podkreślił nieprzypadkowe znaczenie okresu, w którym Bracia złożyli
swoje śluby wieczyste. Dostąpienie łaski złożenia profesji wieczystej przypadło bowiem w czasie, gdy
świętujemy Rok Życia Konsekrowanego i 500-lecie urodzin N.M. św. Teresy Wielkiej. O. Jan od Maryi
Matki Kościoła zachęcił braci do pielęgnowania życia duchowego poprzez modlitwę wewnętrzną i pogłębione życie według rad ewangelicznych, gdyż dla Boga są oni cennymi diamentami. Wskazał także na to,
że to właśnie oni są przyszłością Zakonu i będą w nim pełnić odpowiedzialne funkcje.
Na koniec uroczystej Mszy Świętej nasi bracia neoprofesi wieczyści złożyli podziękowania Bogu za niezasłużony i darmowy dar powołania, Zakonowi za formację, rodzicom i bliskim za dar miłości i wsparcie,
oraz siostrom karmelitankom bosym, za nieocenioną, ukrytą obecność i nieustanną modlitwę w ich intencjach.
***
Dnia następnego, tj. 12 września bracia: Mateusz Maria od Krzyża , Leszek Maria od Trójcy Przenajświętszej (Jasiński) i Gabriel od Miłości Ukrzyżowanej, podczas uroczystej Mszy Świętej, przyjęli z rąk
księdza biskupa Grzegorza Balcerka sakrament święceń w stopniu diakonatu.
Ksiądz biskup w swojej homilii, zwrócił uwagę na szczególny czas, w którym Bracia przyjęli święcenia w
stopniu diakonatu. Tego dnia przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Zaakcentował łączność i znaczenie Maryi w życiu Karmelitów Bosych, jako Matki i przewodniczki, która zawsze powinna
być dla karmelity wzorem. Podkreślił również, że posługa, w którą wstępują nasi bracia jest posługą dokonującą się w czystej wierze, bez nadzwyczajnych doznań czy uniesień. Wskazał na przykład św. Jana
od Krzyża i jego dochodzenia do zjednoczenia z Bogiem przez całkowite ogołocenie siebie.
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Po akcie przyjęcia święceń bracia Mateusz i Leszek – już
jako diakoni asystowali księdzu Biskupowi podczas sprawowania Eucharystii.
Na koniec ceremonii nasi bracia złożyli podziękowania
Bogu i księdzu Biskupowi za dar i udzielenie sakramentu
kapłaństwa w stopniu diakonatu. Po zrobieniu wspólnej
fotografii, wszyscy goście udali się na poczęstunek.
Kolejnego dnia, w niedzielę 13 września o godzinie 10:00
na Mszy świętej konwentualnej brat Gabriel posługiwał
po raz pierwszy jako diakon podczas sprawowania Najświętszej Eucharystii.
Dziękując Panu Bogu i Matce Bożej z Góry Karmel, za dar
powołania kapłańskiego i zakonnego w rodzinie Karmelu,
życzymy braciom Mateuszowi, Leszkowi, Gabrielowi i Tomaszowi, gorliwości w posługiwaniu na co dzień, jeszcze
głębszego zanurzania się w charyzmacie Karmelu, oraz
ściślejszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Żywimy
nadzieję, iż Nasza Matka Teresa od Jezusa, której jubileusz 500-lecia urodzin obchodzimy w tym roku, zatroszczy
się o swoich synów.
Marcin Hamrol OCD

Uroczystości odpustowe w Zamartem
Maryjne święta w liturgii Kościoła zajmują jedno z pierwszych miejsc, bo tajemnice Maryi i Jej Syna
wiążą się ściśle ze sobą. Bez Matki Zbawiciela nie byłoby Ofiary Krzyża, nie byłoby chwalebnego Zmartwychwstania, słowem – nie byłoby naszego zbawienia. I właśnie dlatego Matce Jezusa poświęcamy w
ciągu roku tyle dni świątecznych, a jeden z nich, dzień dzisiejszy 8 września, kiedy wspominamy Jej
narodziny, jest chyba najradośniejszy.
W naszej parafii w Zamartem odpust Narodzenia Matki Bożej przeżywaliśmy 13 września w niedzielę.
Mszy św. odpustowiej przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Andrzej Szopiński – ekonom diecezji pelplińskiej. Tak się pięknie złożyło, iż ks. Kaznodzieję przywitał nasz nowy proboszcz i przeor o. Krzysztof Jank
wieloletni magister nowicjuszy w Zamartem. Z okazji odpustu jak co roku nawiedziły nas dwie pielgrzymki: z Człuchowa oraz Kamienia Krajeńskiego. Pątnicy przybyli razem ze swoimi duszpasterzami.
Liturgię Mszy św. swoim śpiewem ubogacił chór parafialny z Rychnowy.
Jak jutrzenka zapowiada wschód słońca, tak narodziny Najświętszej Maryi Panny zapowiadały ziemi, że
kończy się noc ciemności, adwentu, oczekiwania Zbawiciela świata, że jest On już blisko. Narodzenie
więc Maryi, to nie tylko radość rodziców oczekujących daremnie od wielu lat dziecka, to radość całej
ludzkości i zapowiedź pojednania i pokoju, bo wśród cierni ziemi wyrósł kwiat o najprzedniejszej woni.
Kościół więc składa w ten dzień powinszowanie Maryi: Szczęśliwa jesteś (...) i godna wszelkiej chwały,
bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.
To święto przybyło do naszego kraju wraz z chrześcijaństwem, a kult Matki Bożej trafił na podatny grunt
i rozpowszechnił się. Intuicja i wiara polskiego ludu połączyła od niepamiętnych czasów kościelne święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z kalendarzowym początkiem jesiennych siewów. I tak powstało
określenie Matka Boska Siewna, utworzone podobnie do święta Matki Boskiej Zielnej, będącego synonimem święta Wniebowzięcia Matki Bożej.
Matka Boża jako opiekunka rolnika siejącego ziarno występuje w szeregu starodawnych podań ludowych. Na przykład w opowieści przytoczonej przez Mariana Gawalewicza w Legendach o Matce Bożej
Najświętsza Panna, uciekająca przed siepaczami Heroda do Egiptu, spotyka na drodze rolnika siejącego
pszenicę. Zaskoczony tym spotkaniem otrzymuje obietnicę, że jutro już żąć będzie zboże, które Ona zasieje swą ręką. Pod dłonią Matki Bożej pszenica natychmiast bujnie wyrasta i dojrzewa. Gdy nazajutrz
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rolnik zaczyna zbierać plon, nadbiegają słudzy Heroda i pytają o niewiastę z Dzieciątkiem na ręku. Rolnik zgodnie z prawdą odpowiada, że widział Ją, gdy jeszcze siał pszenicę. Zniechęceni tym stanem rzeczy
słudzy królewscy zaprzestają dalszej pogoni za Świętą Rodziną. Kochani! W dzień święta Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny polscy rolnicy świętują. Nie tylko wtedy, gdy to święto wypada w niedzielę, ale
i wtedy, gdy przypada i w inne dni tygodnia. W tym dniu, w kościołach poświęcają ziarno na nowy zasiew.
Dziś mechanizacja wyręczyła człowieka i rzadko można
spotkać prawdziwego siewcę. Czasami tylko z żalem wspominamy ten obraz zapamiętany w dzieciństwie, kiedy
siewca znakiem krzyża błogosławił ziarno i dostojnie krocząc po polu, rzucał je w ziemię, często przy tym odmawiając pacierze. Takiego siewcę można oglądać we witrażu z
bazyliki w Limanowej, zaś nasz rodzimy malarz, Piotr Stachiewicz, na swym obrazie przedstawił Maryję idącą bruzdami zaoranej ziemi i wrzucającą w nią ziarno.
Maryja w swoim narodzeniu została wsiana w historię
świata, w rolę każdego człowieka – jako zaczątek i zapowiedź przyszłego zbawienia. Oto siewca wyszedł siać – pisze św. Mateusz, przypominając w swej Ewangelii o Chrystusie, który sam siebie przyrównywał do siewcy. Ale Chrystus postanowił siać na ziemi wszelkie dobro rękami swej
Matki. A siew Maryi to siew wiary, pobożności, miłości
Boga i bliźnich. W sercach naszych, w sercach wszystkich
Polaków zasiewa też Ona miłość do Ojczyzny, do ziemi naszej zroszonej krwią i potem naszych ojców.
Ile ziemi, tyle Ojczyzny. Bo największym skarbem dla polskiego chłopa jest od pokoleń ojczysta niwa,
własny zagon ziemi, zapewniający dostatek.
Nade wszystko jednak starajmy się wsiewać ziarno Bożego słowa w nasze serca. Siać przez czytanie Pisma Świętego, książki i prasy katolickiej, przez uważne słuchanie tego słowa z ambony naszego kościoła,
z radia katolickiego. Dopilnujmy też, aby nasze dzieci i młodzież w pełni korzystały z katechizacji, by
włączały się w ruchy katolickie. A przy tym wszystkim gorąco prośmy Maryję, naszą Matkę i Wychowawczynię, by z woli swego Syna obficie siała wszelkie dobro w naszych sercach, w rodzinach, parafii, Ojczyźnie naszej i na całym świecie.
14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, po Mszy św. wieczornej, w obecności parafian, o.
przeor poświęcił nowy, dębowy krzyż na naszym cmentarzu parafialnym. Przy tej okazji bardzo serdecznie podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się, pomogli własnymi rękoma, aby mógł stanąć tak
wspaniały i okazały krzyż.
o. Piotr Ziewiec

