Życzenia O. Prowincjała na Wielkanoc 2017

Warszawa, Wielkanoc A. D. 2017
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy,
to choćby umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?
J 11, 25-26

Umiłowani w Zmartwychwstałym Panu
Siostry i Bracia, Przyjaciele i Dobrodzieje!
Chrystus żyje i oczekuje odpowiedzi na to swoje pytanie: „wierzysz w to?”.
Zmartwychwstały chce przekazać nam nowe Życie, nowe Światło swojego Ducha wchodząc w
nasze choroby, depresje, apatie, nabyte przywary, konflikty i śmierć grzechu, aby nas wyprostować zadatkiem nieśmiertelności. Wierząc w to, przyjmijmy Jego zbawczą moc i pokój, abyśmy
mogli promieniować ewangeliczną radością, patrząc na świat Jego miłosiernym spojrzeniem.
Wystarczy tylko otrzeć się o frędzle szat Zmartwychwstałego, a już wszystko nabiera nowego
blasku, nowego zdrowia, nowych chęci i możliwości. Bo z Nim wszystko jest możliwe… Oby ta
moc Zmartwychwstania popychała nas w ramiona miłosiernego Ojca lecząc i kojąc nasze skołatane serca, ale też prowadząc do nowych misji i zadań.
Niechaj Królowa i Dziewica Karmelu wzmacnia nas na spotkanie z Żyjącym na wieki i uczy jak
być świadkiem Jego Zmartwychwstania.
Złączony z Wami w tajemnicy Wielkiej Nocy i w radości Paschalnej sprawuję Najświętszą Eucharystię w Waszych śmiałych intencjach i pokoju na świecie.
o. Jan Piotr Malicki, ocd
Prowincjał
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KOŚCIÓŁ
Niedziela Palmowa – Papież: Jezus jest w ludziach cierpiących
09.04.2017

Papież Franciszek podczas mszy w Niedzielę Palmową w Watykanie powiedział, że
Jezus obecny jest w ludziach, którzy cierpią
z powodu niewolniczej pracy, dramatów rodzinnych, chorób, wojen i terroryzmu.
– Jest wielkim cierpliwym ludzkiego cierpienia – dodał.
W homilii na placu Świętego Piotra papież
zauważył, że uroczystość Niedzieli Palmowej ma „podwójny smak, słodki i gorzki,
jest radosna i bolesna”.
– Celebrujemy w niej Pana, który wkracza
do Jerozolimy i zostaje okrzyknięty przez
swoich uczniów królem. Jednocześnie uroczyście głoszony jest ewangeliczny opis Jego męki – podkreślił.
Jezus wjeżdżający do Jerozolimy – mówił papież – nie jest fantastą szerzącym iluzje, jakimś prorokiem
new age, sprzedawcą dymu. Nie, jest kimś zupełnie innym: wyraźnie określonym Mesjaszem, z konkretnymi rysami sługi, sługi Boga i człowieka, który idzie na mękę, jest wielkim cierpliwym ludzkiego cierpienia – wskazał.
Wierni, zauważył papież, myślą o doznanych przez Jezusa „oszczerstwach, zniewagach, sidłach, zdradach, opuszczeniu, o niesprawiedliwym osądzeniu, o ciosach, biczowaniu, o koronie cierniowej”, „o Drodze Krzyżowej, aż po ukrzyżowanie”.
Franciszek położył nacisk na to, że Jezus tym, którzy chcą iść za nim, nigdy nie obiecywał zaszczytów i
sukcesów.
– Ewangelie mówią jasno: zawsze ostrzegał swoich przyjaciół, że taka była Jego droga i że ostateczne
zwycięstwo będzie musiało przejść przez mękę i krzyż. Dotyczy to także nas – wskazał.
Papież stwierdził, że aby wiernie iść za Jezusem, należy czynić to nie słowami, ale w czynach.
Prośmy o to – zachęcał – „byśmy mieli cierpliwość znoszenia naszego krzyża; aby go nie odrzucać, nie
pozbywać się go, ale patrząc na Niego, przyjąć go i nieść dzień po dniu”. Jezus – mówił Franciszek – „nie
żąda od nas, byśmy podziwiali Go na obrazach lub fotografiach, albo też na krążących w sieci wideo”.
– Jest obecny w wielu naszych braciach i siostrach, którzy obecnie, dzisiaj znoszą cierpienia, tak jak On:
cierpią z powodu niewolniczej pracy, cierpią z powodu dramatów rodzinnych, z powodu chorób, cierpią
z powodu wojen i terroryzmu, ze względu na interesy, które uruchamiają broń i sprawiają, że zadaje ciosy
– wymienił.
Papież wspomniał o mężczyznach i kobietach „oszukanych, pogwałconych w swej godności, odrzuconych” i dodał, że Jezus jest w nich obecny w każdym z nich.
– Z tym zniekształconym obliczem, tym urywanym głosem prosi, aby się Nim zainteresować, aby Go
uznać, kochać – podkreślił.
– Nie mamy innego Pana poza Nim: Jezusa, pokornego króla sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju –
wskazał Franciszek.
Przypomniał też, że od 32 lat wymiar Niedzieli Palmowej wzbogaca to, że obchodzony jest wtedy Światowy Dzień Młodzieży; w tym roku – przypomniał – na szczeblu diecezjalnym.
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Na mszę przybyły delegacje młodych ludzi z całego świata, wśród nich przedstawiciele komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w zeszłym roku oraz reprezentacja z Panamy, gdzie
ŚDM odbędą się za dwa lata.
Mszę na placu Świętego Piotra poprzedziła procesja z gałązkami palmowymi i oliwnymi.
Za: www.deon.pl

Kapłani mają głosić pokornie Ewangelię – Papież na Mszy Krzyżma
13.04.2017

Pierwszą Eucharystię Wielkiego Czwartku, czyli tzw. Mszę krzyżma, Papież odprawił wraz z kardynałami, biskupami i kapłanami w Bazylice Watykańskiej. Zgodnie ze zwyczajem poświęcił oleje, które zostaną przekazane do wszystkich parafii diecezji rzymskiej, a księża odnowili kapłańskie przyrzeczenia.
W homilii Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, mówiącej o Jezusie, na którego zstąpił Duch
Pański, aby ubogim niósł dobrą nowinę. Podkreślił, że ta nowina jest radosna radością ewangeliczną, a
każdy kapłan czyni ją taką całą swoją osobą. Dobra nowina, gdy jest głoszona, staje się radosną i miłosierną prawdą.
„Niech nikt nie próbuje oddzielić tych trzech
łask Ewangelii: jej prawdy – która nie podlega
negocjacjom, jej miłosierdzia – bezwarunkowego dla wszystkich grzeszników oraz jej radości – wewnętrznej i integrującej. Prawda,
miłosierdzie i radość: trzy razem. Nigdy
prawda dobrej nowiny nie może być jedynie
jakąś prawdą abstrakcyjną, z tych, które nie
wcielają się całkowicie w życie ludzi, ponieważ
czują się wygodniej wydrukowane w książkach. Nigdy miłosierdzie dobrej nowiny nie
może być fałszywą litością, która pozostawia
grzesznika w jego niedoli, gdyż nie podaje mu
ręki, aby powstał, i nie towarzyszy mu, by szedł naprzód w swym trudzie. Nigdy głoszenie jej nie może
być smutne ani neutralne, ponieważ jest ono wyrazem osobistej radości, «radości Ojca, który nie chce,
aby się zatracił któryś z Jego najmniejszych»: jest radością Jezusa, gdy widzi, że ubogim głoszona jest
Ewangelia, a maluczcy idą głosić Ewangelię” – powiedział Papież.
Następnie Franciszek zauważył, że radości Ewangelii są wyjątkowe, dlatego trzeba je umieścić w nowych
bukłakach. Jednym z nich jest Maryja, nowe naczynie zaraźliwej pełni, bez której nie da się żyć w kapłaństwie.
„Jej zaraźliwa pełnia pozwala nam przezwyciężać pokusę lęku: tę pokusę braku odwagi, żeby dać się
napełnić aż po brzegi, a nawet więcej, tej małoduszności, z powodu której nie idzie się zarażać innych
radością. Nic z tego, bo «radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem»” – mówił Ojciec Święty.
Drugim obrazem radosnej nowiny, na który wskazał Papież, jest dzban niesiony przez Samarytankę, a
wyraża on konkretność.
„Nowy bukłak z ową integrującą konkretnością podarował nam Pan w «samarytańskiej» duszy, jaką była
Matka Teresa z Kalkuty. Powołał ją i powiedział: «Pragnę». «Moja mała, chodź, zabierz mnie tam, gdzie
żyją w odrzuceniu ubodzy. Przyjdź, bądź moim światłem. Nie mogę iść sam. Nie znają Mnie i dlatego
Mnie nie chcą. Zabierz Mnie do nich». A ona rozpoczęła od konkretu, ze swoim uśmiechem i swoim
sposobem dotykania rękami ran zaniosła dobrą nowinę wszystkim. Sposób dotykania rękami ran to czułość kapłańska wobec chorych, zrozpaczonych. Kapłan to człowiek czuły, konkretny, czuły!” – zauważył
Papież.
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Trzecia ikona dobrej nowiny to bukłak przebitego Serca Pana: pełnego łagodności, pokory i ubóstwa,
które przyciąga wszystkich do siebie.
„Od Niego musimy się nauczyć, że wielkiej radości tym, którzy są bardzo biedni, nie można głosić inaczej,
jak w sposób pełen szacunku i pokory, aż po upokorzenie. Konkretna, czuła i pokorna: wtedy ewangelizacja będzie radosna. Nie może być bowiem zarozumiała. Nie może być surową integralnością prawdy,
bo prawda stała się ciałem, stała się czułością, dzieckiem, człowiekiem, stała się grzechem na krzyżu.
Duch Święty głosi i naucza «całej prawdy» (J 16,13), a nie boi się dawać jej do picia małymi łykami. Duch
mówi nam w każdej chwili, to co powinniśmy powiedzieć naszym przeciwnikom, i oświeca mały krok
naprzód, jaki w tej chwili możemy uczynić. Ta łagodna integralność daje radość ubogim, ożywia grzeszników, pozwala odetchnąć uciśnionym przez szatana” – stwierdził Franciszek.
Za: Radio Watykańskie

