KOŚCIÓŁ

Papież do kenijskich księży i zakonników
26.11.2015

Do życia konsekrowanego i do kapłaństwa nie wchodzi się
inaczej, jak tylko przez Chrystusa, to On jest bramą i to On
nas wybiera. Jeśli ktoś wchodzi przez okno, a nie przez Chrystusa i dla Chrystusa, to trzeba mu to odradzić – mówił Papież w stolicy Kenii podczas spotkania z duchowieństwem i
osobami konsekrowanymi.
Franciszek zrezygnował z wcześniej przygotowanego przemówienia. Zamiast tego w spontanicznych słowach, wypowiadanych po hiszpańsku i tłumaczonych symultanicznie na
angielski, podzielił się refleksjami o naśladowaniu Chrystusa.
Franciszek zachęcił na wstępie zebranych do zaufania Panu. Jeśli On ich wybrał, to sam dokończy też
rozpoczętego w nich dzieła. Trzeba jednak iść za Nim, a nie za innymi sprawami.
„W naśladowaniu Chrystusa nie ma miejsca na ambicje, na dążenie do bogactw czy chęć bycia kimś ważnym w tym świecie. Idziemy za Jezusem aż po ostatni krok Jego ziemskiego życia, na Krzyż. Troszczcie
się tylko o to, by iść na Krzyż. Troskę o wasze zmartwychwstanie pozostawcie Jemu”.
Franciszek zastrzegł jednak, że samo powołanie nie jest równoznaczne z kanonizacją. Wszyscy jesteśmy
grzesznikami – podkreślił. W Ewangelii jedynym apostołem, który płakał, jest Piotr, kiedy zdał sobie
sprawę, że jest grzesznikiem, i to właśnie jego wybrał Pan Jezus na pierwszego papieża.
„Nigdy nie przestawajcie płakać! Kiedy w oczach jakiegoś kapłana, zakonnika czy zakonnicy wysychają
łzy, oznacza to, że coś jest nie tak. Płaczcie nad własną niewiernością! Płaczcie nad cierpieniem świata.
Płaczcie nad odrzuconymi! Płaczcie nad opuszczonymi starcami! Płaczcie nad zamordowanymi dziećmi!
Płaczcie nad tym, czego nie rozumiemy! Płaczcie, kiedy ludzie nas pytają: Dlaczego? Nikt z nas nie zna
odpowiedzi na wszystkie te pytania”.
W tym kontekście Franciszek przywołał Fiodora Dostojewskiego i jego rozważania nad cierpieniem
dziecka. Franciszek wyznał, że i on nie zna wszystkich odpowiedzi. Jednak kiedy staje wobec takich pytań, patrzy na Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest jedyną odpowiedzią.
„Biada zakonnicy, zakonnikowi czy księdzu, który by zapomniał o Chrystusie ukrzyżowanym. Popada
bowiem w piekielny grzech, grzech, którego Bóg nie znosi, który przyprawia Boga o wymioty. Jest to
grzech obojętności, oziębłości. Drogi bracie zakonniku i kapłanie, droga siostro zakonnico, uważaj, aby
nie popaść w grzech oziębłości”.
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Ojciec Święty wskazał też kenijskim kapłanom i zakonnikom na znaczenie codziennej modlitwy.
„Nigdy nie oddalajcie się od Jezusa, to znaczy nigdy nie przestawajcie się modlić. Powie ktoś: ależ Ojcze,
czasami jest tak ciężko, jestem zmęczony, chce mi się spać. A zatem zaśnijcie przed Panem. To też jest
jakaś forma modlitwy. Ale zostań tam, przed Panem. Módl się, nie opuszczaj miejsca modlitwy. Jeśli
osoba konsekrowana opuszcza modlitwę, jej dusza staje się oschła jak suszone figi. Staje się brzydki, nie
pociąga. Dusza kapłana czy zakonnika, który się nie modli, jest po prostu brzydka. Przepraszam za te
słowa, ale tak to właśnie wygląda. Zadam wam tylko jedno pytanie: Kiedy ograniczacie czas na sen, to
czynicie to dla telewizji, radia, prasy czy dla modlitwy? Stawajcie przed Bogiem, który rozpoczął w was
swoje dzieło i chce je dokończyć”.
Franciszek przypomniał też, że powołanie do naśladowania Chrystusa jest równoznaczne z ustanowieniem do służby.
„Macie służyć ludowi Bożemu, najuboższym, najbardziej odrzuconym, ludziom z marginesu społecznego. Macie służyć dzieciom i starcom, a także tym, którzy niekiedy nie zdają sobie sprawy z własnej
pychy. Macie służyć Jezusowi. Godząc się na wybranie przez Jezusa, godzimy się na to, by służyć, a nie,
by nam służono. Stało się gdzieś przed rokiem, że kapłani byli rekolekcjach i każdy miał swoją turę w
służeniu do stołu. Ale jeden z nich narzekał, mówiąc, że można było opłacić kogoś, kto by im służył do
stołu. Proszę was, niech takie rzeczy nie dzieją się w Kościele. Nie dozwólcie, aby wam służono”.
Na zakończenie Papież podziękował zgromadzonym kapłanom i osobom konsekrowanym za ich wielkoduszną posługę. Przyznał, że zdaje sobie sprawę iż niektórzy, zwłaszcza ci, którzy pracują w trudnych
warunkach, zasłużyliby sobie na kanonizację. Zgodnie ze swym zwyczajem Franciszek poprosił ich również o modlitwę w swojej intencji.
Za: Radio Watykańskie

Papież do duchownych: nie możecie żyć z procentów, sami musicie być jak
wasi męczennicy
29.11.2015

Świadectwo ugandyjskich męczenników, którzy
nie ulegli homoseksualnym żądzom krwawego
króla Mwangi II, lecz pozostali wierni nakazom
nowej chrześcijańskiej wiary, powracało dziś wielokrotnie w papieskich przemówieniach.
Franciszek przypomniał o tym również podczas
spotkania z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi. I tym razem odłożył wcześniej przygotowane przemówienie. Zamiast niego pozostawił duchownym trzy rady. Po pierwsze, odwołując
się do przykładu ugandyjskich męczenników,
prosił ich, by nie zapominali o tym, czego Bóg dokonał w Ugandzie, by byli świadomi tego, że w ich żyłach
płynie krew męczenników. Pamięć o nich jest niezbędna dla ich duchowego wzrostu – podkreślił Ojciec
Święty.
„Tym co najbardziej zagraża waszej pamięci jest oswojenie się z tym, że jesteście dziedzicami spuścizny
waszych ojców – mówił Papież. – Kościół w Ugandzie nigdy nie może się oswoić ze wspomnieniem swych
dawnych męczenników. Męczeństwo to świadectwo. Jeśli Kościół w Ugandzie chce być wierny temu
świadectwu, sam zawsze musi być świadkiem w codziennym życiu. Nie możecie żyć jedynie z procentów.
Chwała przeszłości należy do przeszłości, ale wy musicie budować chwałę przyszłości. I to jest najważniejsze zadanie, jakie daje wam Kościół: bądźcie świadkami, tak jak byli nimi męczennicy, którzy oddali
życie za Ewangelię”.
Franciszek zaapelował też do ugandyjskich duchownych o wierność pamięci, własnemu powołaniu i apostolskiej gorliwości.
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„Wierność oznacza iść po drodze świętości. Być wiernym oznacza czynić to, co czynili poprzedni świadkowie, czyli być dobrym misjonarzem. Wiem, że tu w Ugandzie są diecezje, które mają wielu kapłanów,
ale są też i takie, w których jest ich mało. Wierność to zaproponować biskupowi, aby posłał mnie do innej
diecezji, która potrzebuje misjonarzy. A nie jest to łatwe. Wierność to wytrwałość w powołaniu. W tym
momencie chciałbym w sposób szczególny podziękować za wzór wierności, który zobaczyłem dziś u zakonnic w Domu Miłosierdzia. Jest to wierność ubogim, chorym, najbardziej potrzebujący, bo tam jest
Chrystus. Ugandyjska ziemia została zbrukana krwią męczenników, świadków. Ta krew ma pozostać na
tej ziemi poprzez nowych świadków, nowych zwiastunów Chrystusa, poprzez podejmowanie nowych wyzwań. Jeśli tego zabraknie, możecie stracić ten wielki skarb. A perła Afryki stanie się eksponatem w muzeum. Bo w ten sposób atakuje nas diabeł, krok po kroku” – powiedział Franciszek.
Na zakończenie Papież przypomniał kapłanom i zakonnikom o potrzebie regularnej modlitwy i spowiedzi. Bez tego nie da się dochować wierności – podkreślił.
„Jeśli jakiś zakonnik, zakonnica czy kapłan powstrzymuje się od modlitwy albo mało się modli, wymawiając się tym, że ma dużo pracy, to już zaczyna tracić pamięć i być niewierny – podkreślił Franciszek. –
Modlitwa oznacza niekiedy upokorzenie. Upokorzenie, które przejawia się w regularnym chodzeniu do
spowiedzi, aby wyznać swe grzechy. Nie można kuleć na obie nogi. Zakonnicy, zakonnice i kapłani nie
mogą prowadzić podwójnego życia. Jeśli jesteś grzesznikiem, proś o przebaczenie. Ale nie ukrywaj tego,
że czynisz to, czego Bóg nie chce. Nie ukrywaj swej niewierności. Nie zamykaj w szafie swej pamięci.
Modlitwa zaczyna się zawsze od uznania, że jestem grzesznikiem”.
Franciszek podkreślił, że Kościół w Afryce musi się opierać na trzech filarach: wierności pamięci, podejmowaniu nowych wyzwań oraz modlitwie. Jeśli tak będzie, perła Afryki, jaką są ugandyjscy męczennicy,
staną się prawdziwym duchem misyjnym – zapewnił Ojciec Święty.
Za: Radio Watykańskie.