W Miadziole obchodzono 250-lecie wybudowania pierwszej Kalwarii
Dnia 13 września, w parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Miadziole, u karmelitów bosych odbyły się uroczystości 250-lecia wybudowania pierwszej Kalwarii. W
ten dzień, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
parafię odwiedził Nuncjusz Apostolskie w Białorusi
arcybiskup Claudio Gugerotti.
Pierwsze Kalwaria była zbudowania w 1765 roku, po
czym była ona dwukrotnie niszczona i odbudowywana. Aktualne kaplice już trzeci raz odbudowują się
na miadziolskiej Kalwarii.
Uroczystości rozpoczęły się przywitaniem nuncjusza
apostolskiego przed bramą kościoła parafialnego. Na
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uroczystości przybył również prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, o. Jan Piotr Malicki z Polski.
Po przywitaniu parafianie na czele z duchowieństwem wyruszyli z kościoła w modlitewnej procesji na
miadziolską Kalwarię. Przy kalwaryjskiej Bramie Przebaczenia nuncjusza apostolskiego przywitała młodzież parafii i przedstawiciele miejscowej władzy. Potem rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej
po Kalwarii – rozważania i śpiewy prowadzili wierni wierni parafii miadziolskiej.
Procesja przybyła do ostatniej stacji na Górze Krzyży, po czym rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Białorusi. W homilii hierarcha zwrócił uwagę na ważność Podwyższenia
Krzyża Chrystusowego w duchowym życiu każdego wiernego. Na wzór izraelitów, którzy wpatrywali się
w węża, którego podwyższył Mojżesz na pustyni nie bali się ukąszeń węży. Tak i chrześcijanie, którzy
zwracają swój wzrok na ukrzyżowanego Chrystusa otrzymują moc, aby sprzeciwiać się współczesnym
wężom, jakimi są grzechy obojętności i małoduszności.
Na zakończenie uroczystości o. Paweł Lilito,
proboszcz i wierni podziękowali nuncjuszowi
apostolskiemu Claudio Gugerottiemu za przybycie i wspólną modlitwę, a także poprosili o
przekazanie najserdeczniejszych życzeń Ojcu
Świętemu od wiernych miadziolskiej ziemi oraz
zapewnienia Jego Świątobliwości o jedności i
szacunku.
Wierzymy, że miadziolska Kalwaria na nowo
będzie odnawiać się i rozwijać, aby dalej być
świątynią pokutną naszej Ojczyzny, gdzie człowiek spotyka się z miłosiernym i kochającym
Bogiem.
o. Yury Kulaj
Za: www.catholic.by