Wielkanoc: Franciszek o tym, dlaczego na świecie jest tyle cierpienia
18.04.2017

Papież Franciszek w improwizowanej, nieplanowanej homilii podczas mszy w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego mówił,
że wierni zadają pytania, dlaczego na świecie
jest tyle nieszczęść, tragedii i wojen. Odpowiedzią są słowa: „Chrystus zmartwychwstał” – mówił.
Tradycja mszy w tę świąteczną niedzielę nie
przewiduje homilii ze względu na wielkanocne orędzie, które papież wygłasza po jej
zakończeniu, z balkonu bazyliki Świętego
Piotra. Jednak Franciszek ją wygłosił.
Zadał pytanie: „Skoro Pan Zmartwychwstał,
czemu dzieją się takie rzeczy? Czemu jest
tyle nieszczęść, chorób, handel ludźmi, tyle wojen, zniszczenia, okaleczania, zemst i nienawiści. Gdzie
jest Pan?”.
Następnie papież podkreślił: „Wczoraj zadzwoniłem do ciężko chorego chłopaka, światłego człowieka,
inżyniera i rozmawiając z nim, by dać znak wiary, powiedziałem mu: „nie ma wyjaśnienia dla tego, co
przydarza się Tobie; popatrz na Jezusa na krzyżu, Bóg zrobił to ze swoim synem i nie ma wytłumaczenia”.
– A on mi odpowiedział: „Tak, ale on zapytał syna, który się zgodził. A mnie nie zapytano, czy tego chcę”.
I to nas wzrusza – dodał Franciszek.
– Nikt z nas nie został zapytany: jesteś zadowolony z tego, co dzieje się na świecie? Jesteś gotów nieść
ten krzyż? – mówił papież.
Wskazał, że Kościół wciąż mówi: „Zatrzymaj się, Jezus zmartwychwstał”.
Franciszek zauważył też, że ma to szczególne znaczenie w świecie, gdzie panuje mentalność odrzucania
tych, którzy nie są przydatni.
– Także my, kamyki na drodze, na tej ziemi bólu, tragedii, z wiarą w zmartwychwstałego Chrystusa
mamy znak pośród tylu katastrof; sens, by sięgać dalej wzrokiem, by mówić, aby nie patrzeć w mur, bo
za nim jest horyzont – powiedział papież.
Zachęcił wiernych do refleksji nad codziennymi problemami, chorobami, wojnami i ludzkimi tragediami
oraz do tego, by w ich obliczu powtarzać: „nie wiem, jak to się wszystko dzieje, ale jestem pewien, że
Chrystus zmartwychwstał”. Po mszy Franciszek wygłosi z loggii bazyliki wielkanocne orędzie i udzieli
błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.
Za: www.deon.pl
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Konsystorz: kanonizacja pastuszków z Fatimy 13 maja
20.04.2017

Już za trzy tygodnie, podczas swej podróży do Portugalii, Papież zaliczy w poczet świętych dwoje pastuszków, Franciszka i Hiacyntę, którzy mieli objawienia Matki Bożej w Fatimie. Zmarli oni w 11. i w 10.
roku życia w latach 1919 i 1920, będą więc najmłodszymi w historii kanonizowanymi wyznawcami.
Zostaną ogłoszeni świętymi w Fatimie 13
maja, dokładnie w setną rocznicę pierwszego z objawień. Decyzję w tej sprawie
podjął dziś Ojciec Święty na konsystorzu
publicznym z udziałem obecnych w Rzymie
kardynałów. Również beatyfikacja Franciszka i Hiacynty Marto odbyła się w Fatimie. Przewodniczył jej tam 13 maja 2000 r.
Jan Paweł II.
Ponadto na dzisiejszym konsystorzu Franciszek zadecydował razem z kardynałami o
dacie innych tegorocznych kanonizacji. 15
października do świętych zaliczeni zostaną
trzej pierwsi Indianie meksykańscy, zresztą
również bardzo młodzi, nastoletni, którzy –
na początku XVI wieku – oddali życie za Chrystusa, a także 30 brazylijskich męczenników z XVII stulecia, wśród których są księża i wierni świeccy, oraz dwóch kapłanów zakonnych: XVIII-wieczny włoski
kapucyn Anioł z Acri i zmarły na początku XX wieku hiszpański pijar Faustin Miguez.
Za: Radio Watykańskie

Papież w Sanktuarium nowych męczenników: to żywa krew Kościoła
23.04.2017

Kościół potrzebuje dziś męczenników i świadków, świętych na co dzień, świętych zwyczajnego i konsekwentnego życia, a także tych, którzy mają odwagę przyjęcia łaski bycia świadkiem aż do końca, aż do
śmierci – powiedział Franciszek w Bazylice św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie. Od 1999
r. jest ona z woli Jana Pawła II sanktuarium nowych męczenników. Jednakże pierwszym męczennikiem,
którego relikwie zostały złożone w tej świątyni jest św. Wojciech. To właśnie z myślą o nim wybudował
tę świątynię cesarz Otton III. Później złożono tam również relikwie Bartłomieja Apostoła.
Papież przybył do tej bazyliki o godz. 17 i wziął udział w modlitewnym czuwaniu. Na wstępie wysłuchał
świadectw o trzech męczennikach: niemieckim pastorze, zamordowanym przez nazistów, ks. Jacques’u
Hamelu zabitym w ubiegłym roku we Francji przez islamskich terrorystów, a także o działaczu społecznym z Salwadoru, który stracił życie, pomagając członkom młodocianych gangów.
Siostra ks. Jacquesa Hamela zwróciła uwagę na paradoks jego męczeńskiej śmierci. On, który zawsze
służył na peryferiach, nigdy nie chciał znajdować się w centrum uwagi, poprzez swą postawę w chwili
śmierci złożył świadectwo wobec całego świata. Wokół jego kapłańskiej czułości zjednoczyła się cała
Francja.
Siostra zamordowanego w Rouen kapłana przypomniała, że w czasie tego tragicznego wydarzenia jej
brat zachował pełną jasność umysłu i potrafił wskazać głównego sprawcę tej zbrodni, mówiąc mu: idź
precz, szatanie! Na pewno pozostał też wierny swej kapłańskiej miłości, którą jak sądzę obejmował też
swych zabójców – mówiła siostra ks. Hamela.
W homilii Franciszek zaznaczył, że przybywa jako pielgrzym do tego sanktuarium, gdzie historia pradawnego męczeństwa łączy się z pamięcią o nowych męczennikach, tak licznych chrześcijanach zabitych
przez szalone ideologie ubiegłego wieku, za to, że byli uczniami Chrystusa.
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„Pamięć o tych heroicznych świadkach dawnych i niedawnych utwierdza nas w przekonaniu, że Kościół
jest Kościołem męczenników. Męczennicy to ci, którzy jak nam przypomina Apokalipsa „przychodzą z
wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” (Ap 7, 17). Dana im została łaska
wyznawania Jezusa aż do końca, aż po śmierć. Cierpią, oddają życie, a my otrzymujemy Boże błogosławieństwo przez ich świadectwo. I jest też wielu męczenników ukrytych, ludzi wiernych łagodnej mocy
miłości, głosowi Ducha Świętego, którzy w codziennym życiu starają się pomagać braciom i bez reszty
kochać Boga” – powiedział Ojciec Święty.
Franciszek zauważył, że przyczyną wszelkich prześladowań jest nienawiść, jaką książę tego świata żywi
do tych, którzy zostali zbawieni i odkupieni przez Jezusa. O tej nienawiści mówi sam Jezus: „Nie lękajcie
się, świat będzie was nienawidził,
ale wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził”.
Papież zaznaczył, że z powodu tej
właśnie nienawiści, cierpi dziś
wiele wspólnot chrześcijańskich.
„Ileż to razy, w trudnych momentach dziejów można było usłyszeć:
«Dziś ojczyzna potrzebuje bohaterów». W ten sam sposób moglibyśmy zapytać: A Kościół czego dziś
potrzebuje? Potrzebuje męczenników, świadków, świętych codziennego, zwyczajnego i konsekwentnego życia. A także tych, którzy mają odwagę przyjęcia łaski bycia świadkami aż do końca, aż po śmierć. Oni wszyscy są żywą krwią Kościoła. To świadkowie, dzięki którym Kościół może iść naprzód. Oni potwierdzają, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje. Potwierdzają to spójnością swego życia, mocą Ducha Świętego, którego otrzymali w darze” – mówił Ojciec Święty.
W spontanicznych słowach Franciszek opowiedział też historię pewnej chrześcijanki z Bliskiego
Wschodu. Usłyszał ją od jej męża muzułmanina, którego spotkał wśród migrantów na wyspie Lesbos.
Kiedy terroryści zajęli ich kraj, wypytywali się wszystkich o religię. U tej kobiety zobaczyli krzyżyk. Zażądali, by rzuciła go na ziemię. Kiedy odmówiła, poderżnęli jej gardło.
Franciszek przyznał, że nie wie, co się stało z jej mężem i trójką dzieci. „Nie wiem, czy udało się mu wyjść
z tego obozu koncentracyjnego, bo obozy uchodźców są obozami koncentracyjnymi dla tłumów pozostawionych tam ludzi. A wielkoduszne narody, które ich przyjmują muszą nieść ten ciężar, bo wydaje się,
że umowy międzynarodowe są ważniejsze niż prawa człowieka” – dodał Franciszek.
Na zakończenie Papież zauważył, że dziedzictwo męczenników daje nam dziś pokój i jedność. Mocą miłości i swą łagodnością uczą nas dzisiaj, że można walczyć z arogancją, przemocą i wojną, że dzięki cierpliwości można osiągnąć pokój – powiedział Papież w rzymskim sanktuarium nowych męczenników.
Za: Radio Watykańskie
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ZAKON
Od naszych współbraci w Egipcie
Wielki Tydzień w Egipcie rozpoczął
się przelewem krwi męczenników.
Byliśmy wszyscy na celebrowaniu
niedzieli palmowej w naszej bazylice
Świętej Teresy w Schubra, kiedy dotarła do nas wiadomość o ataku w
koptyjskim kościele w mieście
Tanta.
Nie chcieliśmy informować o tym
wiernych zgromadzonych w naszej
bazylice, by nie wzniecać strachu i
lęku. Była to wiadomość bardzo bolesna, która pomnaża liczbę męczenników w niebie, lecz pomniejsza
liczbę apostołów na ziemi. Krwawa kąpiel, która niedługo potem powtórzyła się w innym kościele w
Aleksandrii. W sumie ponad czterdzieści ofiar śmiertelnych. Bolesny moment dla chrześcijan. Wszyscy
pytamy się: Dlaczego ? Dokąd to będzie trwać? Odpowiedzi na te pytania udziela pierwszy męczennik
Kalwarii, Jezus, który oddał swoje życie dla miłości i w miłości.
Modlimy się, aby Ojciec przebaczył tym osobom, które nie wiedzą co czynią, i by nawrócił je do pokoju i
miłości. Modlimy się za wszystkich chrześcijan i za wszystkich budowniczych pokoju, którzy swoją krwią
użyźniają zeschniętą ziemię ludzkiego serca. Karmel w Egipcie jednoczy się w tym bólu naszych braci i
prosi o modlitwy całego Karmelu w świecie.
W sposób szczególny dziękujemy O. Saverio Cannistra, Generałowi naszego Zakonu za solidarność i bliskość z naszymi współbraćmi w Egipcie w tym bolesnym momencie.
Abuna Batrik, ocd, delegat generalny
Za: carmelitaniscalzi.com