Papież otworzył Drzwi Miłosierdzia w Katedrze w Bangi (RŚA)
29.11.2015

Najważniejszym wydarzeniem papieskiej wizyty w Republice Środkowoafrykańskiej, a może nawet całej obecnej pielgrzymki Franciszka do Afryki, było otwarcie Jubileuszowych Drzwi Miłosierdzia w katedrze w Bangi. W
ten sposób Ojciec Święty nieformalnie rozpoczął Rok
Miłosierdzia, który oficjalnie rozpocznie się w Rzymie 8
grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP. Otwarcie Drzwi Miłosierdzia w stolicy Republiki
Środkowoafrykańskiej, kraju w którym toczy się od lat
krwawa wojna domowa, ma szczególne znaczenie, bo
właśnie tutaj, jak nigdzie indziej, ludzie potrzebują Bożego przebaczenia i miłości.
Od uzyskania niepodległości w 1960 r. Republika Środkowoafrykańska jest jednym z najbardziej niestabilnych krajów kontynentu. Wśród kolejnych dyktatorów zasłynął cesarz Bokassa, który uczestniczył osobiście w torturach, egzekucjach i aktach kanibalizmu
na 200 dzieciach, które protestowały przeciw przymusowi noszenia mundurków szkolnych zaprojektowanych przez cesarzową. Nasilenie walk rebeliantów z wojskami rządowymi nastąpiło w 2011 r., a w roku
2013 partyzanci ugrupowania Séléka, wywodzący się z koczowniczych plemion z północy kraju, obalili
urzędującego prezydenta. Z czasem konflikt polityczny przekształcił się w religijny, a muzułmanie rozpoczęli eksterminację chrześcijan. Tragiczne jest to, że później również chrześcijanie z oddziałów samoobrony Antybalaka dopuścili się wielu gwałtów i morderstw na muzułmanach. W sierpniu 2013 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała Republikę Środkowoafrykańską za państwo upadłe. Dzięki międzynarodowej mediacji udało się ustalić ze zwalczającymi się ugrupowaniami program wyjścia z kryzysu,
jednak trwające wręcz do samego przyjazdu Papieża walki ukazują, jak kruche są tutaj nadzieje na trwały
pokój.
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Po przybyciu do katedry, wokół której zgromadziło się tysiące księży, zakonników i zakonnic oraz miejscowa młodzież, w krótkim improwizowanym przemówieniu Papież nazwał Bangi duchową stolicą
świata. Powiedział, że na tej ziemi cierpiącej wskutek wojny rozpoczyna się Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i wezwał do modlitwy o pokój nie tylko w tym kraju, ale we wszystkich innych doświadczanych takim
samym cierpieniem.
Otwierając Drzwi Miłosierdzia w katedrze Bangi Franciszek recytował słowa Pisma Świętego: „Otwórzcie
drzwi sprawiedliwości”, a zgromadzeni odpowiedzieli: „Wejdę i złożę dzięki Panu” i okrzykami radości
przywitali otwarcie drzwi.
Po chwili modlitwy w milczeniu Papież jako pierwszy wszedł do katedry. Następnie rozpoczęła się Msza,
będąca kulminacją jego wizyty w tym afrykańskim kraju.
W homilii Franciszek nawiązał do historii znanej z Dziejów Apostolskich, kiedy to Piotr i Jan zamiast
dać jałmużnę uzdrawiają paralityka leżącego u wejścia do świątyni. Także dzisiaj chrześcijanie mają nieść
uzdrowienie tym, którzy już stracili nadzieję, i mają im pomagać w rozpoczęciu nowego życia, w „przeprawieniu się na drugi brzeg” (Łk 8, 22):
„Jezus nie posyła nas na drugi brzeg samych, ale raczej zachęca nas, abyśmy przeprawili się wraz z Nim,
a każdy z nas robi to realizując swoje osobiste powołanie. Musimy zatem być świadomi, że tego przejścia
na drugą stronę można dokonać jedynie z Nim, uwalniając się od koncepcji rodziny i krwi, które dzielą,
aby natomiast budować Kościół-Rodzinę Bożą, otwartą dla wszystkich, troszczącą się o tych, którzy tego
najbardziej potrzebują” – powiedział Papież.
Przeprawienie się na drugi brzeg polega według Franciszka na doświadczaniu Bożego przebaczenia i
dzieleniu się tym z innymi: „Doświadczywszy sami przebaczenia, musimy przebaczać innym. Oto nasze
podstawowe powołanie: «Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski» (Mt
5,48). Jednym z podstawowych wymogów tego wezwania do doskonałości jest miłość nieprzyjaciół,
która zabezpiecza przed pokusą zemsty i przeciwko spirali niekończącego się odwetu. Jezus stale nalegał
na ten szczególny aspekt świadectwa chrześcijańskiego (por. Mt 5,46-47). Ludzie zaangażowani w ewangelizację muszą zatem przede wszystkim wprowadzać przebaczenie, być specjalistami od pojednania,
ekspertami miłosierdzia. W ten właśnie sposób możemy pomóc naszym braciom i siostrom «przejść na
drugą stronę», ukazując im tajemnicę naszej siły, naszej nadziei, naszej radości, które mają swoje źródło
w Bogu, ponieważ są oparte na pewności, że jest On z nami w łodzi” – powiedział Papież.
Nawet w obliczu rozszalałej nienawiści chrześcijanin zawsze musi pamiętać, że Bóg jest najsilniejszy,
ponieważ jego ostatnim słowem jest miłość:
„Wszędzie, a przede wszystkim tam, gdzie panuje przemoc, nienawiść, niesprawiedliwość i prześladowanie, chrześcijanie są powołani, aby dać świadectwo o tym Bogu, który jest Miłością. Zachęcając kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich, którzy w tym kraju żyją niekiedy aż w stopniu heroicznym cnotami chrześcijańskimi, przyznaję, że odległość, jaka nas dzieli od tak wymagającego ideału świadectwa
chrześcijańskiego, jest czasami duża. Dlatego w formie modlitwy wypowiadam słowa św. Pawła: «Bracia:
Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich» (1 Tes 3,12).
W związku z tym świadectwo pogan o chrześcijanach Kościoła pierwszych wieków ma trwać na naszym
horyzoncie jak latarnia morska: «Patrzcie, jak oni się kochają, kochają się naprawdę» (Tertulian, Apologetyk, 39, 7).
Na zakończenie homilii Ojciec Święty wezwał mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej do zaprzestania walki i poszukiwania pokoju:
„Do wszystkich, którzy niesprawiedliwie używają broni tego świata, kieruję apel: odłóżcie te narzędzia
śmierci; uzbrójcie się raczej w sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie – rzeczywiste gwarancje pokoju.
Uczniowie Chrystusa, kapłani, zakonnicy i świeccy żyjący w kraju o nazwie tak wymownej, w kraju znajdującym się w samym sercu Afryki, powołanym do odkrycia Pana jako prawdziwego centrum wszystkiego co dobre! Waszym powołaniem jest ucieleśnianie Serca Bożego pośród waszych współobywateli.
Niech Pan zechce uczynić nas wszystkich «utwierdzone… nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi» (1 Tes 3,13). Pojednanie,
przebaczenie, miłość i pokój. Amen!”.
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Po zakończeniu Mszy Ojciec Święty spotkał się przed katedrą z młodzieżą. Podczas spotkania wyspowiadał też kilku młodych Afrykańczyków, co było szczególnym znakiem w kraju pogrążonym w wojnie domowej, w której bardzo często walczą ludzie młodzi, a nawet dzieci-żołnierze. Tym samym Franciszek
podkreślił, że Rok Miłosierdzia to także rok pokuty i pojednania.
Za: Radio Watykańskie

O. Maciej Jaworski OCD o wyjątkowym spotkaniu Franciszka w Kangemi
27.11.2015

Trzeci dzień podróży Franciszka do Afryki rozpoczął się od wizyty w slumsach Kangemi na peryferiach kenijskiej stolicy. Było to wyjątkowe spotkanie. Ojciec Święty przybył bowiem do najuboższych
i najbardziej zmarginalizowanych.
O tym, co działo się po przybyciu tam Ojca Świętego, mówi pracujący w Kenii polski karmelita
bosy o. Maciej Jaworski.
Trzeci a zarazem ostatni dzień papieskiej pielgrzymki do Kenii stał pod znakiem ubogich i młodzieży.
Pierwsze spotkanie w slumsie Kangemi było wzruszające. Franciszek wszedł w tłum ludzi błogosławiąc, całując, witając się osobiście. Ubodzy ze slumsu poczuli się wyróżnieni. Bliskość z biednymi wyraźnie mu służyła. To było spotkanie z przedstawicielami wszystkich slumsów w Nairobi. To miasto przepaści między bogatymi a ubogimi. Najbogatsze z miast wschodniej Afryki jest miejscem najliczniejszych
slumsów. 55 proc. mieszkańców miasta żyje w slumsach, w cieniu dzielnic bogactwa, wręcz przepychu,
w cieniu biurowców organizacji międzynarodowych i centrum biznesowego. Papież nie mógł zamknąć
oczu na tę rzeczywistość.
Pamela, przedstawicielka slumsu Kibera, mówiła, jak usiłują budować wspólnotę ludzie żyjący za 1 dolara dziennie, pochodzący z różnych grup etnicznych. Kenia to 42 różne grupy etniczne. Siostra zakonna
pracująca wśród ubogich w slumsach w bardzo jednoznaczny sposób obnażyła politykę zaborczych bogatych, którzy chcą się jeszcze bardziej wzbogacić na koszt ubogich. Dawała przykłady, jak wynajmują
oni ubogich do przekopywania koryt lokalnych rzek, by woda zalewała ich lepianki i by mogli wyrzuć ich
stamtąd, żeby uzyskać ziemię; jak na osuszonych korytach budują kolejne swoje biznesy. Jak oszukują,
płacą łapówki za teren na wybudowanie szkół w dzielnicach dla ubogich, a później budują hotele na wynajem. Tych oskarżeń Papież wysłuchał z wielką uwagą.
Na tym tle niezwykle brzmi historia początków kościoła św. Józefa robotnika
w samym centrum slumsu w Kangemi. Jeden z mieszkańców, 27-letni Mathew, przekazał za darmo ziemię, którą tam posiadał, na kościół, bo mówił,
że za daleko mu było chodzić do najbliższej parafii. Jego żona opowiada, jak
w 1988 r. postawili tam pierwszy kościołek z liści bananowych i kukurydzy.
Takie były początki jezuickiej parafii, która dziś kwitnie wielorakimi inicjatywami. To w sercu tego slumsu przygotowano stroje liturgiczne na Mszę
papieską. Orkiestra symfoniczna ze slumsu Korokoto wykonała Ave Maria
na spotkaniu Papieża z młodzieżą. To pokazuje, jak Kościół, będąc blisko
najuboższych, łączy ich z normalnym światem.
Dlatego nie dziwią słowa Papieża wypowiedziane z serca slumsu: „Będąc
wśród ubogich możemy uczyć się poskramiać nasz egoizm”.
O. M. Jaworski, Nairobi
Za: Radio Watykańskie.
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Inauguracja Roku Jubileuszowego 1050-lecia Chrztu Polski
29.11.2015

Wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego w niedzielę, 29 listopada, na Jasnej Górze zainaugurowane zostały obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Mszy św. odprawionej w Kaplicy Matki Bożej o godz.
9.30 rozpoczynającej jubileusz przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański.
Słowa powitania skierował o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry: „Uroczyście tu, na Jasnej Górze, w
naszej duchowej stolicy, inaugurujemy obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Na fundamencie ofiary Chrystusa, na Eucharystii chcemy oprzeć ten szczególny czas świętowania Jubileuszu, uczyć się życia ofiarnego, które będzie świadectwem naszego chrzcielnego wszczepienia w Boga Trójjedynego. Razem z Maryją chcemy czuwać przy Panu, pragniemy z Jasnej Góry nieść z Nią światło Chrystusa”.
„Gdy 1050 lat temu książę Mieszko I
przyjmował chrzest, widział, jakiego dokonuje wyboru – podkreślał w homilii abp
Stanisław Gądecki – Przyjęcie chrztu
przez władcę Polan było decyzją historyczną i historiotwórczą. Kraj Polan dokonał bowiem zasadniczej zmiany, przeszedł
od kultu stworzeń do kultu Stwórcy. Nie
było to zatem przejście od jednej religii do
drugiej dlatego, że wszystkie ówczesne religie były kultem stworzenia, podobnie
zresztą jak ich nawrót w dzisiejszym czasie. To było radykalne przejście od bałwochwalstwa do wiary. Ten fakt przesądził o
dalszym kierunku naszej kultury i mentalności zakorzeniając nas w zachodnim
chrześcijaństwie. Przyjęcie tego chrześcijaństwa pozwoliło młodemu Kościołowi
polskiemu wyjść z kryzysu połowy lat 60tych X wieku i przyłączyć się do zupełnie
odmiennej strefy kulturowej i cywilizacyjnej. Piśmiennictwo, architektura murowana, sztuka sakralna, nowy sposób zarządzania państwem – to były te nowe elementy, które całkowicie odnowiły kraj Polan. Polska mogła od tego momentu w całej pełni korzystać z wcześniejszego, ponad 1700-letniego dziedzictwa kultury antycznej, a także osiągnąć cywilizacyjny postęp tych ostatnich chrześcijańskich 900 lat,
w tym także dziedzictwa renesansu karolińskiego. Od momentu przyjęcia Chrztu, Kościół w Polsce stał
się jednym z najważniejszych fundamentów państwa polskiego. Struktury państwowe i kościelne wzajemnie się przenikały, co umacniało młode państwo”.
„Przyjęcie chrztu od pierwszych chwil owocowało rozwojem kultury we wszystkich dziedzinach. Powstały pierwsze budowle murowane, poczynając od palatium Mieszka I, katedr w Poznaniu i Gnieźnie –
przypomniał arcybiskup – Z wiary chrześcijańskiej czerpali najwybitniejsi twórcy malarstwa i rzeźby.
Tak powstały Drzwi Gnieźnieńskie. Na ziemię Polski przybywali wybitni ówcześni uczeni: włoski mnich
Benedykt, niemiecki zakonnik Brunon z Kwerfurtu, spod którego pióra wyszedł m.in. ‘Żywot św. Wojciecha’, arcydzieło ówczesnej literatury hagiograficznej. Z czasem narodziło się polskie dziejopisarstwo,
najpierw pisane przez obcych przybyszów – Anonima Galla, a potem także genialnych historiografów
Polaków: mistrza Wincentego, Wincenty z Kielczy, czy jednego z największych historyków – Jana Długosza. Wszyscy ci twórcy, jak i późniejsi, inspirowali się wiarą, chrześcijańskimi naukami, dziejami Kościoła. Ludzie Kościoła organizowali powstanie pierwszych polskich uniwersytetów w Krakowie i w Wilnie. Spośród ludzi polskiego Kościoła wywodził się jeden z najwybitniejszych uczonych wszechczasów
Mikołaj Kopernik, kanonik”.
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„Niezwykle dalekosiężne okazały się konsekwencje Chrztu Polski, dlatego jubileusz 1050-lecia to dla nas
wielka i ważna rocznica, ponieważ bez tego Chrztu nie byłoby państwa Polskiego. Kościół oprócz zbawienia niósł przez wszystkie te wieki także polskość – kontynuował abp Gądecki – A jak wygląda nasza
teraźniejszość i przyszłość? Dzisiaj pośród wielu wyzwań pojawiły się najpierw znaki utraty pamięci dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy obojętność religijna wywołująca u wielu wrażenie, że żyją
bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez
historię. Nie dziwią więc próby nadania Polsce oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne przez stanowienie praw w oderwaniu od ich źródła, jakim jest chrześcijaństwo. Mamy do czynienia z powolnym,
stopniowo wkraczającym zeświecczeniem. Wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania
z codziennym doświadczeniem życia. Wzrasta też trudność w przeżywaniu osobistej wiary w Chrystusa
w kontekście społecznym i kulturowym, gdzie chrześcijańska wizja życia jest stale wystawiana na próbę”.
„Jak my mamy stawić czoła współczesnym wyzwaniom? Trzeba powrócić do Chrztu – zaznaczył arcybiskup – Trzeba podobnie jak 1050 lat temu na serio wyznać i głosić na nowo prawdę o Chrystusie, jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi, i jedynym Odkupicielu świata. Trzeba nieustannie otwierać
się z ufnością na Chrystusa i pozwalać Mu, aby nas odnawiał. Trzeba głosić świadectwem własnego życia,
że ten, kto Go spotyka poznaje prawdę, odkrywa życie i znajduje drogę do Niego prowadzącą, to zaś
pozwoli nam odkryć, że Chrystus jest jedyną przyszłością człowieka”.
Narodowe obchody 1050 rocznicy chrztu Polski potrwają do listopada 2016 roku. W ramach jubileuszu
3 maja 2016 r. na Jasnej Górze zostanie ponowiony Akt oddania Polski Matce Bożej.
Za: zyciezakonne.pl

Znamy datę kanonizacji Matki Teresy
18.11.2015

W niedzielę 5 września, w 19. rocznicę jej śmierci, bł.
Matka Teresa z Kalkuty zostanie ogłoszona świętą – podał
18 listopada włoski dziennik katolicki „Avvenire”, powołując się na Włoską Agencji Dziennikarską AGI.
Według niej przyszła kanonizacja będzie jednym z ważnych wydarzeń Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,
który rozpocznie się 8 grudnia br.
Założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości urodziła
się 26 sierpnia 1910 w rodzinie albańskiej w Skopje, ale
większą część swego życia spędziła w Indiach. Wcześniej,
mając 18 lat, wstąpiła do irlandzkiego zgromadzenia sióstr
loretanek, które wysłało ją niebawem do Indii i tam, w Kalkucie, w 1946 r., założyła zgromadzenie misjonarek miłości, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1950 i obecne
dzisiaj na całym świecie.
Zawsze troszczyła się o najuboższych, opuszczonych i najbardziej potrzebujących, za co w 1979 otrzymała
Pokojową Nagrodę Nobla. Była też wielką obrończynią życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Zmarła w opinii świętości 5 września 1997 w domu macierzystym swego zgromadzenia w Kalkucie.
Wobec szerokiego zasięgu jej dzieła i powszechnego przekonania o jej świętości Jan Paweł II zezwolił na
rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego już w dwa lata po jej śmierci, a więc przed upływem wymaganych 5 lat. A 19 października 2003 osobiście ogłosił ją błogosławioną na Placu św. Piotra w Rzymie.
„Jestem krwi albańskiej, obywatelką Indii, z wiary jestem siostrą katolicką, a z racji swego powołania
należę do świata. Ale gdy chodzi o serce, należę całkowicie do Serca Jezusowego” – wyznała kiedyś bł.
Matka Teresa. Przez całe swoje życie głosiła miłość, której Jezus pragnął dla całej ludzkości, a zwłaszcza
wobec najuboższych z biednych.
Za: www.deon.pl.