Za Niemen hen, precz… Wizyta na Litwie
„A czemuż za Niemen?” Słowa tej pieśni, przerobionej z ukraińskiej
dumki przez powstańca 1830 roku, Augusta Bielowskiego, brzmią mi
w uszach. Od parkingu do szczytu wzgórza prowadzi kilkusetmetrowa
asfaltowa ścieżka. Pokonuję ją w ślad za o. Janem i o. Valdasem, oni
z krzyżem, ja z włączoną na filmowanie komórką. Może warto nagrać tę
chwilę?
Góra Krzyży, koło Szawel, przechowuje setki tysięcy modlitw, umieszczonych na tyluż drzewcach wbitych
w ten skąpy skrawek ziemi litewskiej.
Wśród nich, 26 września 2015 roku,
znalazła się i ta, napisana rękami
dwóch karmelitów naszej Prowincji i
powierzona w matczyne dłonie Maryi:
Sprowadziła nas tutaj nadzieja odrodzenia się męskiej gałęzi Karmelu na
Litwie, a dokładniej w Kownie, gdzie
nad Niemnem, naprzeciw nowo wybudowanego centrum handlowego
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Acropolis, stoi jeszcze dawny kościół Bosych pod wezwaniem Św. Krzyża (Karmelitᶙ bažnyčia).
Niecałe 30 km w dół rzeki, na skarpie jej malowniczego wschodniego brzegu, w małej wiosce Paštuva,
zapuściła korzenie ufundowana w 1994 r. przez trzy klasztory z Anglii, Szkocji i Walii, wspólnota naszych
Mniszek.
U ich boku wyrosły prężne wspólnoty Karmelu Świeckiego, jedna, wileńska, oficjalnie erygowana, druga,
kowieńska, w drodze ku pełnemu zatwierdzeniu przez Zakon.
Od niedawna w Szawlach zamieszkało też trzech Karmelitów trzewiczkowych z Polski.
Brakuje tylko Braci bosych. Inaczej, Bracia są, jak za czasów Teresy, „półtora zakonnika” (oprócz o. Valdasa, obecnie konwentualnego w Poznaniu, jest jeszcze inny Litwin, br. Vidas, o krok od profesji wieczystej, odbywający studia w Hiszpanii), ale brakuje „góry”, na której mogliby osiąść. Góry, która według
życzenia obecnego Biskupa Kowna, mons. Lionginasa Virbalasa, powinna w sercu jego miasta przyciągać
przechodniów ku głębiom Boga.
Biskup przyjął nas w swojej skromnej rezydencji
niezmiernie życzliwie. Mieszka o rzut beretem
od klasztoru Franciszkanów, gdzie zatrzymaliśmy się w gościnie u litewskich gospodarzy. Jezuita, zaznajamia się z nowym pasterskim rzemiosłem dopiero od czerwca tego roku. Mówi z
nami po włosku, polski trochę rozumie. Ważne,
że rozumie zakonników. Gotów jest zaprosić nas
do dawnej karmelickiej świątyni, jednak miejsce
to, z braku możliwości postawienia obok klasztoru (stary, w rękach różnych właścicieli, jest nie
do odzyskania) nie nadaje się na fundację. W zanadrzu jest kilka innych propozycji, z którymi
ma zaznajomić się po naszym wyjeździe o. Valdas.
Pielgrzymka do Góry krzyży naśladuje rytuał
naszych wędrujących na wschód, ku Górze Karmel, praojców, którzy z krzyżowców przeistoczyli się w mnichów. Jak daleka droga przed przeistaczającymi się w braci, pod znakiem szkaplerza, Litwinami i Polakami? - nie wiemy. Na pewno jej sens nie tkwi
w odbijaniu „świętych miejsc” naszej dawnej obecności na Litwie, ale w pójściu za głosem Boga tam,
gdzie chce On zamieszkać z synami Świętej Teresy.
Krzyż na wzgórzu koło Szawel udało się postawić. Nie będzie tam stał długo, deszcze i wiatry nie oszczędzą go. Trzeba się śpieszyć za Niemen, by dotrzymać kroku Zmartwychwstałemu, pozwolić Naszej Matce
na nowo przemówić męskim głosem, po litewsku, na wieczną chwałę łask Miłosiernego Boga.
o. Karol Milewski, ocd
-------------Dla pragnących odnaleźć wspomniane miejsca na współczesnej mapie Litwy podaję tłumaczenie polskiego nazewnictwa na język litewski: Kowno – Kaunas; Szawle – Šiauliai; Góra Krzyży - Kryžiu kalnas; Niemen – Nemunas
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PROWINCJA – SIOSTRY
Z Jubileuszowego Spotkania Przeorysz i Delegatek Karmelitanek Bosych
Prowincji Warszawskiej
Gniezno, 1-5. 09. 2015
Spotkanie odbyło się w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Gnieźnie, uczestniczyło w nim 39 sióstr,
reprezentujących wszystkie 21 klasztory i fundacje mniszek naszej Prowincji: przeorysze i delegatki oraz
Zespół ds. formacji.
Szczególnym gościem Spotkania i znakiem jedności miedzy obiema naszymi Prowincjami była przedstawicielka Prowincji Krakowskiej m. M. Urszula z Przemyśla oraz o. Arkadiusz Smagacz, który głosił konferencje.
Siostrom towarzyszył o. Łukasz Kansy, Definitor Generalny, N. O. Prowincjał, Jan Malicki, o. Piotr Neumann Delegat do spraw sióstr i o. Karol Milewski.
Uczestniczki spotkania przybyły do gnieźnieńskiego Karmelu w poniedziałek 31 sierpnia. Uroczyste
otwarcie miało miejsce następnego dnia podczas Eucharystii, której przewodniczył oraz homilię wygłosił
arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak, Prymas Polski.
W kolejnych dniach Spotkania Delegat o. Piotr Neumann omówił z siostrami bieżące sprawy
i problemy, które wymagają naszej współpracy. Przewodnicząca Zespołu ds. formacji s. Anastazja
z Nowych Osin przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu w latach 2012-2015.
Został także wybrany nowy skład Zespołu ds. formacji: s. Małgorzata Gniezno, s. Bernadetta Borne Sulinowo oraz s. Dominika Poznań.
Siostry wysłuchały następujących konferencji:
o. Arkadiusz Smagacz: Kontekst historyczny. Apostolstwo modlitwy i ofiary w życiu karmelitanki bosej
uczestnictwem w odkupieńczej misji Chrystusa na podstawie życia i pism św. Matki Teresy.
o. Wojciech Ciak: „Abecadło” F. Osuna – dzieło i metoda modlitwy, którą proponuje i którą posługiwała
się św. Teresa. Ewangeliczne inspiracje modlitwy terezjańskiej.
o. Łukasz Kansy: Ewangeliczny model wspólnoty terezjańskiej.
o. Łukasz Kansy: Jedność karmelitanek bosych.
o. Prowincjał Jan Malicki: Dynamika misyjna według św. Teresy od Jezusa.
o. Karol Milewski: Ewangeliczna wolność Teresy dla życia prawdą misterium Wcielenia i Odkupienia Marta i Maria. Zintegrowanie naszego życia z rzeczywistością życia Boga.
Jeden z dni został w całości poświęcony relacji Ojca Definitora Łukasza Kansy z Kapituły Generalnej w
Avila, zwłaszcza ze spotkania z siostrami karmelitankami zaproszonymi na Kapitułę oraz opartej na tych
refleksjach pracy w grupach.
o. Łukasz poruszył następujące tematy:
Aktualna sytuacja sióstr.
Ojciec przedstawił aktualną sytuację sióstr na całym świecie, różnorodność w realizacji tego samego terezjańskiego charyzmatu, problemy spadku lub przeciwnie- wzrostu powołań, rozwoju lub wymierania
wspólnot w różnych regionach świata. Wypowiedź ilustrował licznymi wykresami oraz danymi statystycznymi.
Międzynarodowa Komisja Mniszek.
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O. Łukasz przeanalizował odpowiedzi sióstr na temat propozycji o. Generała powołania Międzynarodowej Komisji Mniszek, która miałaby ułatwiać komunikację między Kurią Generalną i mniszkami. Głosy
sióstr były podzielone, dlatego też temat został czasowo odłożony. Zostałyśmy zachęcone do gorliwszego
działania na rzecz budowania komunii i współpracy na szczeblu lokalnym.
Formacja stała.
Odnośnie formacji stałej Ojciec zwrócił uwagę na konieczność podjęcia szeroko zakrojonej pracy nad
tłumaczeniem tekstów źródłowych i innych tekstów związanych z charyzmatem terezjańskim oraz przedstawił rozmaite propozycje m.in.. utworzenie strony internetowej, z której można by czerpać materiały
(jako dobry przykład podał stronę https://delaruecaalapluma.wordpress.com), kursy dla mistrzyń i
przeorysz, tworzenie materiałów i inicjatyw do wspólnej formacji na wspólne istotne tematy - aby czynić
to „wspólnie i na wspólne tematy”. Przywołał dobre doświadczenie wspólnych materiałów dla braci i
sióstr opracowanych przez Kurię Generalną w związku z przygotowaniem do Jubileuszu 500-lecia narodzin św. Teresy.
Na Kapitule Generalnej o. Generał przedstawił braciom program pracy nad ich Konstytucjami. Analogiczna praca, wg o. Generała, byłaby pożyteczna także dla mniszek, aby lepiej zrozumieć tekst
i zamysł Konstytucji i lepiej nimi żyć.
O. Łukasz odczytał list o. Generała, w którym odniósł się pozytywnie do praktyki tzw. dni pustyni praktykowanej w niektórych klasztorach.
Praca w grupach dotyczyła tematów:
Jak wyglądała nasza wspólna praca formacyjna oparta na materiałach proponowanych przez Dom Generalny a później przez naszą Prowincję? Czy chcemy ją w jakiś sposób kontynuować?
Jak współdziałać, aby pogłębiać jedność w naszej Prowincji oraz jedność między Prowincjami?
Inicjatywy formacyjne na najbliższe trzy lata.
Poniżej przedstawiamy niektóre wnioski wypracowane w grupach.
Jak wyglądała nasza wspólna praca formacyjna oparta na materiałach proponowanych przez Dom
Generalny a później przez naszą Prowincję? Czy chcemy ją w jakiś sposób kontynuować?
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Wszystkie wspólnoty rzetelnie korzystały z przysyłanych materiałów formacyjnych przygotowujących do
Jubileuszu i doświadczyły błogosławieństwa jedności wynikającego ze „wspólnej pracy na wspólne tematy”, jedności na poziomie wspólnoty, Prowincji i Zakonu; wyrażamy wielką wdzięczność
i uznanie dla wielkiego trudu podjętego przez Dom Generalny i Prowincję.
Pragniemy, podobnie jak Bracia, pochylić się nad Konstytucjami, w celu ich ponownego odczytania
i głębszego zrozumienia. Chętnie skorzystamy z materiałów przygotowanych przez Braci podczas pracy
nad ich Konstytucjami, zwłaszcza dotyczących tematów ogólnych związanych z naszym charyzmatem.
Widzimy także potrzebę przygotowania materiałów formacyjnych do pracy z naszymi Konstytucjami.
Kolejne Spotkanie Przeorysz i Delegatek dobrze by było poświęcić tematyce naszych Konstytucji.
Jak współdziałać, aby pogłębiać jedność w naszej Prowincji oraz jedność między Prowincjami?
Inicjatywy formacyjne na najbliższe trzy lata.
We wszystkich grupach siostry mówiły o długiej i owocnej drodze do jedności, którą przebyły wspólnoty
nasze Prowincji począwszy od pierwszego spotkania w Szczecinie w 1993. Jedność tę
w niezastąpiony sposób budowały spotkania i wzajemne osobiste poznanie, które były możliwe dzięki
Zjazdom, kursom objazdowym i innym kursom organizowanym w tych latach oraz pozostałym inicjatywom podejmowanym przez Zespół ds. formacji; do jedności przyczynia się gościnność
i pomoc personalna, ekonomiczna, pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności, hojne dzielenie się
wszystkim, co posiadamy, podtrzymywanie indywidualnych kontaktów i przekazywanie informacji.
Siostry zgłosiły wiele inicjatyw dla Zespołu ds. formacji, które w całości zostaną przedstawione wszystkim klasztorom do wspólnego rozeznania, czy chcemy je realizować.
Poniżej niektóre z propozycji:
- napisać list do N.O. Generała prośbą o utworzenie grupy sióstr i braci, która by opracowała materiały
pomocne w pracy z naszymi Konstytucjami;
- utworzyć bazę elektroniczną dostępną dla wszystkich klasztorów zawierającą materiały formacyjne,
archiwum, informacje m.in. jaką pracą zarobkową zajmują się klasztory, adresy sprawdzonych psychologów, terapeutów, dobrych i tanich zakupów, czy klasztor dysponuje siostrami, które mogą tłumaczyć i
w jakich językach itp.;
- kontynuować tłumaczenia aktów beatyfikacyjnych św. Teresy, powiadomić siostry z Prowincji Krakowskiej, Zakon Świecki; spróbować zebrać fundusze na ten cel;
- zebrać i udostępnić materiały nt. Konstytucji, które opracowały poszczególne klasztory;
- zorganizować kurs dla mistrzyń karmelitańskich, spotkanie młodych profesek;
- przesyłać regularnie do Karmel Info informacje o swojej wspólnocie;
W celu pogłębiania jedności między Prowincjami pragniemy:
- zapraszać na kolejne Zjazdy przedstawicielkę Prowincji Krakowskiej i zapewnić jej czas, by mogła zaprezentować klasztory swojej Prowincji;
- udostępnić siostrom opracowane przez nas Tradycje karmelitańskie;
- zapraszać do wspólnot braci z Prowincji Krakowskiej;
- przesyłać do siostrzanych klasztorów Prowincji Krakowskiej informacje o obłóczynach, profesjach, jubileuszach; zadbać o poinformowanie naszych klasztorów o jubileuszach w Prowincji Krakowskiej;
- poprosić o przekazywanie każdemu klasztorowi elektronicznej wersji Zeszytów Formacyjnych.
Wiele radości sprawiła nam spędzona wspólnie z N. O. Prowincjałem rekreacja, na której siostry
z Usola i z Tromso przedstawiły nam swoje Wspólnoty i klasztory, ilustrując opowiadanie pięknymi zdjęciami.
Spotkanie Przeorysz i Delegatek zakończyła Eucharystia, której przewodniczył i słowo wygłosił przewodniczył N. O. Prowincjał.
Po niej został odczytany list skierowany w imieniu wszystkich sióstr do N. O. Generała, w którym
dziękujemy Mu zwłaszcza za ewangeliczny styl posługi i za materiały formacyjne pomagające
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w przygotowaniu Jubileuszu św. Teresy oraz wyrażamy prośbę o utworzenie grupy sióstr i braci, która
by opracowała podobne materiały formacyjne pomocne w pogłębionym zrozumieniu naszych Konstytucji.
Każdy klasztor otrzymał pełną dokumentację ze Spotkania w postaci nagrań konferencji, dokumentów i
zdjęć.
Pięknym zwieńczeniem wspólnie spędzonego wraz ze św. Matką Teresą czasu był spontaniczny taniec
wokół ołtarza, wyrażający przepełniające nas uczucia wdzięczności, radości i uwielbienia Pana za dar
Teresy, Karmelu i powołania każdej z nas do tej Rodziny.
Podziękowałyśmy także o. Prowincjałowi, o. Piotrowi i Ojcom, którzy nam wiernie towarzyszyli
i ubogacili to spotkanie swoją mądrością, doświadczeniem i braterską obecnością.
Dziękujemy również wszystkim Uczestniczkom Spotkania za ich aktywny udział w tworzeniu jedności,
za serdeczną, siostrzaną atmosferę. Dziękujemy Siostrom, które przyczyniły się do pięknej, godnej Jubileuszu oprawy liturgii, a Wspólnocie Gnieźnieńskiej za prawdziwie rodzinną gościnę.
Zespól ds. formacji
s. Małgorzata od Matki Bożej