Wadowice: Dziewiąta Kapituła Krakowskiej Prowincji OCD
Dnia 24 kwietnia br., w karmelitańskim
domu rekolekcyjnym w Wadowicach, rozpoczęła się IX Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.
Pierwsze dwa dni Kapituły Prowincjalnej
upłynęły pod znakiem modlitwy, refleksji i
relacji o stanie życia i posługiwania Prowincji. Poniedziałek był bowiem dniem skupienia uczestników kapituły, prowadzonym
przez o. Szymona Hiżyckiego, opata benedyktynów z Tyńca. W wygłoszonych konferencjach, powołując
się na przesłanie ewangeliczne, zachęcał on do przezwyciężania pokusy by żyć jedynie nostalgiami przeszłości i podkreślał potrzebę otwartości na ustawiczną nowość Ewangelii, w posłuszeństwie Duchowi
Świętemu. Klimat wyciszenia, refleksji, trwania przed Najświętszym Sakramentem był dobrym przygotowaniem dla uczestników kapituły przed dniami intensywnej pracy, jakie ich czekają.
W poniedziałkowy wieczór miała też miejsce agapa powitalno-imieninowa kapitulnych.
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Wtorek był natomiast dniem intensywnej pracy Kapituły. Rozpoczął się już o godz. 6.00, liturgią godzin
i Eucharystią, której przewodniczył o. Prowincjał, a zakończył się sesją wieczorną z godz. 20.00. W homilii o. Prowincjał zachęcił do modlitwy do Ducha świętego, patrona Prowincji, by On oświecał kapitulnych i inspirował podejmowane przez nich decyzje. Na zakończenie Mszy św. została odmówiona modlitwa zawierzenia Prowincji Duchowi świętemu.
Sesje prac Kapituły, po kwestiach organizacyjnych, dotyczyły głównie relacji o jej stanie: duchowym,
apostolskim, personalnym i ekonomicznym. Referentami byli przede wszystkim o. prowincjał, o. Oktawian Stokłosa – delegat prowincjała ds. Karmelitanek Bosych, o. Krzysztof Górski – delegat ds. Świeckiego Zakonu i o. Jarosław Janocha – ekonom prowincjalny.
W środę Kapituła dokonała wyboru nowego przełożonego prowincjalnego. Został nim na drugą kadencję
45-letni o. Tadeusz Florek OCD.
Nowo wybrany prowincjał urodził się 23 kwietnia 1972 r. w Limanowej. Pochodzi ze Słopnic Dolnych w
diecezji tarnowskiej. Śluby zakonne w złożył 13 września 1992 r. w Czernej k. Krakowa. Po ukończeniu
studiów filozoficzno-teologicznych w Lublinie i Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie 16 maja 1998 r,
kontynuując studia na Papieskiej Akademii Teologicznej.
Po święceniach pełnił funkcję socjusza magistra studentatu w Krakowie i duszpasterza
akademickiego (1998-1999). Następnie, w latach 1999-2001, podjął posługę wychowawcy i
wicerektora Międzynarodowego Kolegium
Teologicznego Karmelitów Bosych im. św.
Jana od Krzyża w Rzymie.
W 2004 r. ukończył studia psychologiczne na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i
Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Później
kontynuował studia licencjackie i doktoranckie na PAT i posługę formatora w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w
Krakowie. W tym czasie także organizował i
prowadził przy Karmelitańskim Instytucie Duchowości Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny. W latach
2011-2014 był IV radnym prowincji, rektorem WSD Karmelitów Bosych. Jest wykładowcą Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, WSD i Szkoły Formatorów przy Akademii „Ignatianum” oraz cenionym
konsultantem w dziedzinie pomocy psychologicznej osobom konsekrowanym.
Wybrany w 2014 r. przełożonym prowincjalnym jest także przewodniczącym Konferencji Wyższych
Przełożonych Zakonu Karmelitów Bosych Środkowo-Wschodniej Europy.
Również w środę, w godzinach popołudniowych dokonano wyboru radnych prowincjalnych, którzy będą
wspierać o. prowincjała Tadeusza Florka w zarządzaniu Prowincją. Są to: o. Łukasz Kasperek (reelekcja),
o. Wiesław Kiwior, o. Jarosław Janocha (reelekcja) i o. Paweł Hańczak.
Wybrano też delegata Prowincji na Kapitułę Generalną, którym został o. Szczepan Praśkiewicz, oraz jego
zastępcę – o. Fryderyka Jaworskiego.
We czwartek rano, 27 kwietnia, Kapituła Prowincjalna, po Mszy św., której przewodniczył o. prowincjał
Tadeusz Florek, dokonała wyboru przeorów klasztorów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W pięciu
klasztorach posługę tę powierzono dotychczasowym przeorom na kolejna kadencję. Są to klasztory w
Krakowie-Śródmieściu (o. Marian Zawada), Lublinie (o. Piotr Jackowski), Czernej (o. Leszek Stańczewski), Wadowicach (o. Grzegorz Irzyk) i w Krakowie-Prądniku Białym (o. Benedykt Belgrau). Nowych
przeorów powołano natomiast dla klasztorów w Przemyślu i w Munster w Stanach Zjednoczonych. Przeorem przemyskim wybrano o. Piotra Krupę z tamtejszej wspólnoty zakonnej, a przeorem klasztoru zamorskiego w Munster został o. Franciszek Czaicki, pracujący w Stanach Zjednoczonych od wielu lat i
będący już przeorem w Munster w latach 2011-2014.
Po zakończeniu sesji wyborczych Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych podjęła refleksję nad wieloraką tematyką zawartą wiodącym jej haśle, które brzmi: „Tożsamość,
misja i rozwój ducha braterskiego we wspólnocie lokalnej”.
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W niedzielę 30 maja uczestnicy Kapituły Prowincjalnej pielgrzymowali do klasztoru nowicjackiego i
sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, gdzie przybyli także przedstawiciele laikatu karmelitańskiego i instytutów życia konsekrowanego agregowanych do Zakonu Karmelitańskiego. Wszyscy
uczestniczyli w dziękczynnej Eucharystii za czterechsetlecie erygowania Polskiej Prowincji Zakonu
(1617-2017).
Główny celebrans – o. prowincjał Tadeusz Florek, nawiązując w swej homilii do niedzielnej ewangelii o
spotkaniu uczniów z Emaus ze Zmartwychwstałym Chrystusem, który umacniał ich w drodze (Łk 24,1335), stwierdził, że podobnie umacniał On tych wszystkich, którzy na przestrzeni czterystu lat spotykali
Go idąc drogą Karmelu i osiągając w ten sposób szczyty ewangelicznej doskonałości. Kaznodzieja przywołał imiennie św. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela życia zakonnego w Polsce po kasatach z okresu
zaborów, i przypomniał, że jest on pierwszym karmelitą bosym kanonizowanym w Kościele po św. Janie
od Krzyża.
Informacje zaczerpnięte z relacji umieszczonych na www.karmel.pl

Karmelita bosy, który ratował Żydów
Jesienią 2006 r. nuncjusz apostolski z Wilna poinformował Nuncjaturę Apostolską w Warszawie, a poprzez nią Zakon Karmelitów Bosych w Polsce, że prezydent Litwy Valdas Adamkus, pragnie na wniosek
Wileńskiego Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona odznaczyć pośmiertnie krzyżem zasługi o.
Andrzeja Gdowskiego (1871-1948), karmelitę bosego, który od 1936 r. był proboszczem parafii ostrobramskiej w Wilnie i podczas drugiej wojny światowej zaangażował się w ratowanie Żydów.