Karmel-Info n. 64 (grudzień 2015) s. 7

Episkopat Polski nt. ,,Grzechu pokoleniowego” i ,,uzdrowienia międzypokoleniowego”
15.11.2015

„Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jest
grzech pierworodny”, który jest usuwany na chrzcie świętym – czytamy w
opinii teologicznej przedstawionej przez
Komisję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.
W tej opinii podkreśla się również, że
„Kościół od samego początku naucza, że
grzech jest zawsze czymś osobistym i
wymaga decyzji woli. Podobnie jest z
karą za grzech. Każdy osobiście ponosi karę za swój grzech. Wyraźnie pisze o tym św. Paweł w Liście do
Rzymian, że „każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu” (Rz 14,12)”.
„‘Reinkarnacja grzechu’ czy też ‘przechodzenie’ grzechu na kolejne pokolenia, o którym nauczają zwolennicy ‘uzdrowienia międzypokoleniowego’, nie ma uzasadnienia ani w Piśmie św., ani w Tradycji i nauczaniu Kościoła. Tego typu bezpodstawne idee są bardzo niebezpieczne dla życia duchowego wiernych
i samej doktryny Kościoła” – czytamy we wspomnianej opinii teologicznej.
W związku z tym, na wniosek Komisji Nauki Wiary KEP, który został przedstawiony podczas 370. Zebrania Plenarnego (Warszawa w dn. 6-7.10.2015) Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o zakazie celebrowania Mszy świętych i wszelkich nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z „grzechów pokoleniowych” czy o „uzdrowienie międzypokoleniowe”. Jednocześnie Biskupi polscy przypominają o różnych formach modlitwy o uzdrowienie chorych, także w ramach liturgii Mszy Świętej, celebrowanych
zgodnie z przepisami liturgicznymi.
Za: zyciezakonne.pl

Skandynawscy biskupi o życiu konsekrowanym
17.11.2015

Na potrzebę przybliżenia wiernym życia konsekrowanego
zwrócili uwagę we wspólnym liście pasterskim katoliccy biskupi krajów skandynawskich. Został on opublikowany po
niemiecku, duńsku, szwedzku, islandzku i fińsku.
W przesłaniu zwrócono uwagę, że obecność życia konsekrowanego, jego zrozumienie i zainteresowanie nim zdają się
dziś wśród katolików osłabione. Dlatego wiele klasztorów
musiano zamknąć.
Skandynawscy biskupi są jednak wdzięczni zakonom za ich
świadectwo, które określają jako „zwierciadło życia wiecznego”. Wskazują, że odnowa życia konsekrowanego mogłaby pomóc wzrastać w wierze ochrzczonym. Zachęcają zatem wszystkich do modlitwy o powołania.
Za: Radio Watykańskie.
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ZAKON
O. Saverio Cannistrà OCD członkiem Rady Unii Przełożonych Generalnych
W piątek, 27 listopada 2015 r., na 86 Zgromadzeniu Ogólnym Unii Przełożonych Generalnych w Rzymie została wybrany nowy
jej zarząd na lata 2015-18. Nowym przewodniczącym jest o. Mauro Jöhri, Minister
Generalny Zakony Braci Mniejszych Kapucynów, a jego zastępcą Przełożony Generalny Zgromadzenia Redemptorystów, o.
Michael Brehl.
Członkami rady zostali:


ks. Heinz Kulüke, Przełożony Generalny Zgromadzenia Słowa Bożego



ks. Ángel Fernández Artime, Rektor Większy Towarzystwa św. Franciszka Salezego



ks. Heinrich Wilmer, Przełożony Generalny Zgromadzenia Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca
Jezusowego



ks. Mario Aldegani, Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Józefitów z Murialdo,



o. Jeremias Schröder, Arcyopat Prezydent Kongregacji św. Otylii Zakonu Benedektynów



ks. Robert Schieler, Przełożony Generalny Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich



ks. Ferruccio Brambillasca, Przełożony Generalny Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych



o. Saverio Cannistrà, Przełożony Generalny Zakonu Karmelitów Bosych



o. Thomas Handgrätinger, Opat Generał Zakonu Premonstratensów



ks. Aguado Pedro Cuesta, Przełożony Generalny Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej
Szkół Pobożnych

Przypomnieć należy, że O. Saverio należy ponadto do Rady tzw. „16”, czyli organu doradczego składającego się z 8 członków Unii Przełożonych Generalnych (męskich) i 8 Unii Przełożonych Generalnych
(żeńskich), którzy spotykają się dwa razy w roku wraz z Kongregacją Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Za: carmelitaniscalzi.com

O. Daniel Ehigie, nowym definitorem generalnym
W dniu 14 listopada 2015 r. Zarząd Generalny Zakonu Karmelitów Bosych powiększył się o O. Daniela Ehigie, który został wybrany nowym definitorem generalnym, odpowiedzialnym za Afrykę.
O. Daniel Ehigie pochodzi Wikariatu Prowincjalnego w Nigerii. Urodził 8
czerwca 1965 r. się w Uromi (Nigeria). Po ukończeniu formacji filozoficznej w
Isienu (Nsukka), złożył swoją pierwszą profesję zakonną 16 lipca 1997 r. Następnie odbył formację teologiczną w Nairobi w Kenii. 8 grudnia 2001 r. złożył swoją
uroczystą profesję zakonną. W następnym roku – 13 czerwca 2002 r. – przyjął
święcenia kapłańskie i został wysłany do Rzymu, gdzie w latach 2007-2009 na
Terezjanum odbywał studia licencjackie z teologii duchowości.
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Po skończonych studiach w latach 2009-2015 sprawował funkcję magistra nowicjatu oraz wikariusza
parafii pw. Chrystusa Króla w Abuja.
Obecnie postanowiono powierzyć mu posługę definitora generalnego w miejsce dotychczasowego definitora, o. Desmonda Georga Tambali, wyznaczonego przez Ojca Świętego na biskupa diecezji Zomba w
Malawi.
Za: carmelitaniscalzi.com

Spotkanie Komitetu Europejskiej Konferencji Prowincjałów
W dniach 5-6 października 2015 w Montevirginio pod
Rzymem miało miejsce spotkanie Komitetu Europejskiej Konferencji Prowincjałów OCD. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele coetusów europejskich:
o. Gabriele Morra (Środkowe Włochy, przewodniczący
CEP – Cœtus italicus, o. Dick Cobben (Holandia
– Cœtus anglicus), o. Juan Aristondo Saracibar (Navarra –Cœtus hibericus) o. Łukasz Kasperek, zastępca
nieobecnego o. Tadeusza Florka (Kraków – Cœtus Europæ centralis), ponadto Sekretarz CEP – o. Andrzej
M. Cekiera. Brakowało o. Marie Philippe dal Bo (Awinion-Akwitania – Cœtus gallicus.
Głównym celem spotkania było przygotowanie dwóch zaplanowanych na 2016 r, spotkań: Europejskiego
Spotkania Formatorów OCD oraz Spotkania Prowincjałów Europy OCD.
W trakcie dwudniowych obrad ustalono, że pierwsze z nich odbędzie się w dniach 8-12 lutego 2016 r. w
Rzymie, korzystając z gościny Fakultetu Teologicznego „Teresianum”. Tematem spotkania będzie: Dialog w procesie formacyjnym, a w trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: istotne
elementy dynamiki dialogu między formatorami i formowanym; konkretne narzędzia pomocne w tymże
dialogu; świadectwo oraz wpływ wspólnoty i innych czynników (kultury, środków komunikacji, doświadczeń duszpasterskich itp.) na formowanych. Poprzez konferencje, dialog z zaproszonymi gośćmi oraz
pomiędzy samymi formatorami zostanie poruszone jedno z najistotniejszych wyzwań współczesnej formacji.
Jeśli chodzi o Spotkania Prowincjałów Europy OCD, potwierdzono wybrane na wiosnę miejsce spotkania (Wiedeń) oraz doprecyzowano datę (24-28 października 2016). W nawiązaniu do ogłoszonego przez
Papieża Roku Miłosierdzia, ustalono także temat: Leczyć rany… nowe formy uzależnień. Także i to spotkanie będzie okazją do dialogu z zaproszonymi specjalistami oraz pomiędzy prowincjałami, w celu zdobycia nowej wiedzy i narzędzi pomocnych w posłudze przełożeńskiej, zwłaszcza wobec nowych wyzwań
i problemów naszych wspólnot zakonnych.
o. Andrzej Cekiera OCD

Poświęcono odnowiony ołtarz w sanktuarium św. Józefa w Wadowicach
W niedzielę, 15 listopada 2015 r., podczas Mszy św. w karmelitańskim sanktuarium św. Józefa w Wadowicach poświęcono odnowiony ołtarz z końca XIX wieku. Został on poddany konserwacji w firmie „Konserwacja Zabytków” Izabeli Kłeczek. Prace nadzorował małopolski wojewódzki konserwator zabytków,
mgr. inż. arch. Jan Janczykowski.
Eucharystii przewodniczył o. Łukasz Kasperek, wikariusz prowincjalny Krakowskiej Prowincji Zakonu
Karmelitów Bosych. Liturgię koncelebrowali m.in.: przeor wadowickiego klasztoru – o. Grzegorz Irzyk,
przeor klasztoru karmelitów bosych w Krakowie – o. Mariana Zawada, o. Szczepan T. Praśkiewicz, postulator Zakonu oraz ks. Jacek Jezierski, przełożony wadowickiej wspólnoty pallotynów. W ceremonii
wziął także udział ks. prał. Tadeusz Kasperek, proboszcz parafii pw. św. Piotra w Wadowicach.
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Poświęcenie odnowionego ołtarza zbiegło się ze 108 rocznicą
śmierci św. Rafała Kalinowskiego, budowniczego kościoła i klasztoru karmelitów bosych w Wadowicach. Stąd o. Łukasz w homilii
przybliżył wiernym postać tego świętego patrioty, powstańca, sybiraka, wychowawcy bł. Augusta Czartoryskiego, kapłana, zakonnika
i znanego kierownika duchowego.
W odrestaurowanym ołtarzu, który został wykonany w ostatnich
latach XIX w. w pracowni Ferdynanda Stuflessera w Gröden St. Urlich w Tyrolu, znajduje się łaskami słynący obraz św. Józefa z Dzieciątkiem na lewej ręce i z lilią w prawej, o wymiarach 1,30 na 2,75
m. Namalował go na zamówienie św. Rafała Kalinowskiego czeski
malarz Franciszek Bergman z Pilzna. W 2005 r. obraz przyozdobiono papieskim pierścieniem, darem św. Jana Pawła II.
Wśród innych postaci ołtarza wyróżniają się figury świętych założycieli Zakonu Karmelitów Bosych i doktorów Kościoła – św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Są to figury naturalnej wielkości, wykonane w drewnie lipowym i umieszczone w symetrycznych
niszach, z artystycznymi, snycerskimi elementami ozdobnymi.
Za: karmel.pl