Z Karmelu w Tromsø
Miesiące wakacyjne jak zwykle były dla nas czasem odwiedzin bliskich z naszych rodzin oraz przyjaciół.
Wszyscy oni według możliwości włączyli się w trwające u nas prace, takie jak olejowanie klauzurowego
płotu, wycinanie uschłych drzew i obrabianie ich, porządkowanie zalesionej części naszej posiadłości i
koszenie trawy.
Niektórzy pomagali nam również w różnych małych remontach wewnątrz klasztoru, koniecznych naprawach itd. W tym czasie zostało m.in. zmienione oświetlenie krzyża na naszym kościele i zamontowany i
oświetlony nowy, tym razem ceramiczny napis KARMEL „TOTUS TUUS” nad wejściem do klasztoru,
wykonany przez nasze współsiostry z Karmelu w Pradze, z którymi mamy bliski kontakt dzięki czeskim
przyjaciołom, którzy zarówno im jak nam pomagają. W ogrodzie zainstalowane zostało oświetlenie figury Matki Bożej znajdującej się w grocie, a w kościele, wmurowane relikwiarium, które zakupiłyśmy w
tym roku, aby umieścić w nim relikwie św. Olafa. Nasi przyjaciele zainstalowali nam również nagłośnienie w refektarzu, z którego montażem długo czekałyśmy na fachowca. Zostało też wykonanych
wiele innych prac, których wprost
nie sposób wymienić. Jesteśmy
niezmiernie wdzięczne wszystkim
naszym bliskim i przyjaciołom,
którzy wiernie wspomagają nas
poświęcając na to swój wolny czas.
Również dla nas samych ten wakacyjny czas był niezwykle intensywny, bo lato w Tromsø krótkie,
a pracy w ogrodzie dużo. Z jednej
strony chciałyśmy zrobić co
trzeba, aby nasz ogród pięknie wyglądał, a z drugiej, pragnęłyśmy
wykorzystać cieplejsze dni, aby
nasycić się słońcem przed czekającą nas długą nocą polarną. Nie
brakowało nam też w tym czasie
duchowych inspiracji.
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Pod koniec sierpnia gościł u nas o. Erik Varden OCSO, który został zaproszony, aby przy okazji swego
pobytu w Norwegii wygłosić nam kilka teologiczno-duchowych wykładów. O. Erik, rodowity Norweg,
opat w klasztorze trapistów w Anglii, poświęcił je na omówienie teologii św. Atanazego z Aleksandrii, a
zwłaszcza jego dzieła „Żywot św. Antoniego”. W dniach 1-5 września nasza Matka Przeorysza, M. Bożena
od Najświętszego Odkupiciela i s. Teresa od Jezusa i Maryi jako delegatka, uczestniczyły w Jubileuszowym Zjeździe przeorysz i delegatek Warszawskiej Prowincji OCD, który miał miejsce w Gnieźnie. Ten
jubileuszowy zjazd poświęcony duchowości Świętej Naszej Matki Teresy w jej Jubileuszowym Roku był
niezwykłym ubogaceniem nie tylko dla sióstr, które w nim uczestniczyły, ale też dla całej naszej wspólnoty. Po powrocie Nasza Matka i s. Teresa długo dzieliły się doświadczeniem tego zjazdu przez co jeszcze
bardziej poczułyśmy się jedno z naszą Prowincją i całym Zakonem.
8 września minęło 25 lat od naszego przyjazdu z Islandii do Tromsø i rozpoczęcia karmelitańskiego życia
na tej polarnej wysepce. Z tej okazji otrzymałyśmy specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka oraz wiele ciepłych życzeń od naszych przyjaciół wyrażających radość z podjęcia przez nas misji
na dalekiej północy.
Same jednak obchody naszego małego jubileuszu postanowiłyśmy połączyć z zakończeniem Roku Jubileuszowego Świętej Naszej Matki Teresy, więc będziemy go świętować 15 października br. Zapraszamy
wszystkich Braci i Siostry naszej Prowincji do duchowej łączności.

Usole Syberyjskie – Klasztor Trójcy Przenajświętszej
Dnia 6 września w godzinach wieczornych gościłyśmy ks. Kardynała Kazimierza Nycza, ks. bp Cyryla
Klimowicza, ks. Matteo oraz kilkuosobową pielgrzymkę z Polski. Ks. Kardynał został zaproszony przez
ks. Biskupa Cyryla Klimowicza na uroczystość 15-lecia poświęcenia Katedry w Irkucku, która odbyła się
właśnie 6 września.
Spotkanie z naszą wspólnotą i
naszymi ojcami Karmelitami
odbyło się w chórze zakonnym
i kaplicy. Ks. Kardynał przewodniczył wspólnej modlitwie,
a następnie na ręce Matki fundatorki – Matki Urszuli oraz
na ręce o. Romana zostały
przekazane relikwie św. N.M.
Teresy od Jezusa. W dalszej
części spotkania ks. Kardynał
opowiedział w skrócie o roli i
charyzmacie Zakonu Karmelitańskiego w Kościele i zostaliśmy poproszeni o krótkie przedstawienie naszych dróg do Karmelu. Naszym gościom ofiarowałyśmy kopie ikony św. Matki Teresy oraz plecione różańce. Na zakończenie spotkania ks. Kardynał przedstawił sytuację Kościoła w Polsce oraz w Europie, a
także wezwał nas do gorącej modlitwy, również za tę cześć świata, gdyż boryka się z wieloma problemami. Po spotkaniu zaprosiłyśmy gości do jadalni na kolację, a my wdzięczne Bogu za dar relikwii św.
Teresy i za dar spotkania udałyśmy się na rekreację by w gronie wspólnoty przedłużyć ofiarowaną nam
radość.
9 września nastąpił oczekiwany dzień powrotu Naszej Matki z Polski. Powrót opóźniony, ponieważ z
powodu złych warunków atmosferycznych samolot miał awaryjne lądowanie w Bracku. Jednak po 7 godzinach Nasza Matka powróciła do domu. Na ten dzień była przewidziana wielka rekreacja, byśmy mogły
więcej cieszyć się z bycia razem. Opowieściom nie było końca i do dnia dzisiejszego zaznajamiamy się z
materiałami i zdjęciami jakie Nasza Matka przywiozła ze spotkania przeorysz oraz zaprzyjaźnionych
wspólnot.
Pragniemy podziękować i prosić o dalszą modlitwę wszystkich, którzy razem z nami modlili się o kapłanów dla naszej diecezji. W ostatnim czasie przybyło dwóch nowych kapłanów z Polski, którzy są gotowi
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służyć Bogu na ziemi rosyjskiej - ks. Mariusz, który podjął pracę duszpasterską na Kamczatce oraz ks.
Wojciech, który podjął posługę w kurii w Irkutsku. Bogu niech będą dzięki za nowych robotników na
Jego niwie.