Jako karmelici bosi chcemy przywołać tego naszego bohaterskiego współbrata, gdyż nasi rodacy ratujący
Żydów zostają upamiętniani w wielu wymownych miejscach, czego wyrazem jest m.in. umieszczanie ich
imion w świątyni Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, czy też powstanie Muzeum im. Sług Bożych – Rodziny Ulmów w Markowej na Podkarpaciu, zamordowanych za pomoc okazywaną Żydom i objętych postepowaniem kanonizacyjnym do wyniesienia ich na ołtarze.
o. Andrzej Gdowski, karmelita pochodzący z Jasienia k. Brzeska, w czasie wojny, będąc proboszczem w
Wilnie, ukrywał Żydów na terenie klasztoru przy Sanktuarium w Ostrej Bramie, przygotowywał im dokumenty, dzięki którym mogli mieszkać w Wilnie, a także podróżować za granicę. Zdemaskowany przez
Niemców w marcu 1942 r. został osadzony w więzieniu na Łukiszkach, skąd po siedmiomiesięcznym
pobycie wywieziono go do obozu w Poniewieżu koło Kowna, a po kolejnych kilku miesiącach skierowano
do obozu w Szałtupiu, z którego został zwolniony dopiero pod koniec 1944 r. Zmarł 16 marca 1948 r. w
Wilnie i pogrzebano go na słynnym cmentarzu Na Rossie.
Jego działalność w książce pt. „Ostra Brama”, wydanej w 1945 r. w Zurychu, opowiedział Żyd Hermann
Adler, urodzony w Niemczech, który w 1940 r. przybył na Litwę i został osadzony w wileńskim getcie.
Tam ożenił się ze śpiewaczką operową z Wiednia, Żydówką Anitą Distler, uciekinierką z Austrii. O.
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Gdowski wystarał się dla obojga o paszporty, na podstawie których mogli oni opuścić Wilno i udać się
przez Warszawę na Węgry, skąd po różnych perypetiach i doświadczeniu katorgi obozowej w BergenBelsen dotarli do Bazylei, zamieszkując tam do końca życia.
W uroczystości nadania medalu, która odbyła się 15 września 2006 r. w pałacu prezydenckim w Wilnie,
z ramienia Zakonu Karmelitów Bosych wziął udział o. Bernard Radzik OCD, delegat prowincjalny Zakonu na Białorusi.
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

PROWINCJA - BRACIA
Gudogaj: Święcenia kapłańskie o. Henryka Valeiko
Dnia 22 kwietnia br., w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Gudogaju na Białorusi br. Henryk
Valeika od Zbawczej Krwi Chrystusa przyjął święcenia prezbiteratu. Brat Henryk pochodzi z parafii Odnalezienia Krzyża Świętego w Ostrowcu, która sąsiaduje z parafią w Gudogaju. Na uroczystość przybył
biskup pomocniczy diecezji Grodzieńskiej Józef Staniewski. Z Prowincji przybyła grupa ojców z Warszawy i Poznania na czele z Ojcem Prowincjałem Janem. Obecni byli także matka br. Henryka, jego
krewni, znajomi i koledzy, jak również goście z Białorusi i Polski. Dojechał także diakon Maciej z Towarzystwa Chrystusowego, kolega z seminarium i inni znajomi księża z kraju. Licznie zgromadzili się ojcowie i bracia z naszych wspólnot i również siostry ze zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Przybywających gości świątynia parafialna witała pięknymi dekoracjami podkreślającymi doniosłość
tego wydarzenia. Pogoda tego dnia miała zmienny charakter, było raczej deszczowo, lecz w południe
nieco się rozpogodziło, ale dosyć mocno wiało. Uroczysta msza święta rozpoczęła się w południe procesjonalnym wejściem przez główne drzwi kościoła. Przy śpiewie chóru przewodniczący ksiądz Biskup, w
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towarzystwie dwóch diakonów i koncelebransi zajmowali swoje miejsca w prezbiterium i w najbliższych
do niego ławkach. Br. Henryk który po raz ostatni założył diakońską stułę usytuował się przy krześle tuż
przy rozłożonym pomiędzy nim i ołtarzem dywanem. Rozpoczęła się Msza święta. W odpowiednim momencie poprzedzającym przyjęcie święceń br. Henryk wobec Biskupa i zgromadzonych gości potwierdził
chęć przyjęcia święceń prezbiteratu. W kazaniu ks. Biskup podkreślił odwagę Henryka w udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na głos Chrystusa i zachęcił do naśladowania Zbawiciela jako najwyższego kapłana
i pasterza. Następnie po modlitwie w postawie leżącej krzyżem przed ołtarzem, diakon wyznał posłuszeństwo biskupowi, przyjął dar Ducha Świętego, namaszczenie olejami i dostąpił godności prezbiteratu.
Każdy z obecnych kapłanów położył ręce na głowę neoprezbitera, po czym nastąpił moment radosnych
uścisków. O. Henryk kontynuował modlitwę już przy ołtarzu. Na zakończenie uroczystości neoprezbiter
złożył słowa wdzięczności na ręce ks. Biskupa, o. Prowincjała, podziękował matce i przybyłym gościom.
Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy świętej wybrane osoby z obecnych świeckich wyrazili o. Henrykowi radość z udziału w uroczystości i złożyli mu życzenia i podarowali kwiaty i upominki.

Świąteczny obiad odbył się w nowo wybudowanej części klasztoru Gudogajskiego w sali która z łatwością
pomieściła około 80 gości.
Następnego dnia o godzinie 11.00 w rodzinnej parafii, w Ostrowcu, o. Henryka rozpoczęła się Msza Prymicyjna. Neoprezbiter w obecności proboszcza parafii i współbraci, otoczony pięknym wiankiem trzymanym przez świątecznie ubrane dzieci, przeszedł od plebanii przed ołtarz świątyni. Tam otrzymał błogosławieństwo swojej matki i udał się na miejsce przewodniczenia. Homilię wygłosił ojciec Arkadiusz
Kulacha, między innymi ukazując historię rozwoju powołania o Henryka. Po zakończeniu Mszy prymicyjnej o. Neoprezbiter udzielił specjalne błogosławieństwo, w pierwszej kolejności obecnym kapłanom i
osobom zakonnym, następnie matce, krewnym i wszystkim obecnym. W międzyczasie, na zewnątrz niespodziewanie zaczął padać śnieg, który natychmiast topniał. Świąteczny obiad odbył się w gudogajskim
klasztorze.
Ojciec Henryk obecnie przygotowuje się do odwiedzin naszych parafii i celebracji tam Mszy świętych
prymicyjnych. Dziękujemy Bogu za tę wspaniałą uroczystość, a święta Teresa od Jezusa niech świętuje
w niebie i wspiera modlitwą kolejnego kapłana Karmelitę Bosego.
o. Yury Nakhodko OCD
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Ekstremalna Droga Krzyżowa 2017 – Trasa karmelitańska Poznań-Zwola