Akta procesu Służebnicy Bożej Teresy Marchockiej już w Rzymie
Akta procesu beatyfikacyjnego służebnicy Bożej Teresy od Jezusa
(Marianny Marchockiej), mniszki z pierwszego pokolenia karmelitanek bosych w Polsce, nazywanej „polską św. Teresą od Jezusa”,
trafiły do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dokumenty przekazali 18 listopada przebywający w Watykanie delegat arcybiskupa
krakowskiego ds. beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, ks. dr Andrzej
Scąber, wraz z postulatorem krakowskiej prowincji karmelitów bosych, o. dr. hab. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD.
Postulator procesu Teresy Marchockiej, pracujący na co dzień w
klasztorze w Wadowicach, wyznaje, że „kandydatka na ołtarze prezentuje świętość z wczoraj z przesłaniem na dziś”. – Podobnie jak
urodzona 500 lat temu św. Teresa od Jezusa z Avila, ta polska Teresa
od Jezusa, dzisiejszemu, często zagubionemu w wirze świata człowiekowi, goniącemu za dobrobytem materialnym i wyzutemu z wartości duchowych, przypomina i ofiaruje przesłanie Karmelu, ukierunkowane na głębię i na nadprzyrodzoność. Pociąga i urzeka wiele
osób, które gromadzi wokół siebie i wprowadza je na drogę ewangelicznej doskonałości, co nie może nie napawać nas radością – zaznacza karmelita w rozmowie z KAI i
podkreśla, że „święci się nie starzeją, gdyż żyjąc Ewangelią, są – jak mówił św. Jan Paweł II – ludźmi
jutra, ludźmi nadziei i zwiastunami lepszego świata”.
Liczące ponad 2 tys. stronic akta nt. świętości życia i cnót służebnicy Bożej, zgromadzone podczas kilkuletniego dochodzenia diecezjalnego, zostaną teraz poddane weryfikacji i ocenie merytorycznej Stolicy
Apostolskiej. Jeśli Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyda dekret o ważności dochodzenia diecezjalnego, zostanie opracowana w sprawie cnót Teresy Marchockiej stosowna „Positio”, która stanie się
przedmiotem analizy teologów konsultorów oraz biskupów i kardynałów. Opierając się na ich opinii Ojciec Święty będzie mógł podjąć ostateczną decyzję w sprawie heroiczności cnót tej polskiej mniszki.
Marianna Marchocka urodziła się 25 czerwca 1603 w Stróżach koło Zakliczyna w diecezji tarnowskiej.
W roku 1620 wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych pw. św. Marcina w Krakowie, gdzie przybrała
imię Teresa od Jezusa na cześć św. Teresy z Avila. Była fundatorką klasztorów karmelitanek bosych we
Lwowie i w Warszawie, gdzie zmarła w opinii świętości 19 kwietnia 1652 r. Jest autorką autobiografii
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mistycznej. Jej doczesne szczątki w 1818 r. po kasacie klasztoru warszawskiego, spoczywają u sióstr karmelitanek bosych w Krakowie przy ul. Kopernika. Wielokrotnym próbom rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego stawały na przeszkodzie wojny, zabory, upadek państwa i czasy komunistyczne.
Za: KAI

Wadowice: Modlitwa o beatyfikację o. Rudolfa Warzechy
W wadowickim Karmelu „na Górce” w I
niedzielę adwentu, 29 listopada, modlono
się o beatyfikację sługi Bożego o. Rudolfa
Warzechy OCD. Okazją do modlitewnego
spotkania była niedawna, 96. rocznica
jego urodzin. Modlitewne spotkanie rozpoczęło się koronka do Bożego Miłosierdzia przy grobie Sługi Bożego, po której
Eucharystii w kościele sanktuaryjnym
przewodniczył o. Włodzimierz Tochmański OCD, a kazanie wygłosił o. Melchior
Wróbel OCD – obaj dawni przeorzy wadowickiego klasztoru, pracujący obecnie w
sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w
Czernej.
Kaznodzieja, w nawiązaniu do jubileuszu
1050. Chrztu Polski mówił o świętych, którzy wpisali się w historię naszego narodu nie tylko w minionych wiekach, ale i za naszych dni. Wskazał
przy tym na sługę Bożego o. Rudolfa Warzechę, jako na jeden z najlepszych przykładów świętych bohaterów.
Wśród koncelebransów nie zabrakło o. Benedykta Belgrau OCD, asystenta kościelnego Stowarzyszenia
Przyjaciół o. Rudolfa z Krakowa oraz o. Szczepana T. Praśkiewicza, postulatora w jego procesie beatyfikacyjnym. Modlili się także o. przeor Grzegorz Irzyk OCD, ks. Wojciech Warzecha i o. Antonin Stańczyk,
tj. bratanek sługi Bożego i jego ziomek z Bachowic.
Postulator poinformował licznie zgromadzonych o aktualnym stanie prac procesowych zmierzających
do udowodnienia heroicznych cnót o. Rudolfa. Stwierdził, że trwa bardzo istotna w procesie faza przesłuchiwania przez trybunał kościelny świadków życia i opinii świętości kandydata na ołtarze. Są wśród
nich liczni duchowni i świeccy z Polski i zagranicy, nawet z dalekiej Argentyny. Postulator wyraził nadzieję, że 2016 r. będzie decydującym, aby doprowadzić diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego do
szczęśliwego finału.
O. Praśkiewicz, wraz z asystentem kościelnym Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa, poinformowali, że
„Grupa Maspex Wadowice” – jedna z największych firm w Europie Środkowo – Wschodniej w segmencie
produktów spożywczych, minionego lata ofiarowała na potrzeby Stowarzyszenia i Postulacji Sługi Bożego samochód osobowy marki „Panda”.
Wśród uczestników modlitewnego spotkania, którzy wypełnili po brzegi karmelitańskie sanktuarium,
nie zabrakło sióstr zakonnych, krewnych sługi Bożego oraz osób, które za jego życia doznały jego dobroci,
a dziś wypraszają łaski za jego przyczyną.
Za: KAI
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PROWINCJA – BRACIA
Spotkanie Braci naszej Prowincji w Wilnie
Wyruszyliśmy z Poznania o godzinie 6.00 w składzie: br. Grzegorz, br. Idzi, br. Jerzy, br. Tomasz i br.
Adam. Pierwszy postój mieliśmy w Warszawie, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez o. Marka Kępińskiego. Po niej zjedliśmy śniadanie, wypiliśmy kawę i wyruszyliśmy w
dalszą trasę. Dołączyli do nas br. Michał, br. Zenon, br. Tadeusz, br. Piotr; jednym słowem wszyscy bracia zakonni Prowincji Warszawskiej z Polski. Brakowało tylko br. Andrzeja z Miadzioła, który z powodu
braku wizy został w domu. Podczas jazdy odmawialiśmy wspólnie brewiarz, różaniec święty i śpiewaliśmy pieśni. Do Wilna przyjechaliśmy o godz. 19.30 czasu litewskiego. Czekały tam na nas Siostry od
Aniołów. Dojechał do nas również o. Jura z Białorusi. Po kolacji miało miejsce wspólne spotkanie braci.
Rozmawialiśmy o naszym życiu i wspominaliśmy różne historie, trwało to do godziny 22.00, po czym
każdy poszedł spać.
Kolejny dzień naszej pielgrzymki do
Wilna rozpoczęliśmy Eucharystią połączoną z jutrznią o godz. 7.00. Eucharystię odprawił o. Jura. Po niej odbyła
się konferencja na temat modlitwy i
misji na Białorusi. Ojciec podzielił się
również swoim doświadczeniem pracy
na Białorusi. Kolejnym punktem programu było śniadanie i kawa, a następnie wyprawa na miasto. Zwiedzaliśmy
zabytkowe miejsca Wilna a ostatnim
punktem był dom siostry Faustyny,
gdzie mieszkała przez trzy lata wspólnie z siostrami. Postanowiliśmy odmówić w tym miejscu koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym wszyscy,
zmęczeni po takiej wyprawie, wróciliśmy do domu na kolację. Gdy każdy był już najedzony, nasz Organizator, zakończył posiłek modlitwą i
wszystkich zaprosił na modlitwy brewiarzowe do kaplicy, aby podziękować Bogu za pięknie przeżyty
czas. Po takim wysiłku bracia szybko poszli spać, aby mieć dużo siły na kolejny ciekawy dzień.
Trzeci dzień naszej pielgrzymki miał inny charakter. Rozpoczęliśmy go o godz. 8.00, oczywiście modlitwą; potem śniadanie i kawa, a następnie udaliśmy się na Eucharystię w języku polskim do Ostrej Bramy.
Po zakończonej Mszy św. każdy miał czas dla siebie do godz. 14.00. Np. br. Grzegorz zabrał ze sobą najmłodszego br. Adama, aby pokazać mu zabytkowe miejsca miasta. O wyznaczonej godzinie zebraliśmy
się wszyscy przy Ostrej Bramie, aby ruszyć dalej i wtedy zaczepiła nas niezwykła kobieta, ofiarując nam
dwa kartony obrazków „Jezu Ufam Tobie”, dwa chleby, dwa obrazy MB Ostrobramskiej oraz kalendarze.
Wszystko to dostaliśmy za darmo, napotkana kobieta prosiła nas tylko o modlitwę. Kiedy już wszystko
zabraliśmy i poszliśmy do samochodu, aby jechać dalej, spotkała nas następna niespodzianka. Przybiegła
do nas siostra ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego i zaprosiła nas na kawę i ciasto do Hospicjum.
Niezwykła siostra z wielkim sercem otwartym na ludzi. Rozmawialiśmy wspólnie przy kawie. Ostatnim
naszym punktem zwiedzania była Kalwaria, po czym pojechaliśmy do domu. Niektórzy bracia, np. br.
Grzegorz, br. Zenek, br. Adam wybrali się na zakupy, aby kupić litewski chleb oraz kwas chlebowy. Pozostali bracia odpoczywali po ciekawym dniu. O godz. 18.30 wspólnie zjedliśmy kolację. Po zakończonym
posiłku udaliśmy się na nieszpory i kompletę. Po modlitwach zebraliśmy się w pokoju, aby wspólnie
śpiewać pieśni patriotyczne, kościelne i nie tylko… z okazji Święta Niepodległości. Każdy z braci śpiewał
z uśmiechem na twarzy. Brat Grzegorz śpiewał piosenki zespołu Czerwone Gitary, a br. Zenon piosenki
takie jak: „Przybyli ułani pod okienko”, albo „Szła dzieweczka do laseczka”. Atmosfera była miła i wesoła.
I tak to trwało do godz. 21.00, kiedy każdy poszedł na wesoło spać. Tak zakończył się ten piękny dzień.
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Nadszedł ostatni dzień naszej pielgrzymki, który rozpoczęliśmy o godz.
8.00 jutrznią, następnie zjedliśmy
śniadanie i pożegnaliśmy się z siostrami, udając się na Mszę św. Po pewnym czasie br. Jerzy przypomniał sobie, że zostawił czapkę i rękawiczki,
więc br. Szofer postanowił, abyśmy się
wrócili. Na to padł stały tekst br. Tadeusza: „A przestań, to nie warto…”. W
aucie rozległ się śmiech. Mimo to wróciliśmy. Po Mszy św. udaliśmy się na
kawę do sióstr. Siostra usmażyła specjalnie dla nas „bliny” z powidłami i
śmietaną. Każdy brat jadł ze smakiem i
palce lizał. Przy kawie rozmawialiśmy
o hospicjum. Niektórzy bracia poszli
odwiedzić chorych. Następnie s. Michaela zawiozła nas na Ponary – jest to wyjątkowe miejsce upamiętniające naszych pomordowanych rodaków. Na koniec br. Grzegorz zrobił nam wspólne zdjęcie z siostrą,
a br. Idzi podziękował.
Po wszystkim wyruszyliśmy z powrotem do domu. W drodze wspólnie się modliliśmy, br. Grzegorz puszczał nam piosenki i tak wesoło mijał czas. W Białymstoku odwiedziliśmy Siostry od Jezusa Miłosiernego
gdyż mieliśmy dla nich przesyłkę z Wilna. Ugościły nas kolacją, a przy okazji zwiedziliśmy muzeum ks.
Michała Sopoćki. Po posiłku podziękowaliśmy i udaliśmy się dalszą drogę.
Kolejny przystanek mieliśmy w Warszawie, gdzie o. Marian również zaprosił nas na kolację. Część braci
została już w Warszawie, a reszta jechała dalej do Poznania. Na miejsce zajechaliśmy przed północą.
Pragniemy podziękować Bogu za spotkanie braci i polecamy się modlitwom.
Bracia (opracował: Br. Adam)