PROWINCJA – OCDS
Kulturalny dzień wspólnoty OCDS z Sopotu
Ostatnią niedzielę wakacyjnego miesiąca sierpnia nasza Wspólnota spędziła kulturalnie, czyli w Muzeum
Miasta Gdyni. W Muzeum znajdującym się na styku
morza i lądu, czyli przy Bulwarze im. Feliksa Nowowiejskiego. Muzeum w nowym miejscu i nowej siedzibie –
w budynku formą przypominającym statek – uroczyście otwarto 16.11.2007 r. w obecności ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej Muzeum
mieściło się w zabytkowym domku, w którym od sierpnia 1920 r. wraz z rodziną mieszkał przez kilka lat kaszubski działacz i patriota polski – Antoni Abraham.
Zwiedziliśmy wystawę Kacpra Kowalskiego „Efekty
Uboczne”. Oprowadzanie kuratorskie prowadziła dr Anna Śliwa Kierownik Działu Sztuki Muzeum Miasta Gdyni szczególnie interesująco, bo także dzieląc się własnymi przeżyciami z lotu paralotnią. „Kacper
Kowalski unosząc się nad ziemią podzielił się niezwykłym punktem widzenia. Opowiedział o zmaganiach
człowieka z naturą: „Najbardziej interesują mnie punkty styku cywilizacji z naturą - mówi fotograf To tam dzieją się ciekawe rzeczy: zaburzenie harmonii, powstawanie nowych form”.
„Relacje człowieka i natury są skomplikowane. Człowiek czyni sobie ziemię poddaną. Uprawia ją, a ona
go karmi. Ujarzmia ją, a ona pozwala mu się przemieszczać coraz szybciej i bardziej komfortowo. Eksploatuje ją, a ona daje mu surowce naturalne i wodę. Człowiek podziwia naturę, jej zmienną urodę
i szczodrość. Traktuje ją jak dar Boży, dziedzictwo. Czyni sobie ziemię poddaną. Niszczy jej urodę, nadużywa jej bogactw, truje. A ona na to wszystko pozwala. Tylko czasem daje człowiekowi odczuć swoją
potęgę. Wybucha wulkanem, płacze powodzią, drży.“
Te widziane z góry pejzaże i krajobrazy miejskie to niemal dokumentacja obecności człowieka w świecie.
Jego prób zapanowania nad naturą. I nam było dane zobaczyć to w pracach Kacpra Kowalskiego.
Prócz tej wystawy obejrzeliśmy także wystawę „Narodziny Miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym”. Ekspozycja wystawy została oparta głównie na nieprezentowanych dotąd materiałach zdjęciowych oraz filmowych.
Po tak mocnych wrażeniach kulturalnych udaliśmy się do (w pobliżu znajdującej się) Restauracji Vinegre
na tarasie Muzeum Marynarki Wojennej. Restauracji z pięknym widokiem na morze. Muzeum Marynarki Wojennej przylega do Muzeum Miasta Gdyni ale wejście do niego znajduje się od strony Bulwaru.
Roztaczający się z tarasu widok na zatokę i port oraz pyszne jedzenie i bardzo ładnie podane, pozwoliło
nam kontemplować kulturalne przeżycia i dzielić się wrażeniami.
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Spotkanie ze św. Janem. Cz. 3. Rekolekcje Warszawskiej Wspólnoty OCDS, Laski
2015
Warszawska Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych po raz kolejny, tradycyjnie już, spotkała
się na swoich rekolekcjach w dniach 26-30 sierpnia w domu rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach koło Warszawy. Uczestniczyło w nich 27 osób. Tematem tegorocznych rekolekcji była pierwsza księga „Drogi Na Górę Karmel”. Naszym przewodnikiem po dziele świętego był ojciec Bertold Dąbkowski OCD. Chcąc przedstawić cały zasób wiedzy, który przekazał nam ojciec, trzeba
by poświęcić co najmniej kilka stron. Zadanie niełatwe, bo zawsze trudno osobom niewprawnym pisać
o tak poważnych sprawach duchowych. Postaram się jednak nakreślić niewielki szkic zawierający najbardziej istotne punkty bez szczegółowego ich omawiana. Nasze zmagania z lekturą rozpoczęliśmy od
zapoznania się ze schematem „Drogi na Górę Karmel”, czyli jakie treści obejmują kolejne księgi. W
pierwszej omawianej przez nas księdze Św. Jan wprowadza w noc ciemną czynną zmysłów podczas której napotykamy liczne przeszkody utrudniające dotarcie do celu najważniejszego dla każdego wierzącego – do Boga i do zjednoczenia z Nim. W zależności jaką drogę obierzemy w życiu duchowym taki
osiągniemy cel. Święty Jan zobrazował to rysunkiem. My mogliśmy prześledzić te drogi na podstawie
ikony napisanej przez świecką karmelitankę ze wspólnoty sopockiej.
U podstawy góry, czyli na początku wędrówki są do wyboru trzy drogi:
1. Droga ducha błędnego, która nie prowadzi na szczyt i podążają nią wszyscy dla których najważniejsze w życiu są dobra doczesne
2. Droga ducha niedoskonałego, która jest kręta, przez to zdecydowanie dłuższa i może nie starczyć
czasu aby w tym życiu ziemskim dojść na szczyt góry. Znajdują się na niej ci, którzy wybrali dobra
duchowe, ale przeszkody ziemskie bardzo opóźniają ich marsz.
3. Wąska droga doskonałości, która jest krótka i prowadząca wprost na szczyt gdzie króluje chwała
Pana. Tę drogę powinni wybrać ci, którzy chcą osiągnąć prawdziwy cel życia – Boga. Właściwą
postawą jest zdążanie do Miłości, a nie podążanie drogą. Droga nie może być celem sama w sobie.
Św. Jan od Krzyża wyróżnia na tej drodze pięć etapów:
noc czynna zmysłów, noc czynna ducha, noc bierna zmysłów, noc bierna ducha oraz przedświt poranka. My skupiliśmy się na nocy czynnej zmysłów. Stąd następne konferencje ojca dotyczyły zasad poruszania się po początkowym odcinku ścieżki doskonałości. Ta noc ciemna jest doświadczeniem wywoływanym działaniem człowieka pod
wpływem zwyczajnej łaski kierującej jego zmysłami ku
Bogu. W tym czasie dusza uwalnia się, z pomocą Bożą, od
wszystkich rzeczy zewnętrznych, od przywiązania do
stworzeń tego świata, przyjemności, nawyków. Aby się od
nich uwolnić, trzeba je najpierw rozpoznać. Odpowiedzieć
sobie na pytanie: ile w nas jest upodobań w pożądaniach
różnych rzeczy, takich jak wiedza, umiejętność, pociecha, spoczynek, radość, bezpieczeństwo, swoboda,
sława, zadowolenie. Nie pragnąc ich otrzymamy więcej. Przedmiotem naszych pragnień powinien być
tylko Jezus. Idziemy do Niego drogą, która jest nocą podczas której trzeba pozbyć się wszelkich szkodliwych upodobań. Nocą jest ogołocenie obejmujące stare pragnienia i ludzkie upodobania, dawny sposób
myślenia i wszystkie upodobania. W trakcie tej nocy dusza nie przywiązuje się własną wolą do żadnych
bogactw, ani materialnych ani zmysłowych, pozostaje prawdziwie uboga ”Szczęśliwi ubodzy w duchy,
ponieważ do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3). Należy wyzbyć się własnych „mądrości”, pomysłów, nie polegać na swoich zdolnościach, możliwościach. „Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga”
(1 Kor 3, 19). Po uwolnieniu się od upodobań dusza pozostając w ciemnościach wobec nich i wtedy dopiero może przyjąć Światło, czyli Boga.
W kolejnych rozdziałach św. Jan wymienia i omawia szkody jakie wyrządzają pożądania, a więc po pierwsze – pozbawiają Ducha Bożego, po drugie – dręczą, męczą, zaciemniają, brudzą i osłabiają. Skutkiem
nieuporządkowanych pożądań są: niezadowolenie, zgorzknienie, niezaspokojenie, pustka, nienasycenie,
niechęć do pełnienia rzeczy Bożych. Dalej św. Jan wskazuje jak przezwyciężać pożądania. Trzeba przede
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wszystkim starać się we wszystkim naśladować Chrystusa oraz odrzucić wszelkie niewłaściwe upodobania, które nie zmierzają wprost do chwały Bożej.
Na koniec w ostatnich rozdziałach pierwszej księgi św. Jan podaje skutki owej nocy. Dusza pozbawiona
upodobań daje zranić się Bożej nieskończonej, niegasnącej, wiecznie rozpromienionej Miłości, jest udręczeniem miłości rozpalona.
O wzniosła szczęśliwości!
Wyszłam niepostrzeżona,
Gdy chata moja była uciszona.
Tą strofą zakończyć można podane w dużym skrócie treści, z którymi dane nam było zapoznać się w
czasie konferencji.
Używając porównania motoryzacyjnego ojca Bertolda można podsumować tak: mało jest wśród nas kierowców rajdowych, którzy szybko i bezkolizyjnie przemierzą tę wąską drogę na górę, zdecydowana większość to „niedzielni” kierowcy, którzy odbijają się od bandy do bandy. Warto jednak pamiętać, że tam
na górze czeka na nas Chrystus i rozciągają się piękne widoki.
Oprócz konferencji w programie rekolekcji był czas na wspólne modlitwy, rekreację i posiłki. Dla chętnych dzień zaczynał się bardzo wcześnie odśpiewaniem Godzinek do Matki Bożej Szkaplerznej, później
- już wspólnie - w ciągu dnia odmawialiśmy modlitwy Liturgii Godzin, koronkę do Miłosierdzia Bożego,
w piątek przeszliśmy Drogę Krzyżową, w sobotę rozważaliśmy Tajemnice Radosne Różańca Świętego i
ćwiczyliśmy pod czujnym uchem Chrystofory śpiew Salve Regina”.
Na zakończenie jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich bez których te rekolekcje nie odbyłyby się:
- wielkie Bóg zapłać ojcu Bertoldowi Dąbkowskiemu OCD za podjęcie trudu poprowadzenia nas po duchowych drogach ciemnych nocy,
- Siostrom franciszkankom za dach nad głową i przygotowane posiłki,
- wszystkim uczestnikom rekolekcji za zawiązanie wspólnoty mocnej Duchem.
Anna Wasilewska