Pomimo deszczu prawie 60 tys. ludzi na całym świecie wyszło na trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
Postanowili wyjść ze swojego domu, opuścić wygodną kanapę i miejsca, w których czują się bezpiecznie,
by samotnie i w milczeniu zmierzyć się w nocy z minimum 40 km trasą, która miała stać się dla nich
drogą przełomu i okazją do spotkania z Bogiem.
W czasie drogi krzyżowej przeżywanej w takich trudnych warunkach, podczas zmagania się z deszczem,
chłodem, ciemnością, długim dystansem, a więc brakiem komfortu, wyczerpaniem, bólem i nienormalnością, bo zazwyczaj o tej porze powinno się leżeć w łóżku pod ciepłą kołdrą, człowiek może przekroczyć
granice swoich możliwości i dzięki temu otworzyć się na zmianę.
Motywacji jest tyle, ilu jest uczestników. Częstym powodem podjęcia wyzwania EDK jest poszukiwanie
w życiu wartości, swojego miejsca, chęć przeżycia czegoś głębokiego. Są tacy, co chcę spróbować swoich
sił, przekroczyć swoich granice, wychodząc ze strefy komfortu i mierząc się ze swoimi słabościami. Choć
trasy są wymagające, idą nie tylko wysportowani, silni mężczyźni. Idą wszyscy: młodzi i starzy, księża,
zakonnice, ateiści, kobiety, narzeczeństwa, małżeństwa, młodzież, lekarze, prawnicy, survivalowcy itd.
Dla każdego doświadczenie EDK jest czymś innym.
„Przestajemy być tacy, jacy siebie sobie wymyśliliśmy i jak siebie uwięziliśmy w klatce własnych wyobrażeń, w naszych możliwościach i chceniach. Otwiera się droga do zupełnie innego patrzenie na siebie.
Cechą charakterystyczną tego, co dzieje się z ludźmi po przejściu EDK jest to, że odkrywają dla siebie
nowe możliwości. Rozwijają się nie dla własnego rozwoju, ale dlatego, że gdy stają się fajniejsi, mogą
budować fajniejsze relacje, w tym relacje z Bogiem” – mówi ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Wielu uczestników EDK stwierdza, że właśnie w czasie tej wędrówki podjęło
ważne życiowe decyzje, zmieniło sposób myślenia, a także zmierzyło się z samym sobą. Większość z nich
wskazuje, że EDK się nie da opisać, ją trzeba po prostu przeżyć.
Podobnie jak przed rokiem parę tras Ekstremalnej Drogi Krzyżowej miało swój początek w Sanktuarium
św. Józefa w Poznaniu, u Karmelitów bosych. Najkrótsza trasa, wychodząca z Bazyliki Mniejszej liczyła
42 km i prowadziła do Bąblina. Najdłuższa, wiodąca w stronę Tulec, miała 60 km. Natomiast najwięcej
chętnych zgłosiło się na 44 km wędrówkę do Zwoli k. Zaniemyśla. EDK rozpoczęła się Mszą Święta o
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godz.18:00, w czasie której ponad 300 pątników powierzyło Panu Bogu swoją drogę oraz intencje, z którymi wyruszali. Po Eucharystii Ojciec Przeor pobłogosławił drewniane krzyże, które uczestnicy zabierali
ze sobą na nocną wyprawę, jak również udzielił każdemu indywidualnego błogosławieństwa.

Trasa karmelitańska – św. Teresy od Jezusa, na którą wyruszyło 158 osób, prowadziła bocznymi drogami
od Sanktuarium przez Starołękę, Minikowo, Krzesiny, Babki, Kamionki, Mieczewo, Radzewo, Czmoń,
Kaleje, Luciny i Mateuszewo do Domu Rekolekcyjno - Formacyjnego Karmelitów bosych w Zwoli.
Pierwsi uczestnicy byli na miejscu już ok godz. 4:00. Ostatni dotarli ok godz. 8:00. Na miejscu można
było ogrzać się i odpocząć, wypijając gorącą kawę lub herbatę. Ojcowie udostępnili też swoją klasztorną
kaplicę, gdzie od wczesnych godzin rannych trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu. Również specjalnie dla uczestników tego dnia zostały odprawione Msze Św. o godz. 5:15, 6:00 i 7:30. Następnie
strudzeni pątnicy mieli możliwość wrócić do Poznania podstawionym autokarem.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom EDK 2017. I życzymy Wam, żeby to nie był koniec, ale początek
przełomu w waszym życiu.
Karolina Sieradzka – koordynator trasy EDK Poznań-Zwola i ekipa EDK Poznań – Zwola

Wieści od Braci w Usolu Syberyjskim
1) Nieco wcześniej niż zwykle, bo już w Wielki wtorek, 11 V, uczestniczyliśmy we Mszy krzyżma św. w
irkuckiej katedrze. Przewodniczył nasz nowy nuncjusz Celestino Migliore. Dzień wcześniej zawitał on do
Usola. Zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. A w rozmowie z o. Pawłem przyznał się, że jest kibicem
Juventusa. Mszę św. w katedrze prowadził po rosyjsku, ale na razie po polsku mówi lepiej...
2) W Wielkim tygodniu podzieliliśmy się zadaniami jak zwykle: o. Mirosław wyjechał do Pichtyńska, o.
Roman modlił się z siostrami karmelitankami a o. Paweł celebrował w kościele parafialnym. Jako wierny
uczeń papieża seniora Benedykta, postarał się aby to pierwsze Triduum w nowym kościele było przeżyte
w poczuciu sacrum. Bez pośpiechu, z pełnym kompletem czytań, zaangażowaniem świeckich w liturgii...
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Wyjątkową ciszę i skupienie w jakim ludzie przeżywali te dni nie zepsuła nawet sobotnia ulewa. Do ostatniej chwili, do godz 22.00 mieliśmy nadzieję, że to tylko próba wiary. Niestety. Obyło się bez ogniska,
ale poświęcenie ognia musiało być. Po liturgii spotkaliśmy się u sióstr na kolacji przy kratkach. Złożyliśmy sobie życzenia i spożyliśmy razem „święconkę”.
3) Od jakiegoś czasu do naszej wspólnoty dołączyła nowa "parafianka" ochrzczona w Kościele prawosławnym, Nina Juriewna. Po cyklu katechez, w Niedzielę miłosierdzia, w czasie Mszy św. złożyła katolickie wyznanie wiary i teraz jest już naszą parafianką bez cudzysłowu.
Kolejna radość to 15 letnia Zarina Nabatowa.
Dziewczyna, która od ponad roku chodzi no naszej świątyni, pomaga siostrom albertynkom w
ich pracy z dziećmi a od jakiegoś czasu przygotowuje się do spowiedzi i Komunii św. Wyjątkowo
poważnie myśląca istota.
I żeby zamknąć temat kobiet i radości z mini
związanych - dodam, że mamy nową organistkę
Katię. Na razie jeszcze chodzi do szkoły muzycznej w Irkucku ale na niedziele przyjeżdża do nas.
Możemy nie tylko zaśpiewać Alleluja, ale i zagrać.
4) Po świętach wielkanocnych jest trochę więcej
czasu, więc zaczęli nas odwiedzać żądni towarzystwa księża. Użyczamy im gościny, pozwalamy
wygrać z nami w tysiąca i pokazujemy nowy,
pięknie rzeźbiony herb Karmelu, który w tych dniach dostaliśmy od miejscowego artysty. Wisi w klasztorze w głównym holu i przypomina wszystkim, gdzie się znajdują.
5) A ponieważ sąsiednią ścianę zdobi oprawiona w ramkę fotografia o. Pawła dzierżącego w dłoniach, w
triumfalnym geście, wielkiego hariusa (taaaka ryba), to wspomnę o jeszcze jednym epizodzie. Otóż po
zejściu lodu z Angary, a przed okresem tarła, mieliśmy małe okienko na połów ryb. Rezultat: pewnego
pięknego wieczoru Paweł przywozi 3 lenoki, o łącznej masie 4,8 kg. Jednego ofiarowaliśmy ks. Biskupowi, drugiego pani ekspedientce z zaprzyjaźnionego sklepu, a trzecia ryba starczyła na kolację dla całej
naszej trójki. Chyba trzeba będzie zaktualizować fotografię.
o. Roman Nowak OCD

Drzewina – Kapituła win
W kwietniu kapituła win wypadła nam
w Wielkim Tygodniu. Raz w miesiącu
spotykamy się po to, by wzajemnie pomóc sobie wzrastać w miłości i prawdzie. Tak dla siebie, nazywamy to spotkanie kapitułą szczerości. Do takiej
kapituły trzeba się wcześniej przygotować, przemodlić i przemyśleć sprawy,
które chcę poruszyć. To ważne, gdyż
jeżeli na bieżąco przypominam sobie
trudne sprawy, to emocje potrafią
wziąć górę.
Najpierw dany brat może przeprosić
innych za swoje uchybienia. Potem
wypowiada swoje podziękowanie do
poszczególnych braci. Okazuje się, że
potrzeba pewnego wysiłku by przypomnieć sobie coś dobrego, za co chcę
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podziękować, bo krzywdy jakoś łatwo się pamięta. Dalej ma miejsce upomnienie braterskie, jest to
szczere, proste, bez gniewu opowiedzenie o sytuacjach, które są dla mnie ciężkie, które utrudniają
wspólne życie. Cel jest prosty: chcę usłyszeć, w jakich momentach moim braciom jest ze mną ciężko żyć.
Naszą zasadą jest, że wcale nie muszę upominać, że jeżeli przez ten czas nic wielkiego się nie stało, to nie
musze na siłę wyszukiwać czyichś win.
Bardzo ważna jest atmosfera takiej kapituły. Chcemy unikać sytuacji, gdy każdy sucho wypowie swoje
żale, mocno staramy się by prawda była wypowiadana z miłością. Wiadomo, że w męskiej wspólnocie,
takiej delikatności musimy się uczyć. Oczywiście wcześniej przygotowując się, każdy sam rozmawia o
tych sprawach z Chrystusem, to sprawia, że możemy z pewnym dystansem rozmawiać o trudnych rzeczach. Ustaliliśmy także, że gdyby ktoś się zagalopował w upominaniu, to reszta wspólnoty może się
wtrącić i bronić tego, który niesłusznie lub przesadnie jest upomniany.
Wcześniej włączaliśmy upomnienia w zwyczajna kapitułę, tę cotygodniową. Jednak okazało się, że wzburzone emocje bardzo utrudniały nam rozeznawania zwykłych spraw domowych. Dlatego zdecydowaliśmy znaleźć oddzielny czas na kapitułę win.
Samo życie podpowiedziało nam potrzebę oczyszczania więzi między nami. Chcąc robić to w duchu
Ewangelii i w duchu tradycji naszego zakonu, poświęciliśmy kilka tygodni na rozumowe zgłębienie tego
tematu, poprzez oczytanie się i małe konferencje na ten temat. Zastanawialiśmy się też nad formą. Dopiero tak przygotowani prześliśmy od teorii do życia. Dziś widzimy tego dobre owoce.
o. Artur od Ducha Świętego OCD

Poznań: „trzeci raport” Braci Postulantów
Szczęść Boże! Serdecznie dziękujemy
wszystkim za modlitwę w intencji naszej
postulanckiej wspólnoty. W poprzednim
numerze znaleźliśmy też informację, iż
bracia nowicjusze w Zamartem zainspirowani naszym artykułem sami napisali
kilka słów o nowicjackich wydarzeniach.
Cieszymy się tym bardzo i gorąco pozdrawiamy!
Jednocześnie
zapraszamy
wszystkich do lektury naszego kolejnego
sprawozdania.