Poznań - Spotkanie formacyjne dla „młodych ojców”
W dniach 23-26 listopada odbyło się w Poznaniu coroczne
spotkanie formacyjne dla „młodych ojców”, czyli kapłanów
naszego zakonu nie mających jeszcze dziesięciu lat kapłaństwa.
Uczestniczyli w niej ojcowie z Polski, z Białorusi i z Rzymu.
Tematem tegorocznego spotkania były „Zagadnienia dotyczące
Rodziny we współczesnym świecie i posłudze duszpasterskiej”.
Wykłady prowadził ks. dr Paweł Pacholak – przewodniczący
Referatu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w diecezji
poznańskiej.
Podczas dwóch dni odbyło się sześć wykładów, które w znacznej
mierze dotyczyły praktycznych zagadnień realizacji posługi
duszpasterskiej wobec rodzin i małżeństw chrześcijańskich.
Wśród tematów znalazły się takie jak: kryzys tożsamości
współczesnego człowieka, formacja do miłości, sanktuarium małżeństwa czyli relacja małżonków
pojmowana jako Kościół domowy oraz sakrament Pokuty i Pojednania od strony formacji i czystości
małżeńskiej. Dzieliliśmy się doświadczeniem, w jaki sposób zagadnienia te znajdują swoje
urzeczywistnienie przy poszczególnych klasztorach.
W trakcie sesji formacyjnych była też mowa o zakończonym niedawno synodzie biskupów, zajmującym
się aktualnymi problemami rodzin chrześcijańskich. Omówiono niektóre fragmenty relacji z tego
synodu, jeszcze w pełni nie przetłumaczonej na język polski. Ostatni wykład dotyczył konkretnych
propozycji duszpasterskich dla formacji i rozwoju duszpasterstwa rodzin. Referent omawiał różne
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sposoby przeprowadzania kursów narzeczeńskich i przedmałżeńskich oraz rekolekcji dla małżeństw,
mających za cel pogłębienie życia duchowego i wzajemnej relacji małżonków.
Ogólnie spotkanie było bardzo pozytywnym wydarzeniem dla wszystkich uczestników. Nie zabrakło
również wspólnotowej rekreacji, dającej poczucie przynależności do jednej rodziny zakonnej, pomimo
odległości dzielących poszczególne placówki. Duch wspólnoty, wymiana doświadczeń i ciekawy temat
przewodni pozwalają mieć nadzieję na przeprowadzanie spotkań w takiej formie również w przyszłości.
fr. Tomasz Rydzewski

Dom Zakonny w Mińsku już nie taki „mały”
Nasz „mały” dom zakonny
już nie jest taki „mały”. I
choć na razie wygląda,
jakby bomba spadła na
niego, to jednak w niedalekiej przyszłości powinien
prezentować się całkiem
dobrze.
Zgodnie z tym, o czym mówiliśmy podczas wizytacji
O. Prowincjała, 3 listopada
rozpoczęliśmy przebudowę
dachu w naszym domu, tak
by na pierwszym piętrze,
albo poddaszu, jak kto
woli, powstały jeszcze trzy
cele zakonne i węzeł sanitarny. Prace idą „pełną parą”. Dach już jest wymieniony, a pod nim praca wre.
Spieszymy się, aby do świąt Bożego Narodzenia wszystko zakończyć. No i termin 20 grudnia jest całkiem
realny!
Teraz więc, nasz już nie „mały” dom posiada chór zakonny, 6 cel dla zakonników, sale rekreacyjną która
jednocześnie jest refektarzem, oczywiście kuchnię, no i żeby od czasu do czasu się umyć 3 węzły sanitarne.
Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszą nam modlitwą oraz wsparciem materialnym.
A oto efekt jeszcze nie końcowy, ale już coś widać.
o. Piotr Frosztęga OCD
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Święto Niepodległości w Gorzędzieju
11 listopada każdy Polak na swój sposób obchodził Święto Niepodległości. Jedni szli w
Marszu Niepodległości, inni - po prostu korzystają z wolnego, by spędzić czas z rodziną. Wielu z nas cieszy się 11 listopada
dniem wolnym od pracy czy szkoły, ale
warto zajrzeć w temat dużo głębiej. To w
końcu jedno z najważniejszych świąt w Polsce, bo upamiętnia odzyskanie niepodległości w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów.
Pieśni patriotyczne od zawsze spajają naród.
W okresie wojny muzyka patriotyczna i pieśni narodowe podnosiły obywateli na duchu,
motywowały do godnej postawy w obronie
ojczyzny i przypominały, że kraj istniał,
mimo że nie było go na mapach. Teraz
dawne pieśni są ważną pamiątką. Ta część
historii odgrywa dużą rolę w rozwijaniu tożsamości narodowej Polaków, o czym świadczy chociażby
pokaźna ilość koncertów czy przeglądów pieśni patriotycznych w okolicach 11 listopada.
Małym wkładem w budowanie tej tożsamości narodowej był koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu parafialnej scholii dziecięcej z Gorzędzieja, który odbył się 11 listopada 2015 r. na świetlicy wiejskiej.
Organizatorem koncertu była Parafia św. Wojciecha w Gorzędzieju i Gminny Dom Kultury w Subkowach. Celem wydarzenia było promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ducha patriotyzmu.
Wykonanie pieśni i piosenek poprzedzone było komentarzem historycznym. Podzielono je na 4 okresy;
Powstanie Styczniowe 1863, Powstanie Listopadowe 1918, Powstanie Warszawskie 1944 i piosenki
współczesne. Schola wykonała następujące
utwory: "Marsz strzelców 1863", (powstał
jako bunt przeciwko caratowi, śpiewany również przez Legiony Piłsudskiego), "Warszawianka" (upamiętniona przez Wyspiańskiego
w dramacie pod tym samym tytułem), "Serce
w plecaku", "Pałacyk Michla", "Warszawo
ma", "Siekiera motyka", "Dnia pierwszego
września", "Gdy w noc wrześniowe", i piosenki współczesne: Andrzeja Rosiewicza "Pytasz mnie" oraz Lecha Makowieckiego z
zespołem Zayazd - "Patriotyzm".
Święto Narodowe Niepodległości 11 listopada
br., zostało zwieńczone Mszą św. odprawioną
w Sanktuarium św. Wojciecha w Gorzędzieju
o godz. 18.00.
o. Zbigniew Stachowicz OCD
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PROWINCJA – SIOSTRY
Usole Syberyjskie – Klasztor Trójcy Przenajświętszej
Listopad, to miesiąc zadumy nad świętością oraz przemijalnością i kruchością
naszego ziemskiego życia. W tej zadumie modliłyśmy się za zmarłych bliskich
naszemu sercu i wszystkich, którzy wyczekują pełni szczęścia w niebie.
Ważnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty w tym miesiącu były wspólnotowe rekolekcje, które odbywały się w dniach od 4 – 8 listopada. Rozważania
rekolekcyjne prowadził o. Arkadiusz Kulacha OCD. Ojciec zaznaczył, że nie
prowadzi tych rekolekcji, ale razem z nami w nich uczestniczy. I tak, wspólnie
weszliśmy w tajniki cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości oraz sakramentu pojednania i Eucharystii. Dziękujemy ojcu Arkadiuszowi za wspólnie
przeżyty czas duchowej odnowy.
Dnia 12 listopada w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego s. Agnieszka od
Chrystusa Sługi i Niepokalanej Matki Kościoła podczas Eucharystii odnowiła
swoje Śluby. Ten dzień był okazją do dziękczynienia dobremu Bogu za dar powołania naszej Siostry.
Dnia 18 listopada minęło dokładnie 25 lat od złożenia Profesji przez naszą tegoroczną Jubilatkę s. Beatę od Miłości Jezusa Ukrzyżowanego. Trwając w
dziękczynieniu za dar konsekracji Siostry i jej srebrnego Jubileuszu ten dzień uczciłyśmy wielką rekreacją. Tym razem Siostra Jubilatka przygotowała niespodzianki dla wspólnoty.
W naszej diecezji trwają przygotowania do Ogólnorosyjskiego Kongresu Maryjnego. Tematem kongresu
będzie: „Maryja, Matka miłosierdzia”. Kongres odbędzie się w dniach 4-6 grudnia br. w Irkucku. Nasza
wspólnota ma swój skromny modlitewny wkład w przygotowaniach do tego tak ważnego wydarzenia dla
naszej diecezji i Kościoła Katolickiego w Rosji.