Rekolekcje Wspólnoty Poznańskiej OCDS
W dniach od 3 do 5 września br. poznańska
Wspólnota OCDS p.w. Jezusa Miłosiernego odbyła swoje coroczne rekolekcje
pod hasłem „Jak zostać umiłowanym
uczniem Jezusa”. Temat spotkań zaproponował o. rekolekcjonista – Adam Ryszard
Sikora, biblista z Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, i zaprosił nas na duchową wędrówkę
po doświadczeniach wiary św. Jana Ewangelisty. Autor Czwartej Ewangelii jako jedyny spośród Apostołów zasłużył sobie na miano „ umiłowanego ucznia Jezusa” i już w Kościele pierwszych wieków został uznany za wzór życia wiarą. Refleksje nad Ewangelią św. Jana kończyły roczne rozważania o. A. Sikory nad Pismem Świętym, którymi dzielił się w naszej Wspólnocie. Otrzymaliśmy szczególne zaproszenie do udziału w rekolekcjach z zaprzyjaźnioną Wspólnotą OCDS z Gorzowa Wielkopolskiego do gościnnego „ogrodu w mieście” u Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej w Morasku na
obrzeżach Poznania. Organizatorzy zadbali o to, abyśmy skoncentrowali naszą uwagę na bliskiej relacji
z Panem przez ścisłe milczenie podczas pobytu w domu rekolekcyjnym i kontakt z żywym Jezusem w
liturgii: podczas Mszy św. Liturgii Godzin oraz udział we wspólnotowym odma-wianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia, Litanii do Serca Pana Jezusa i Aktu oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa.
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Wysłuchaliśmy pięciu konferencji o. Sikory, podczas których przyglądaliśmy się ośmiu sytuacjom nakreślonym w Ewangelii św. Jana, w których zaznaczył się osobisty udział „umiłowanego ucznia”. Znamienne, że św. Jan przemilczał dyskretnie swoją rolę w gronie uczniów Jezusa , pominął informacje o
sobie i ukrył się pod mianem wyróżnionego ucznia . Św. Janowi Ewangeliście przyświecał tylko jeden cel
przy pisaniu Czwartej Ewangelii – „abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
mieli życie w imię Jego” ( J 20,31). Relację o życiu ziemskim Jezusa budował tak, by pokazać na swoim
przykładzie dojrzewanie wiary od wiary pasyjnej do wiary paschalnej. Tekst pisanej przez siebie Dobrej
Nowiny podzielił na dwie części: „Działalność Jezusa Chrystusa jako Słowa, Światłości i Życia”(J1-12)
oraz „Męka i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (J13-21).W części pierwszej Ewangelii wspomniał o
sobie tylko raz, a przecież wraz z pozostałymi uczniami uczestniczył we wszystkich zdarzeniach związanych z działalnością publiczną Mistrza : z Jego nauczaniem, był świadkiem znaków i cudów, których
dokonywał Jezus, słuchał Mowy Pożegnalnej i Arcykapłańskiej, był na Górze Przemienienia. Tymczasem
„umiłowany uczeń” uznał, że dla przyszłych odbiorców Ewangelii ważne będzie tylko przypomnienie
sposobu, w jaki zareagował na usłyszane świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie: ” To jest Baranek Boży”
(J1,35-40).Razem z Andrzejem, bratem Szymona Piotra, był dotychczas wiernym uczniem Jana Chrzciciela, ale od tej chwili obaj bez wahania wybrali Jezusa – jako Syna Bożego. I poszli za Nim. Obaj niedawni uczniowie Jana Chrzciciela przeszli ważne etapy na drodze rozwoju wiary: nie bali się wyruszyć
w drogę, by poznać Jezusa i przylgnęli do Niego całym sercem. Zrozumieli, że trzeba iść za Jezusem i
doświadczyć osobiście kim jest Jezus, aby wytrwać przy Nim w czasie kryzysu, ponieważ tej wytrwałości
i stanowczości w wierze nie zagwarantuje świadectwo innych ludzi. Wytrwałość i stanowczość w wierze
są pierwszymi elementami tożsamości „umiłowanego ucznia”.
Kolejne sytuacje z życia Jezusa, w których św. Jan Ewangelista zaznaczył udział ‘umiłowanego ucznia”,
związane już są z Męką Mistrza: podczas Ostatniej Wieczerzy był on świadkiem ujawnienia zdrajcy wśród
Apostołów (J13,21-28), naocznie obserwował przyprowadzenie Jezusa do Annasza i zaparcie się Piotra
(J13,18,13-18), słyszał testament Jezusa wypowiedziany z Krzyża (J19,25-27), był na Golgocie w czasie
zdjęcia Ciała Jezusa z Krzyża i widział przebicie Serca Jezus (J19,31-37).. „Umiłowany uczeń” był więc
naocznym świadkiem wydarzeń przełomowych w Bożym planie Zbawienia człowieka. Podczas Ostatniej
Wieczerzy św. Jan Ewangelista przeżył dramatyczny moment, z którego wyszedł zwycięsko, umocniony
w wierze, zdeterminowany do bezgranicznego oddania się Boskiemu Nauczycielowi. Jako „umiłowany
uczeń „ zajmował zaszczytne miejsce, zarezerwowane zwyczajowo dla przyjaciela. Znajdował się najbliżej
Jezusa i mógł usłyszeć skargę Mistrza, że jeden z Apostołów Go zdradzi. Skargę tę usłyszał także Piotr,
ale on nie odważył się postawić pytania o imię zdrajcy i to zadanie zlecił Janowi. Prawdą jest, że bolesną
tajemnicę poznał wyłącznie św. Jan Ewangelista i musiał zachować ją tylko dla siebie, gdyż nie otrzymał
upoważnienia Mistrza, aby ją wyjawić. Za uczuciową bliskość z Jezusem trzeba zapłacić boleścią serca,
duchowym cierpieniem, doświadczyć Jezusowego Krzyża.
Bolesna droga wiary autora Czwartej Ewangelii nie skończyła się w Wieczerniku; towarzyszył Jezusowi
podczas rozprawy z sędziami i najbardziej podstępnym spośród nich – Annaszem. Widział poniżenie
Syna Bożego, odartego zewnętrznie z Jego Majestatu, był bezradnym uczniem, który nie mógł zapobiec
zdradzie Piotra. Cierpiał z Jezusem i dotarł z Nim na Golgotę. Był jedynym z grupy Apostołów, który
wytrwał przy umierającym Mistrzu i jemu został przekazany Jezusowy Testament z Krzyża: „Niewiasto,
oto syn Twój” ,”Oto Matka twoja”. Św. Jan Ewangelista nie wahał się ani przez moment i od tej chwili
wziął Matkę Jezusa do siebie, tzn. wprowadził Ją do centrum swojej wiary i stał się dziedzicem duchowego spadku po Maryi. Dzięki Niej św. Jan dojrzał wewnętrznie, a jego serce stało się coraz wrażliwsze,
bogatsze, obejmujące wszystkich braci i siostry Boskiego Nauczyciela. Stał się doskonałym wychowankiem „Służebnicy Pańskiej”, od Niej nauczył się rozważać w swoim sercu tajemnicę Boga i Człowieka w
Osobie Jezusa Chrystusa . Zrozumiał, że o Jezusie można mówić językiem prostym, naturalnym, ale nie
pozbawionym precyzji. Od Niej nauczył się dostrzegać rzeczy istotne, a pomijać drugorzędne. Relacja
św. Jana z ostatnich godzin życia Jezusa nie jest przekazana tonem beznamiętnym, suchym. Zachował
postawę dociekliwego świadka, który był przekonany o wadze zapisywanych faktów, ale nie rościł sobie
prawa do ich wyczerpującej interpretacji. Przeciwnie, nie zapierał się swego oczekiwania na światło Boże,
które może przynieść objaśnienie minionych zdarzeń. Dla św. Jana ( i także dla nas), to co stało się na
Golgocie jest przedmiotem wiary. Świadomie Jan Ewangelista wszedł w rolę ,którą wcześniej odegrał
Jan Chrzciciel – zaświadczył o Boskości Jezusa. ”Zaświadczył to ten – pisze św. Jan w zakończeniu swego
dzieła – który widział, świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli”(J.19,35).Doświadczenie Golgoty zahartowało św. Jana Apostoła i jeszcze mocniej związało z Jezu-
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sem, nauczyło go również odczytywania sensu obserwowanych wydarzeń z Bożej perspektywy. Dopomogła mu w tym duchowym procesie znajomość Słowa Bożego - Pisma Św. Starego Testamentu, w którym
znajdował komentarze do obserwowanych zjawisk tu i teraz.
Św. Jan Ewangelista osiągnął pełnię wiary paschalnej, chociaż na niej nie poprzestał. Właśnie dlatego