W Wilnie z br. Grzegorzem

Na przełomie marca i kwietnia mieliśmy
okazję kilkukrotnie pojechać do Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Puszczykowie, gdzie pomagaliśmy w pracach
ogrodowych. Zgodnie stwierdziliśmy, że
Siostry są bardzo gościnne, a otoczenie,
w którym mieszkają — piękne z powodu
mnogości zieleni.

Pierwsza połowa kwietnia miała wiele akcentów związanych z trwającym wciąż Wielkim Postem. Chcąc
naśladować Ukrzyżowanego postanowiliśmy symbolicznie przelać krew dla innych i poszliśmy do poznańskiego Centrum Krwiodawstwa, skąd wróciliśmy lżejsi niecałe 0,5 kg. Uczestniczyliśmy również
w wydarzeniach związanych z Męką Pańską: post. Bartosz poszedł na nocną Ekstremalną Drogę Krzyżową do klasztoru w Zwoli (44 km), a post. Paweł wraz z o. Tomaszem wzięli udział w przedstawieniu
Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli.
Triduum Paschalne zapamiętamy jako czas spokojny i pełen skupienia, kiedy to modlitwa wyraźnie dominowała nad pracą fizyczną. Czas ten wykorzystaliśmy m.in. adorując Najświętszy Sakrament w ciemnicy, a następnie w grobie Pańskim. Wigilię Paschalną spędziliśmy wraz z Siostrami Karmelitankami
Bosymi, które mieszkają na drugiej stronie ulicy. Po rezurekcyjnym Alleluja Siostry zaprosiły nas na
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wspólną rekreację do rozmównicy, a po tym miłym spotkaniu kontynuowaliśmy rekreację z braćmi klerykami aż do białego rana.
Oktawa Wielkanocy to prawdziwe jedno, długie święto pełne radosnych Alleluja. Najbardziej lubimy
śpiewane „Królowo niebios” — zarówno w wersji polskiej, jak i łacińskiej.
Podczas powrotu braci z Białorusi ze święceń kapłańskich br. Henryka popsuł się samochód i musiał
pozostać na Litwie na przymusowym remoncie. W wyniku tego zostaliśmy obdarowani niespodziewanym prezentem — pojechaliśmy z br. Grzegorzem odebrać samochód, a przy okazji mieliśmy kilka godzin na odwiedziny Matki Bożej Ostrobramskiej i zwiedzanie Wilna. Dla post. Pawła była to pierwsza
wizyta w stolicy Litwy, a dla post. Bartosza powrót na przetarte ścieżki, ponieważ kiedyś część studiów
odbył na Politechnice Wileńskiej. Mamy głęboką nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze okazja, by
przyjechać do tego pięknego miasta na dłużej. Podróż przez Mazury była natomiast okazją do poznania
roześmianej i bardzo serdecznej wspólnoty Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku.
post. Bartosz

PROWINCJA - SIOSTRY
Z Karmelu w Usolu Syberyjskim
Na początku kwietnia, przeżywając ostatnie dni Wielkiego Postu, podjęłyśmy wszelkich starań, aby jak
najlepiej przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Oprócz bardziej prozaicznych, choć nieuniknionych
przygotowań, ważniejszą rolę odgrywały te duchowe. W tym roku Wielki Tydzień w naszym klasztorze
stał się czasem niezwykłych spotkań.
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W Niedziele Palmową, 9 kwietnia, odwiedził nas Nuncjusz Apostolski Federacji Rosyjskiej – Arcybiskup
Celestino Migliore. Przyjechał on do nas wieczorem w towarzystwie naszego ordynariusza ks. bp. Cyryla
Klimowicza. Zaprosiłyśmy naszych gości do refektarza na kolację, w czasie której mówiliśmy o sytuacji
Kościoła lokalnego i o naszej karmelitańskiej ukrytej obecności w sercu tego Kościoła. Jako, że Arcybiskup Celestino dopiero od niedawna jest w Rosji, rozmawialiśmy głównie po polsku. To zrozumiałe, ponieważ kilka lat przedtem pełnił funkcję Nuncjusza w Polsce. Będąc bardzo otwartym człowiekiem,
Ksiądz Arcybiskup podzielił się z nami swoim doświadczeniem duszpasterskim w różnych krajach
świata, trochę opowiedział o sobie i o swoich pierwszych wrażeniach pracy w Rosji. Po posiłku udaliśmy
się do naszego chóru zakonnego na krótkie nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Po wspólnej modlitwie i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia Ksiądz Arcybiskup udzielił nam swojego błogosławieństwa. Na
koniec spotkania ofiarowałyśmy naszym gościom skromne prezenty z naszych prac.
W Wielki Wtorek miałyśmy zaszczyt gościć jeszcze jedną wyjątkową osobę. W tym dniu przybył do nas
Senator RP p. Artur Warzocha wraz z konsulem generalnym RP w Irkucku p. Krzysztofem Świderkiem.
Pan Senator przyjechał na Syberię na specjalne zaproszenie irkuckiego Konsulatu, żeby z bliska przyjrzeć
się życiu Rodaków na tej ziemi. Jednym z punktów jego wizyty stało się Usole Syberyjskie, a w nim i nasz
klasztor. W czasie rozmowy p. Artur podzielił się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi sytuacji politycznej i społecznej w Polsce. Przekazując naszej Wspólnocie pozdrowienia od członków Polskiego
Rządu, m.in. od Pani Premier Beaty Szydło, nadmienił, że bardzo liczą na nasze modlitwy. Na zakończenie spotkania dowiedziałyśmy się, że p. Artur ma wykształcenie muzyczne i w wolnych chwilach gra na
skrzypcach. Ucieszyłyśmy się bardzo, ponieważ jedna z naszych sióstr również gra na skrzypcach. Zaproponowałyśmy więc Panu Senatorowi, by przyjechał do nas jeszcze raz z mini-koncertem. Kto wie,
może Pan Bóg rzeczywiście kiedyś pozwoli zrealizować ten pomysł?
Po niezwykłych spotkaniach powróciłyśmy do naszej codzienności, a wkrótce miało nastąpić najważniejsze wydarzenie Roku Liturgicznego – Triduum Paschalne. Nabożeństwom Triduum przewodniczył o.
Roman Nowak OCD. Jak zwykle, poczynając od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, większość
czasu spędzałyśmy na modlitwie adoracyjnej, towarzysząc Jezusowi w Ogrójcu, podczas sądu Piłata, na
drodze Krzyżowej, na Kalwarii, a później trwając w ciszy przy Grobie Zbawiciela... Po nocnej Wigilii Paschalnej ku naszej radości w końcu zabrzmiało uroczyste Alleluja, ogłaszające całemu światu Zmartwychwstanie naszego Pana. Po rezurekcyjnej procesji z Najświętszym Sakramentem, udałyśmy się do rozmównicy na poświęcenie pokarmów i świąteczne życzenia naszych Braci Karmelitów. Uroczyste wspólne
świętowanie przedłużyło się następnego dnia, kiedy po Mszy Św. również spotkaliśmy się z Braćmi na
rekreacji. W czasie spotkania o. Paweł pokazał nam filmiki i zdjęcia ze swoich wakacji w Argentynie, więc
miałyśmy możliwość przenieść się na drugi kraniec świata i zobaczyć zadziwiające piękno tamtejszej
przyrody. Nie zapomniałyśmy w tym dniu również o urodzinach o. Romana, albowiem przypadły one w
tym roku na główne święto chrześcijańskie – Niedzielę Wielkanocną. Natomiast w Wielki Poniedziałek
z niewielkim opóźnieniem świętowałyśmy razem z Braćmi imieniny naszej S. Idy. Oktawę Wielkanocną
zakończyła Niedziela Miłosierdzia, która w tym roku zbiegła się z liturgicznym wspomnieniem Św. Jerzego, a więc z imieninami Ojca Świętego. Z tej okazji miałyśmy w naszym gronie wielką rekreację. W
czasie południowej Mszy Św. polecałyśmy Dobremu Bogu intencje Kościoła, dziękując za dar Jego nieskończonego Miłosierdzia i wypraszając potrzebne łaski dla całego świata. W tym dniu wieczorem świątecznie odwiedziły nas nasze najbliższe sąsiadki – Siostry Albertynki – które podzieliły się z nami radościami i troskami swojego życia i apostolskiej pracy.
Ostatnie dni kwietnia coraz bardziej radują nas ciepłem i słoneczną pogodą. Na razie na dworze jeszcze
brak zieleni, ale w powietrzu już się czuje, że przychodzi wiosna. W radosnym Okresie Wielkanocnym
łączymy się z Wami duchowo i życzymy, aby Pokój Zmartwychwstałego Chrystusa nieustannie rozpromieniał nasze serca!