Z Karmelu w Warszawie
Listopad, miesiąc kończący rok liturgiczny, jest również szczególnym czasem zadumy nad rzeczywistością eschatologiczną. Ku tej refleksji skłaniały nas zarówno czytania liturgiczne, jak i przeżywane w tym
miesiącu święta i wspomnienia. Pobudzały nas do myślenia o śmierci, która jest chwilą przejścia do
życia wiecznego, ale również kierowały nasze serca ku tym, którzy poprzedzili nas w drodze do domu
Ojca i bądź to wspierają nas teraz swym orędownictwem u Boga w niebie, bądź wyczekują na naszą modlitewną pomoc. W duchowej łączności z Kościołem obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych (1
listopada), dziękując Bogu za dar tak licznych pośredników w niebie oraz polecając się ich wstawiennictwu. Dzień ten w sposób szczególny zawsze uświadamia nam wyjątkową więź z Kościołem triumfującym
w oczekiwaniu na połączenie z nim w wieczności. Dzień wspomnienia wiernych zmarłych (2 listopada)
spędziłyśmy w skupieniu, duchowej refleksji oraz na modlitwie w intencji tych zmarłych, którzy wciąż
jeszcze oczkują na udział w pełniej chwale zbawionych. W ciągu całego miesiąca, o ile tylko okoliczności
na to pozwoliły, odbywały się w naszej kaplicy Msze Święte za dusze w czyśćcu cierpiące, jako wyraz
naszej solidarności z Kościołem oczyszczającym się i pomoc modlitewna mu udzielana.
Jednakże ten duchowy i eschatologiczny klimat minionego miesiąca nie odrywał nas od pełnego zaangażowania w wydarzenia dnia codziennego i różne nadzwyczajne okoliczności, które ubogacały naszą
codzienność.
Dnia 6 listopada odbył się w naszej Wspólnocie, w ramach formacji ciągłej comiesięczny wykład z biblistyki ks. Andrzeja Tuleja. Kontynuowałyśmy na nim, pod kierunkiem naszego biblisty, pogłębioną lekturę Adhortacji apostolskiej o Słowie Bożym Verbum Domini. Omawiałyśmy tym razem zagadnienia
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dotyczące kosmicznego wymiaru Słowa, stworzenia człowieka przez Boże Słowo, realizmu i chrystologii
Słowa. W konkluzji doszliśmy do wniosku, że w lekturze Pisma Świętego najistotniejszą sprawą dla osoby
wierzącej pozostaje zawsze wejście w relację z osobowym Bogiem, który objawia się w swym Słowie, będącym Osobą, Słowem Wcielonym, Jezusem Chrystusem. Stąd tak istotny jest klimat modlitwy tej lekturze towarzyszący.
Miesiąc listopad i przypadające w nim wydarzenia kierowały nasze myśli i modlitwy również na sprawy
polityczne i społeczne dotyczące zarówno naszej Ojczyzny jak i całego świata. 11 listopada, w Święto
Narodowe Odzyskania Niepodległości swymi modlitwami otaczałyśmy naszą Ojczyznę, wdzięczne Bogu
za jej wolność i niepodległość, oraz Prezydenta Rzeczypospolitej i nowy Rząd. Modliłyśmy się również
za ofiary zamachów terrorystycznych (13 listopada), prosząc Boga o dar pokoju i zaprzestanie tego typu
okrutnych działań podejmowanych w imię błędnie interpretowanego prawa Bożego. Pod koniec miesiąca uważnie śledziłyśmy też przebieg pielgrzymki Ojca Świętego do krajów Afryki i towarzyszyłyśmy
mu w niej naszymi modlitwami.
14 listopada - Święto Wszystkich Świętych Naszego Zakonu było dla naszej Wspólnoty wyjątkowo radosnym dniem. Podczas porannej Mszy św. modliłyśmy się za nasz Nowicjat i o świętość dla nas wszystkich. Tego dnia, przed uroczystym Salve poprzedzającym nieszpory dołączyła do naszej Wspólnoty
Małgosia, rozpoczynając formację w postulacie. Już ponad rok temu odbywała u nas trzymiesięczny aspirat, lecz różne okoliczności życiowe odwlekły nieco jej wstąpienie. Z radością powitałyśmy ją w naszym
gronie. Dzięki jej obecności Nowicjat po dwumiesięcznej przerwie „zatętnił życiem”. Ufamy i gorąco modlimy się o to, by, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, znów stopniowo zapełniał się nowymi powołaniami.
15 listopada wypadł w tym roku w niedzielę, która rangą przewyższała wspomnienie Zmarłych Naszego Zakonu na ten
dzień przypadające. Nie zapomniałyśmy
jednak o nich w naszych modlitwach, prosząc szczególnie za wszystkie bliskie nam
zmarłe siostry i braci, z którymi tak niedawno jeszcze mogłyśmy wspólnie przeżywać nasze karmelitańskie powołanie. Tego
dnia po Mszy Świętej odbyło się również
uroczyste poświęcenie krzyża w przyklasztornym ogrodzie, na działce, którego dokonał nasz kapelan o. Janusz Dołbakowski
CSsR. Poprzedziła je procesja ze śpiewem,
zaś uwieńczyła krótka adoracja. Obecność
krzyża, znaku zwycięstwa Chrystusa na terenie, gdzie często przychodzimy do naszej codziennej pracy i na modlitwę przypomina nam o paschalnym wymiarze naszego życia i podnosi nasze myśli ku rzeczywistości nadprzyrodzonej, z perspektywy
której w innym, pełniejszym świetle możemy spojrzeć na trud doczesności.
Kolejnego dnia, tj. 16 listopada, we wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej czekała nas znów miła
niespodzianka. Z wizytą duszpasterską przybył do nas ks. bp Michał Janocha, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, w tych dniach wizytujący Parafię, na terenie której znajduje się nasz Klasztor.
Przybył do nas wraz z dwoma Ojcami Redemptorystami – o Rektorem i Proboszczem Parafii – o. Andrzejem Krygierem i o. Dariuszem Pabisiem. Po nawiedzeniu kaplicy i krótkiej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem udałyśmy się na spotkanie z naszym Duszpasterzem. Ks. Biskup dzielił się nami
osobistym doświadczeniem spotkania z karmelitankami bosymi i rolą jaką odegrało ono w jego kapłańskim powołaniu. Z zainteresowaniem wysłuchał również historii naszego klasztoru i jego aktualnych
problemów. Na zakończenie spotkania, polecając swą posługę naszej modlitwie, podarował każdej z nas
pamiątkowy obrazek z ikoną przedstawiającą życie proroka Eliasza.
Tego samego dnia wieczorem powitałyśmy kolejnych gości, dwóch Ojców Karmelitów – o. Mariana Zawadę OCD z Krakowa oraz o. Andrzeja Valent OCD z Koszyc, którzy przyjechali do Warszawy na odbywające się tu w dniach 17-20 listopada Spotkanie Formacyjne nowo mianowanych przełożonych domów
zakonnych i zatrzymali się przy naszym Klasztorze. Skorzystałyśmy z okazji i poprosiłyśmy o. Mariana o
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wykłady z teologii życia duchowego – dzięki życzliwości Ojca miałyśmy okazję przez te dni podczas naszych spotkań odbyć „multimedialny spacer po twierdzy wewnętrznej”, przygotowany w formie graficznej prezentacji przez o. Mariana i opatrzony jego komentarzem.
19 listopada zorganizowałyśmy dzień skupienia ze św. Matką Teresą , podczas którego kontynuowaliśmy
wraz z Ojcem nasze wykłady z „Twierdzy wewnętrznej”. Kolejnego dnia rano, we wspomnienie św. Rafała
Kalinowskiego, po porannej Mszy Świętej koncelebrowanej przez o. Mariana i o. Andrzeja udałyśmy się
do rozmównicy na pożegnalną rekreację z naszymi gośćmi. Wizyta Ojców była również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i aktualnych wiadomości z życia Karmelu w Krakowie i na
Słowacji, co ożywiło poniekąd naszą łączność z Zakonem.
W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, przypadającą 22 listopada, podczas porannej Mszy Świętej,
dziękując Bogu za kończący się Rok Liturgiczny, prosiłyśmy o wzrost Królestwa Bożego w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i w każdym ludzkim sercu. Eucharystię uwieńczyło wystawienie Najświętszego
Sakramentu, wspólnie odmówiona Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem,
udzielone przez naszego kapelana – o. Janusza Dołbakowskiego CSsR. W intencji wzrostu Królestwa
Bożego w świecie oraz jako dziękczynienie za wszystkie łaski otrzymane w minionym Roku Liturgicznym
podjęłyśmy całodniową adorację Najświętszego Sakramentu.
26 listopada, z okazji kończącego się Roku Liturgicznego odbyła się w naszej Wspólnocie tradycyjna
przedadwentowa Wielka Rekreacja połączona z „odwiedzinami” św. Mikołaja, szczególnie przez nas
czczonego. W tym roku, wraz z krótkim przedstawieniem i podarkami dla każdej z Sióstr i całej Wspólnoty, przyniósł nam w prezencie jako wyzwanie na następny rok ważne intencje modlitewne dotyczące
aktualnych spraw z życia Kościoła i świata. 27 listopada rozpoczęłyśmy nowennę przed liturgicznym
wspomnieniem św. Mikołaja, zaś 29 listopada – nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia
NMP.
W ten sposób dość bogaty w wydarzenia miesiąc dobiegł końca. 28 listopada, I Nieszporami z I niedzieli
Adwentu rozpoczęłyśmy wraz z całym Kościołem nowy Rok Liturgiczny. Staje on przed nami, jak każdy
nowy etap życia, jako wyzwanie do nieustannej metanoi i coraz pełniejszego przeżywania naszego chrześcijańskiego i karmelitańskiego powołania w świetle misteriów Chrystusa, które Kościół w ciągu roku,
na poszczególnych jego odcinkach nam ukazuje. Tajemnica Jezusa Chrystusa, który przychodzi w ludzkiej postaci, by być Emmanuelem, Bogiem z nami, staje przed naszymi oczyma na początku każdego
nowego Roku Liturgicznego, gdy w grudniowe dni adwentu przygotowujemy się do obchodów pamiątki
Narodzenia naszego Pana. Chrystus przychodzi, by być Emmanuelem, Bogiem z nami, Bogiem bogatym
w miłosierdzie. Wkracza jednocześnie w naszą historię i pragnie ją przemienić, uczynić historią zbawienia. Oby adwentowe wołanie: „Marana Tha”, „Przyjdź, Panie Jezu” było zawsze w nas połączone z postawą otwarcia serca i gotowością przyjęcia Pana, który przychodzi do nas jako człowiek, obecny przede
wszystkim w drugim człowieku.
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PROWINCJA – OCDS
Słowo Boże w codziennym życiu: rekolekcje dla świeckich karmelitów w
Naroczy
Od 20 do 22 listopada 2015 r. W klasztorze ojców karmelitów w Naroczy miały miejsce rekolekcje dla
wspólnoty OCD z Mińska. Duchowym praktykom przewodniczył o. Piotr Frosztęga.
Podczas konferencji ojciec Piotr zgłębiał temat relacji, jakie istnieją między Bożym Słowem a naszym
życiem:
„Bóg każdego dnia daje nam Słowo, które przygotował konkretnie dla nas, na ten konkretny dzień. Jest
to Słowo, które nadaje sens i rytm naszemu życiu; które pokazuje, co Bóg daje nam dzisiaj; Słowo które
objawia, jakie są oczekiwania Boga względem nas. …. Tą nadzwyczajną więź jaka istnieje między Słowem
i naszym życiem nam potrzeba zrozumieć. Dlatego człowiek wierzący rozpoczyna dzień, słuchając Boga,
który do niego przemawia. I to Słowo jest jego przewodnikiem w ciągu całego dnia.
Pan daje nam Słowo, ażeby ono się spełniło. A gdzie może spełnić się Słowo? Tak jak kiedyś spełniło się
Ono w łonie Maryi, tak też i dzisiaj spełnia się w „łonie” każdego dnia. … Słowo spełniając się w nas,
pomaga realizować się naszej osobie. W tym sens naszej formacji. To jest ta formacja, która trwa przez
całe nasze życie, która ogarnia wszystkie dni naszego życia i dąży do formowania w nas planu Ojca. Bóg
stworzył człowieka według swego podobieństwa i dlatego każdy z nas powołany jest, by mieć w sobie
serce Syna.