przypomniał o odegranej przez siebie roli w poranek wielkanocny. Razem z Piotrem nawiedził pusty grób
Chrystusa (J20,1-10), pierwszy spośród Apostołów rozpoznał Jezusa Zmartwychwstałego na brzegu
Jeziora Tyberiadzkiego (J21,1-13) W obu sytuacjach zachował się jednak inaczej niż inni uczestnicy zdarzeń. Rzeczywiście z Piotrem dokonał wizji lokalnej grobu Pańskiego, ale wyciągnął wniosek inny niż
Piotr. Na podstawie oględzin (ułożenia grzebalnego płótna i chust ) oraz wiedzy, którą przywołał ze Starego Testamentu, zapamiętanych słów Jezusa dopiero on wyciągnął prawidłowy wniosek, że Pan naprawdę zmartwychwstał. Podobną dociekliwością wyróżnił się nad Jeziorem Tyberiadzkim i w Nieznajomym ( który zachęcił Apostołów do ponownego zarzucenia sieci, w wyniku czego złowili mnóstwo ryb)
rozpoznał Mistrza. Tymczasem pozostali Apostołowie zaaferowani połowem nie potrafili skupić się na
osobie nieznanego Doradcy, wyjść poza swój ciasny horyzont. Tylko Jan Apostoł, zachowujący żywo w
pamięci zdarzenia z życia Jezusa, obfitość złowionych ryb porównał z obfitością, której sprawcą był Jezus już w przeszłości: np. w Kanie Galilejskiej , podczas cudownego rozmnożenia chleba. Zrozumiał, że
obfitość daru zapowiada zawsze Bożą obecność. Św. Jan Ewangelista nie ograniczył się do przedstawienia swojej reakcji na pojawienie się Nieznajomego i zarejestrował dla potomnych znaczącą postawę Piotra. Św. Piotr przyznawał , że Jan był ” umiłowanym uczniem Jezusa” , wyczulonym na obecność Mistrza
i rozpoznanie Jana uznał bez jakichkolwiek zastrzeżeń za pewnik. W porządku duchowym św. Jan zachował uprzywilejowaną pozycję, ale zawsze liczył się z hierarchicznym prymatem Piotra i zachował
szacunek dla misji w Kościele, którą mimo upadku powierzył mu Jezus. Zatem na drodze rozwoju wiary
Jan Ewangelista osiągnął dar wiary paschalnej – wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa, która jest odpowiedzią człowieka na Tajemnicę Zmartwychwstania. Ostatni raz wystąpił „umiłowany uczeń” w
Czwartej Ewangelii w końcowej scence (J 21,20-25), w której raz jeszcze dowiódł swej głębokiej pewności o Boskim wymiarze Kościoła. Jednocześnie autor Czwartej Ewangelii rozróżnił role, jakie pełnią w
Kościele hierarchowie od ról świadków Jezusa Chrystusa, którzy swoją wagę zawdzięczają zjednoczeniu
z Mistrzem i mocą tej bezgranicznej miłości stają się świadkami Jezusa Chrystusa – jedynego Pośrednika
między Bogiem a człowiekiem.
Misja „ukochanego ucznia Jezusa” jest nierozerwalnie związana z dawaniem świadectwa prawdzie, a
jego przymiotem wyróżniającym jest pragnienie i realizowanie wyjątkowej bliskości z Jezusem. Tę intymność w relacji z Mistrzem można osiągnąć pod pewnymi warunkami: trzeba być zdolnym do podejmowania decyzji egzystencjalnych i bez ociągania się pójść za Jezusem, trzeba być wiernym owej więzi
z Jezusem aż za cenę utraty życia, trzeba być niezwykle dyskretnym i tylko w swoim sercu rozważać
tajemnice które zechce powierzyć mu Bóg, ale jeśli tego Bóg będzie się domagał , musi być zwiastunem
tych Bożych przekazów. Nie musi używać wielu słów, ale mocą wiary świadczyć o obecności Boga w jego
sercu. Musi odznaczać się Bożą mądrością , tzn. interpretować fakty w świetle Bożego Słowa - Pisma Św.
i nauczania Kościoła. Musi rozpalić swoje serce żarliwą miłością , aby móc wytrwać pod Krzyżem Zbawiciela i stać tam z własnego wyboru, ryzykując nawet życiem. ”Umiłowany uczeń” musi zgłębiać Boże
tajemnice, ale nie jest zobowiązany do ich wyczerpującego objaśnienia - przeciwnie, może nie ukrywać
swojej bezradności w komentowaniu faktów i pokornie oczekiwać na Bożą interwencję. Musi natomiast
nabyć umiejętność wyławiania z obserwowanej rzeczywistości spraw istotnych i odpowiednio je opisać.
Musi mieć przy tym oczy otwarte na znaki, które Jezus pozostawił i pozwolić rozwijać się swojej wierze,
aby stawała się coraz pełniejszą odpowiedzią na Boże Objawienie. Jan Ewangelista przeszedł długą
drogę wiary – od wiary pasyjnej ( umiłowania i zjednoczenia się z Jezusem Cierpiącym ) do wiary paschalnej ( umiłowania i zjednoczenia się ze Zmartwychwstałym Zbawicielem), a radością z poznania
Oblicza Zwycięskiego Chrystusa podzielił się w pisanej przez siebie Ewangelii. Św. Jan Ewangelista pozostawił Kościołowi duchowy wizerunek „umiłowanego ucznia Jezusa”, aby pokazać na czym polega najsilniejsze i najbardziej skuteczne świadectwo o Jezusie, uwypuklić eklezjalny charakter przyjaciela Jezusa. Jan Ewangelista tak wiele osiągnął w życiu duchowym, dzięki wyjątkowej formacji, którą przeszedł
z woli Bożej: był uczniem w szkole Jana Chrzciciela, Jezusa i Maryi.
Na zakończenie o. rekolekcjonista zachęcił nas do naśladowania drogi wiary „umiłowanego ucznia Jezusa”.
Maria Jagielska
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Rekolekcje Łódzkiej Wspólnoty OCDS
Wrzesień jest dla Łódzkiej Wspólnoty OCDS czasem odprawiania rekolekcji. Tegoroczne rozważania
wokół tematu miłosierdzia i miłości miłosiernej mogliśmy potraktować, jako przygotowanie do
rozpoczynającego się wkrótce Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka. Rozważania
prowadził karmelita z tutejszego klasztoru - o. Robert Rutkowski. Nasze skupienie rozpoczęło się w
piątkowy wieczór 18 września i trwało do popołudnia w niedzielę. Ponieważ nie miało ono formy
wyjazdowej wymagało od uczestników większego wysiłku w celu wewnętrznego skupienia i wyciszenia,
tym bardziej, że poruszane zagadnienia nie były łatwe. Poszczególne punkty programu, takie jak:
codzienna Eucharystia, możliwość spowiedzi, sakrament namaszczenia chorych, adoracja, różaniec,
koronka miały pomagać w stopniowym wyciszeniu i otwieraniu się na działanie łaski w naszych sercach.
Rozważania opierały się głównie na nauce Małej Teresy, ale także Jana od Krzyża i Teresy od Jezusa.
Dużo było w nich treści dotyczących praktycznego okazywania bliźnim miłości miłosiernej, pomimo
uczuć, które mogą podpowiadać coś przeciwnego. Na przykładzie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
uczyliśmy się, co robić, gdy sami nie potrafimy kochać, a uczucia odpychają nas od drugiego człowieka.
Św Teresa starała się odnajdywać w bliźnim dobro, choćby jego najdrobniejsze okruchy. Siły do
miłowania szukała w Jezusie, bo wiedziała, że sama nic nie może zrobić, chciała być tylko narzędziem w
Jego rękach. Tym, co powinno nas urzekać w drugim człowieku jest Jezus ukryty w jego sercu. Jezus
umarł za naszych bliźnich, więc nic nie może ich wyłączyć z naszej miłości. Jako wyraz miłosiernej
miłości możemy i powinniśmy modlić się za tych, których trudno nam kochać, odwołując się do miłości
Jezusa, chociażby takimi słowami: „Dziękuję Ci Jezu, że oddałeś życie za tego człowieka. Ja nie umiem
go kochać, ale Ty go kochasz”.
Podczas rekolekcji, mimo ich krótkiego trwania przekazane było dużo treści, więc każdego mogło
dotknąć coś innego. W czasie dzielenia w mniejszych grupach mieliśmy okazję wymienić się osobistymi
przeżyciami na kanwie poruszanych tematów. Takie doświadczenie pomaga budować poczucie
wspólnoty, a przede wszystkim umacnia wiarę.
Na zakończenie rekolekcji była agapa, czas radości po podjętym wysiłku i doświadczeniu działania łaski.
Dziękujemy raz jeszcze ojcu Robertowi za głoszone słowo i zaangażowanie, a także ubogacanie liturgii
muzyką i śpiewem.
Wdzięczni Panu Bogu za ten czas łaski, ufamy, że Jego Słowo nie pozostanie w nas bezowocne.