Z Karmelu w Warszawie
Budząca świat do życia wiosna, która w sposób odczuwalny i widoczny dla oka naznaczyła dwa ostatnie
miesiące, również i nam w sposób symboliczny przypomniała o konieczności nieustannego duchowego
„budzenia się” do nowego życia, odradzania, metanoi. A zbiegło się to z przypadającymi na ten czas wydarzeniami roku liturgicznego, jakimi był Wielki Post i obchody świąt Wielkanocnych. Choć cykliczność
roku liturgicznego sprawia, że co roku Kościół podaje nam do rozważania i przeżywania te same prawdy
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wiary, a nasze zakonne tradycje uściślają sposób ich celebrowania, za każdym razem przeżywane są one
inaczej, gdyż zmieniają się okoliczności im towarzyszące, zmieniamy się my same i nasz wewnętrzne
podejście do fundamentalnych treści wiary. Dzięki łasce Bożej czas zostaje uświęcony obecnością Chrystusa, który pozwala nam za każdym razem na nowo przeżywać zbawcze Misterium i w komunii z Nim
przekształcać nasze życie, będące nową Paschą Pana.
Pierwszy dzień marca zbiegł się w tym roku z początkiem Wielkiego Postu – przypadała bowiem na ten
dzień Środa Popielcowa. Do owocnego przeżycia tego okresu liturgicznego przygotowywałyśmy się jak
co roku poprzez czterdziestogodzinne nabożeństwo połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu,
które miała miejsce w dniach 26-28 lutego. Nie zabrakło też pewnego przygotowania formacyjnego, choć
może nie ściśle związanego z tematyką wielkopostną, jednak przypominającego nam o potrzebie nawrócenia. 27 lutego miał bowiem miejsce pierwszy w tym roku wykład z cyklu formacji ciągłej wygłoszony
przez o. Wiesława Kiwiora OCD dotyczący analizy poszczególnych rozdziałów naszych Konstytucji. Jest
to kontynuacja podejmowanej przez nas już wcześniej rewizji życia według naszych Konstytucji. Tym
razem przedmiotem analizy był rozdział 5 cz. III naszych Konstytucji poświęcony zagadnieniu karcenia
sióstr (Konstytucje 183 – 187). Ponieważ bogactwo przekazywanych treści nie pozwoliło nam zmieścić
się w wyznaczonym czasie, Ojciec Prelegent kontynuował wykład na następnym spotkaniu, które miało
miejsce już 9 marca. Przekazane treści stały się wyzwaniem do zarówno osobistej jaki i wspólnotowej
rewizji życia, co ułatwić miały zaproponowane przez Ojca pytania do refleksji. Ufamy, że już wkrótce
wykłady będą kontynuowane, co pomoże nam wierniej realizować nasze powołanie w Kościele, zgodnie
z normą obiektywną, jaką są nasze Konstytucje.
W Środę Popielcową, 1 marca, wraz z całym Kościołem rozpoczęłyśmy Wielki Post. Zewnętrznym wyrazem rozpoczętego przez nas czasu pokuty był tradycyjny obrzęd posypania głów popiołem. Gest ten, jak
co roku przypomina nam kruchość naszego ziemskiego istnienia i konieczność nieustannego nawracania
się w duchu ewangelicznym, nieustannego poszukiwania woli Bożej i kształtowania zgodnie z nią całego
naszego życia.
Przemiana, jaka ma w nas się dokonywać, ma coraz bardziej otwierać nas na potrzeby Kościoła i świata.
Jako karmelitanki bose modlitewną troską winnyśmy otaczać zwłaszcza kapłanów, duchowych pasterzy
Ludu Bożego. W tym duchu modliłyśmy się w sposób szczególny za naszych Arcypasterzy – 3 i 4 marca
za kard. Kazimierza Nycza w rocznicę ingresu i dzień imienin, zaś 10 marca za Ojca Świętego Franciszka,
dziękując Bogu za jego posługę w 4 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Polecałyśmy Bogu wszystkie
troski i duszpasterskie prace naszych Arcypasterzy prosząc, by udzielał im potrzebnych łask do pełnienia
ich niełatwej choć niezmiernie ważnej posługi w Kościele.
8 marca czekała nas miła niespodzianka – nieoczekiwana wizyta Naszego Ojca Prowincjała o. Jana Malickiego, który zagościł u nas z życzeniami i słodkim podarkiem … z okazji dnia kobiet. Po konwentualnej
Mszy Świętej sprawowanej przez Naszego Ojca i po śniadaniu udałyśmy się do rozmównicy na rekreacyjne spotkanie z naszym Gościem, podczas którego podzielił się z nami wiadomościami o ważnych wydarzeniach z życia Zakonu i Prowincji.
11 marca, dzień później niż co roku, rozpoczęłyśmy 9 dniową nowenną przed Uroczystością św. Józefa,
Patrona i Opiekuna naszego Klasztoru. Opóźnienie spowodowane było koniecznością przełożenia Uroczystości św. Józefa na 20 marca, gdyż w samo kalendarzowe wspomnienie naszego Patrona przypadła
III niedziela Wielkiego Postu, co uniemożliwiło tego dnia obchód liturgiczny uroczystości. Niemniej
przygotowaniom duchowym towarzyszyły również te „zewnętrzne”, gdyż na Uroczystość św. Józefa
przypadły imieniny Naszej Matki, której św. Józef patronuje, jak również rocznica inauguracji naszego
Klasztoru. Dlatego też, mimo wielkopostnego klimatu dzień naszego Patrona uczciłyśmy wielką rekreacją uświetnioną różnymi miłymi akcentami. Już w niedzielę wieczorem, w przeddzień Uroczystości w
refektarzu pojawiła się imieninowa wystawka, w skład której weszła cała „gama” naszych różnorodnych
ręcznych wyrobów (figurki, różańce, kartki itd.), przeznaczonych do dyspozycji Naszej Matki. Poranna
Msza Święta w Uroczystość św. Józefa sprawowana była w intencji zarówno Naszej Matki jak i całej
Wspólnoty, z prośbą o szczególną opiekę św. Józefa nad nami. Życzeniom złożonym Naszej Matce przy
śniadaniu towarzyszyła imieninowa piosenka, która była drobną parafrazą tekstu ułożonego przed 76
laty przez pierwszą Przeoryszą naszej Warszawskiej re-fundacji – M. Marię Józefę od Jezusa dla ówczesnego Prowincjała – o. Józefa Prusa z okazji imienin. Wieczorną rekreację uświetniła natomiast jeszcze
jedna „atrakcja” – przygotowana przez Nowicjat prezentacja multimedialna pt.: „Historia życiem pisana.
76 lat pod opieką św. Józefa Klasztoru Karmelitanek Bosych w Warszawie”. Pokaz zdjęć przedstawiająKarmel-Info n. 81 (maj 2017) s. 18

cych historię Warszawskich Karmelitanek – zarówno pierwszej fundacji z XVII w., jak obecnej re-fundacji na ul. Wolskiej opatrzony bogatym komentarzem historycznym w wykonaniu Sióstr z Nowicjatu
miał miejsce w Sali Nowicjackiej, pomieszczeniu, w którym przed 76 laty po raz pierwszy w prowizorycznych warunkach została odprawiona przez o. Józefa Prusa OCD i przy udziale Matek Fundatorek Msza
Święta inaugurująca powstanie naszej re-fundacji. Prawie dwu godzinny multimedialny „spacer” po historii pozwolił nam odświeżyć pamięć o minionych czasach a jednocześnie pobudził nas do wdzięczności
Bogu – i św. Józefowi za stale towarzyszącą obecność i opiekę nad naszym Klasztorem. Po tym bogatym
w wydarzenia i przeżycia dniu powróciłyśmy do codziennych, zwykłych obowiązków, ożywione pamięcią
i wdzięcznością za udzielone nam dary – za powołanie, za nasz Klasztor, patronat św. Józefa, który wiernie choć dyskretnie towarzyszy nam we wszystkich życiowych okolicznościach.