Ażeby być prawdziwie wierzącym, uformowanym na podobieństwo Syna, potrzeba nawrócenia nie tylko
naszych zewnętrznych zachowań, ale również, przede wszystkim nawrócenia uczuć. … W naszym sercu
są jeszcze takie pokłady, które nie są zewangelizowane: to te pokłady, w których rodzą się uczucia, wrażenia, emocje, impulsy, marzenia i projekty. Puki nie zostaną zewangelizowane, będą nie chrześcijańskimi, a pogańskimi. …
Proces formacji – to trynitarne działanie: tylko Ojciec może formować w nas uczucia Syna, przez działanie Ducha Świętego. Formacja uczuć, serca i emocji trwa przez całe nasze życie. Formacja ma trynitarny
charakter, bo ukierunkowana jest na formowanie w nas tragicznego oblicza Syna – to znaczy, formowanie osoby, która radykalnie oddaje swoje życie Bogu. …
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Formacja powinna przezwyciężyć w nas egoizm, mnóstwo strachu, który jest w naszym sercu. Ażeby to
zrobić, potrzeba całego życia. Więcej, nawet śmierć jest cząstką naszego procesu formacji. Jest ona kulminacyjnym punktem naszej formacji. Całe życie człowieka jest pewnego rodzaju formowaniem w sobie
odwagi umierania, decyzją ofiarować swoje życie, życzeniem wyjścia naprzeciw śmierci z duchową postawą Syna, który powiedział: „Nikt mi go nie zabiera. Ja sam oddaję je” (J 10, 18). …
Słowo Boże, Słowo z dnia jest miejscem, wokół którego tworzy się struktura tej formacji, jaką dzisiaj daje
tobie Bóg. Ten proces, którym kieruje Ojciec, cały czas trwa i jednocześnie zawsze jest nowy. Bo każdy
dzień rozpoczynasz od nowego Słowa. To Boże Słowo bierzemy z Liturgii dnia – nie ja wybieram Słowo.
Bo formację prowadzi Ojciec: powoli i w czasie. To On ją prowadzi, nie ty. A ty słuchasz i przyjmujesz
Słowo, upewniony że w tym Słowie Bóg da tobie wszystko, czego potrzebujesz. Tak jak kiedyś przygotował mannę dla swojego narodu. Manny wystarczało na jeden dzień zgodnie z potrzebami każdej rodziny.
Kiedy ktoś brał więcej, to manna marnowała się. …
My powinniśmy uświadomić sobie więź, która istnieje między Słowem, które każdego dnia daje nam
Pan, a dniem, który my przeżywamy. Słowo nadaje rytm naszemu codziennemu życiu. Mieć dobry rytm
– to znaczy, żyć uporządkowanym życiem; życiem które pozwala nam dosięgnąć celu we wszystkim co
robimy.
Cel naszego życia – widzieć Boga, oglądać Jego oblicze. Słowo nadaje rytm naszemu dniu, naszemu tygodniowi, miesiącu, roku, całemu życiu. Głównemu celowi podporządkowane jest wszystko”.
Podczas rekolekcji rozważano również nad tym, jak realizować taki codzienny rytm dnia w świetle Słowa.
Jednym ze sposobów, głęboko zakorzenionym w duchowej tradycji jest: lectio – czytanie. Tu można wyznaczyć pięć charakterystycznych rys: poranne czytanie, lectio divina, pisanie Słowa, spełnianie się
Słowa, wieczorne albo nocne czytanie. To pięć rys, które mogą nam pomóc w tym, aby nadać prawdziwy
rytm każdemu dniu w światle Słowa. Ojciec Piotr wyjaśnił uczestnikom rekolekcji każdą z pięciu charakterystycznych cech, jak ją praktykować w codziennym życiu.
W programie rekolekcji była codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, Liturgia Godzin, czas dla osobistej wewnętrznej modlitwy.
Natalia Kunickaja OCDs
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W SKRÓCIE
O. Arkadiusz Kulacha, za zgodą N. O. Prowincjała, będzie uczestniczył w procesie beatyfikacyjnym Edwarda Woyniłłowicza, budowniczego kościoła p.w. Świętych Szymona i Heleny w Mińsku
na Białorusi. O. Arkadiusz włączy się w prace komisji teologicznej w tym procesie prowadzonym
przez archidiecezję Mińsko-Mohylewską.
Marcin Tomasz Tomaszewski na wniesioną prośbę otrzymał od Kongregacji do spraw Kleru dyspensę od obowiązków wypływających ze święceń kapłańskich, celibatu i dyspensę od ślubów zakonnych (Prot. N. 20151179/S z dnia 15 października 2015 roku).

Redakcja przypomina:
 nadsyłanie materiałów z informacjami i wiadomościami do kolejnego numeru „Karmel-Info” odbywa się
do końca grudnia 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” 64 w pliku Worda w celu drukowania poszczególnych
wiadomości bez grafiki i zdjęć, proszony jest o zgłoszenie takiego zapotrzebowania na podany powyżej
adres mailowy.
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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
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