Przyrzeczenia we wspólnocie OCDS w Warszawie
W III niedzielę miesiąca w dniu 20.09.2015r. we
Wspólnocie Warszawskiej OCDS przeżywaliśmy
Uroczystość Składania Przyrzeczeń Definitywnych naszych sióstr. Ceremonia odbywała się
podczas Mszy Świętej, której przewodniczył Asystent naszej Wspólnoty OCDS o. Roman Hernoga OCD.
Przyrzeczenia Definitywne złożyły: Grażyna Midak (Grażyna od Jezusa Ukrzyżowanego)
oraz Dorota Hakenberg (Dorota od Krwi
Chrystusa i Miłości).
Siostrom Dorocie i Grażynie Wspólnota życzymy
wytrwałego podążania za świętymi Karmelu w
jedności ze Wspólnotą OCDS, wpatrując się w
Najświętszą Dziewicę Królową Karmelu.
Grażyna Midak OCDS Warszawa
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FLOS CARMELI – NOWOŚCI

Frederick L. Miller
Próba wiary św. Teresy z Lisieux
Przesłanie Teresy przekracza granice Kościoła. Studiując jej pisma odnajdujemy kłopotliwy i zarazem fascynujący fakt – fakt, który wiąże ją bezpośrednio z wieloma ludźmi
nam współczesnymi. Przez ostatnie osiemnaście miesięcy swojego życia, kiedy dusiła ją
gruźlica płucna, Teresa doświadczała przerażającej próby wiary. Choć nigdy niezachwiana w wyznaniu wiary, Teresa musiała walczyć o ufność w istnienie życia pozagrobowego. W swoim rozumowaniu i w głębokich pokładach afektywności czuła się jedno
z ateistami, apostatami i materialistami. Podczas tych miesięcy jej wiara wydawała się
zaledwie wolą wiary. Walka o uznanie istnienia nieba przysparzała jej większych udręk
niż cierpienia fizyczne. Jak sama przyznawała, ta próba była prawdziwym męczeństwem.
http://floscarmeli.pl/produkt-proba-wiary-sw-teresy-z-lisieux,0978218
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Stephane-Joseph Piat OFM
Leonia. Siostra św. Teresy z Lisieux. Patronka
rodziców trudnych dzieci
Leonia Martin (1889-1941) to rodzona siostra
św. Teresy od Dzieciątka Jezus i córka świętych
rodziców, Zelii i Ludwika Martin. Obecnie toczy
się jej proces beatyfikacyjny. Życie Leonii było
doskonałym wypełnieniem „małej drogi” Świętej
z Lisieux. Przy jej grobie, w klasztorze wizytek
w Caen (Francja) od lat modlą się wierni,
a zwłaszcza rodzice, którzy mają kłopoty
z wychowaniem swoich dzieci.

http://floscarmeli.pl/produkt-leonia-siostra-sw-teresyz-lisieux-patronka-rodzicow-trudnych-dzieci,1078020

Stanisław Grygiel
„Od początku” - na zawsze. Miłujmy prawdę
małżeństwa
Książka profesora Stanisława Grygiela jest wprowadzeniem czytelnika w takie widzenie małżeństwa, do jakiego wzywa nas Chrystus. Dlatego
stanowi ona cenną i wielką pomoc dla całego Kościoła, a przede wszystkim dla Synodu Zwyczajnego, który odbędzie się w październiku tego
roku.

http://floscarmeli.pl/produkt-od-poczatku--na-zawszemilujmy-prawde-malzenstwa,0179802
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W SKRÓCIE
Dnia 05 września 2015 roku O. Saverio Cannistrà, przełożony generalny naszego Zakonu, nadał
o. Janowi Kantemu Stasińskiemu konwentualność w klasztorze Stella Maris, na Górze Karmel w
Hajfie.
Brat Jerzy Gerałtowski, dotychczas konwentualny w Poznaniu, otrzymał od O. Prowincjała konwentualność w klasztorze w Zamartem, z dniem 12 września 2015 roku.
Brat diakon Mateusz Filipowski, z dniem 21 września 2015 roku, dekretem O. Prowincjała został
konwentualnym klasztoru Warszawskiego.
O. Prowincjał nadał Bratu Tomaszowi Tatarczukowi, przebywającemu w klasztorze Zamartem
nową konwentualność w klasztorze we Wrocławiu dniem 26 września 2015 roku.
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Redakcja przypomina:
 nadsyłanie materiałów z informacjami i wiadomościami do kolejnego numeru „Karmel-Info” odbywa się
do końca października 2015 roku.
 Materiały do „Karmel-Info” oraz wszelkie uwagi i sugestie należy przesyłać na adres mailowy:
kuria@karmelicibosi.pl
 Redakcja zastrzega sobie prawo ingerencji w nadesłane teksty, jeśli zajdzie taka konieczność.


Jeśli ktoś chciałby otrzymać numer „Karmel-Info” 62 w pliku Worda w celu drukowania poszczególnych
wiadomości bez grafiki i zdjęć, proszony jest o zgłoszenie takiego zapotrzebowania na podany powyżej
adres mailowy.

Redakcja:
o. Grzegorz A. Malec
Kuria Prowincjalna Warszawskiej Prowincji
Karmelitów Bosych
ul. Racławicka 31
02-601 Warszawa
Tel.: 22 646 47 38; Tel. kom.: 601 4222 12
mail: kuria@karmelicibosi.pl; gregimalec@gmail.com

Karmel-Info n. 62 (październik 2015) s. 34