Jednakże w tej „codzienności” nie brakło różnych nadzwyczajnych wydarzeń. W tych miesiącach miały
również miejsce prawie stale nam towarzyszące prace remontowe klasztoru. Za radą specjalistów bowiem postanowiłyśmy ulepszyć (i uczynić bardziej ekonomicznym) niedawno zmodernizowany przez
nas system ogrzewania Klasztoru poprzez wykonanie izolacji dachów nowoczesną metodą tzw. uszczelnienia pianką izolacyjną. Prace specjalistycznej ekipy rozpoczęły się już w połowie marca, jednak duża
powierzchnia dachów naszego rozległego Klasztoru jak i różnice w ich nachyleniu spowodowały że prace
trwały z przerwami prawie całe dwa miesiące i jak na razie jeszcze nie zostały sfinalizowane. Ufamy jednak, że niebawem to nastąpi.
Przełom zimowo-wiosenny naznaczył się też małą epidemią grypy, która i w tym roku nie ominęła naszej
Wspólnoty i trwała aż kilka tygodni. W fazie szczególnego jej nasilenia na kilka dni zakłóciła codzienny
rytm naszej zakonnej obserwy, jednakże dzięki podjętym środkom szczęśliwie przeminęła pozwalając
nam w tym roku bez większych zakłóceń przeżywać uroczystości wielkanocne.
W dniach 27-31 marca miał miejsce na Jasnej Górze zjazd Wyższych Przełożonych Zakonów Kontemplacyjnych Żeńskich w Polsce zorganizowany przez KWPŻZK w którym wzięła udział również Nasza
Matka. W bogatym w wykłady i spotkania programie zjazdu przewidziane było spotkanie z Prefektem
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Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - kard. João Braz
de Aviz oraz z Nuncjuszem Apostolskim – abpem Salvatore Pennacchio. Przełożone, wyjątkowo licznie
zgromadzone, brały udział zarówno w wykładach jak i grupach dyskusyjnych, podczas których, omawiając zadane kwestie, dzieliły się swoimi doświadczeniami. Spotkanie zwyczajowo uwieńczyła nocna adoracja przed wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej zakończona Mszą Świętą. Po powrocie do Klasztoru
Nasza Matka podzieliła się z nami swoimi przeżyciami, spostrzeżeniami i refleksjami a dzięki życzliwości
s. Patrycji Kozłowskiej, sekretarki KWPZŻK, która postarała się o fotograficzną dokumentację zjazdu,
również wizualnie mogłyśmy wspólnie prześledzić przebieg tego wydarzenia.
W ten sposób duchowo przybliżyłyśmy się do obchodów głównych tajemnic naszej wiary – misterium
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana. Pewnym wprowadzeniem do ich celebracji był kwartalny dzień pokuty (5 kwietnia), który przypadł w tym roku tuż przed Wielkim Tygodniem. Modliłyśmy
się w tym dniu w sposób szczególny w intencjach Ojca Świętego, Kościoła i naszej Ojczyzny, co połączone
było z całodobową adoracją Najświętszego Sakramentu i postem.
Obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczęłyśmy tradycyjnie w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, przypadającą w tym roku 9 kwietnia. Zgodnie z karmelitańską tradycją podczas niedzielnego obiadu „gościłyśmy” wzorem Marii i Marty z Betanii Pana Jezusa w bogato przyozdobionym w kwiaty refektarzu. W
Wielkim Tygodniu poprzez większe skupienie starałyśmy się przygotować do Triduum Paschalnego.
Rozpoczęłyśmy jego obchody wraz z całym Kościołem uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek, 13 kwietnia o godz. 17. Sprawował ją w intencji dziękczynnej za dar Kapłaństwa i Eucharystii
o. Karol Milewski OCD. Jak co roku, po Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do tzw. Ciemnicy i całodobowa adoracja. Nabożeństwo wielkopiątkowe, które poprowadził o. Janusz
Dołbakowski CSsR rozpoczęłyśmy o godz. 15. Po nabożeństwie, przy śpiewie pieśni „Odszedł Pasterz
nasz …” Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego i tam adorowałyśmy go w milczeniu aż do samej Wigilii Paschalnej. Jak co roku Triduum zgromadziło w naszej kaplicy dość dużą
liczbę wiernych. Cieszymy się, że dzięki temu w konkretny sposób zaznaczyła się nasza obecność w życiu
Kościoła partykularnego i że w komunii z wiernymi mogłyśmy celebrować najważniejsze tajemnice naszej wiary.
W Wielki Piątek, 14 kwietnia zakończyła swój trzymiesięczny aspirat nasza kandydatka Daria. Po południu opuściła nasz Klasztor i udała się do domu celem dalszego, indywidualnego rozeznawania powołania i uzupełnienia koniecznych formalności. Towarzyszymy jej w tym procesie swą życzliwą modlitwą.
Wigilia Paschalna a wraz z nią nasze świętowanie uroczystości Wielkanocnych rozpoczęła się o godzinie
20. O. Krzysztof Stępowski CSsR, specjalnie zaproszony na tę okazję przez naszego kapelana o. Janusza
z odśpiewał uroczyste Exultet. Po czterdziestodniowej przerwie zabrzmiało w końcu radosne „Alleluja”
ogłaszające całemu światu zmartwychwstanie naszego Pana. Obchody Wigilii Paschalnej w naszej kaplicy zakończyła krótka – ze względu padający deszcz, procesja rezurekcyjna po zewnętrznym terenie
przed Klasztorem. Po skończonych uroczystościach udałyśmy się na krótkie spotkanie i życzenia do Ojca
kapelana, a następnie do refektarza na mały poczęstunek, by wspólnie dzielić radość, że Pan zmartwychwstał i jest pośród nas obecny.
„Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy” – antyfona wielkanocna powtarzana w
modlitwach przypadających na czas oktawy przypominała nam o radości, jaka winna płynąć nieustannie
dla nas z faktu obecności Zmartwychwstałego pośród nas i o wezwaniu do odkrywania tej obecności
pośród codziennych wydarzeń. W poniedziałek wielkanocny, po Mszy Świętej miałyśmy możność spędzenia świątecznej rekreacji z o. Marianem Stankiewiczem OCD, zaś na wieczornej rekreacji udałyśmy
się na spotkanie z naszym kapelanem o. Januszem Dołbakowskim CSsR.
Kościół przedłuża dzień uroczystości wielkanocnych o oktawę. W naszej Wspólnocie w sposób szczególny świętujemy uroczystości Wielkanocne przez trzy dni, jednak cała oktawa jest tym radosnym dniem
uczynionym przez Pana, dniem Jego Zmartwychwstania, dniem triumfu nad śmiercią. W takim też duchu starałyśmy się ją przeżywać.
Oktawę Wielkanocną zakończyła Niedziela Przewodnia obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia. Przygotowywałyśmy się do niej jak co roku przez Nowennę do Miłosierdzia Bożego odprawianą już od Wielkiego Piątku. O godz. 15 łączyłyśmy się z całym Kościołem wspólnie odmawiając Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. Dzień uczciłyśmy, w duchu wdzięczności i radości ze Zmartwychwstania Pana wielką rekreacją.
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Rozpoczęłyśmy w tym dniu również modlitwy zalecane przez Naszego Ojca Prowincjała w intencji zbliżającej się Kapituły Prowincjalnej, codziennie, zgodnie z wytycznymi, prosząc o światło Ducha Świętego
i wstawiennictwo św. Teresy w wyproszeniu potrzebnych łask dla naszej Prowincji.
Obchody oktawy wielkanocnej dobiegły końca, jednak radość paschalna pozostała w nas pośród codziennych dni trwającego wciąż okresu wielkanocnego. Czekały nas jeszcze w tym miesiącu ważne chwile,
które w naszym zwykłym, klauzurowym życiu od czasu do czasu mają miejsce, i których obecność to
życie ożywia i dynamizuje. W dniach 25-27 kwietnia gościłyśmy w naszym Klasztorze o. Tadeusza Kujałowicza OCD, którego poprosiłyśmy o poprowadzenie dnia skupienia. Ojciec wygłosił nam cztery konferencje – wstępną, o Miłosierdziu Bożym i trzy zasadnicze, poświęcone cnotom teologalnym (wierze, nadziei i miłości) i ich odniesieniu do ślubów zakonnych (posłuszeństwa, ubóstwa i czystości). Pierwszego
dnia pobytu o. Tadeusza spędziłyśmy z Nim wspólnotowo wieczorną rekreację. Miałyśmy również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i indywidualnej rozmowy z Ojcem. Treści przedłożone przez o. Tadeusza podczas konferencji pomogły nam w ożywieniu nadprzyrodzonego spojrzenia
na nasze życie, w podjęciu na nowo refleksji nad naszą wiarą, nadzieją i miłości, do zadania sobie pytania
o ich praktyczną realizację w naszym życiu oraz podjęcia konkretnych postanowień. Uświadomiły konieczność nieustannego nawracania się i odnowy gorliwości życia w służbie Kościołowi. Mamy nadzieję,
że o ile okoliczności na to pozwolą, Ojciec znów niedługo zagości w naszym Klasztorze, by pomóc nam
przez głoszoną naukę ożywiać gorliwość w kroczeniu za Chrystusem i wierniej realizować nasze karmelitańskie powołanie.
Kończąc miesiąc kwiecień, w ostatnim jego dniu tradycyjnie już po nieszporach odśpiewałyśmy po raz
pierwszy w tym roku Litanię loretańską inaugurując tym samym nabożeństwa majowe. Wstawiennictwu
Maryi i św. Józefa polecamy przyszłość naszej Wspólnoty, rodzące się w nas pragnienia i podjęte postanowienia. Obyśmy, jak wskazuje papież Franciszek w Konstytucji Vultum Dei querere nieustannie nawracając się i kontemplując Oblicze Chrystusa Zmartwychwstałego przez swoją wstawienniczą modlitwę
przybliżały światu zbawcze orędzie naszego Pana.

PROWINCJA - OCDS
Wspomnienie o ś. p. Ojcu Edmundzie Wrzesińskim
Śp. Ojciec Edmund Wrzesiński odszedł do Pana w dn. 10 marca 2017 roku
w Warszawie, w wieku 83 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dn.
15 marca w Warszawie. Eucharystii przewodniczył Prowincjał Zakonu
Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej O. Jan Malicki OCD. W uroczystej Eucharystii udział wzięli OO. Karmelici Bosi Prowincji Warszawskiej, przedstawiciele Prowincji Krakowskiej, członkowie Świeckiego Zakonu ze Wspólnoty Warszawskiej, Rodzina Zmarłego Ojca oraz licznie
zgromadzeni wierni.
O. Edmund pełnił funkcję Delegata Prowincjała ds. Świeckiego Zakonu
Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej i Asystenta Warszawskiej
Wspólnoty OCDS.
Jako Delegat Prowincjała ds. Świeckiego Zakonu zorganizował pierwsze
spotkanie Przełożonych Wspólnot w Warszawie, które służyło większej
integracji i pogłębieniu formacji permanentnej członków OCDS.
Jako Asystent Wspólnoty, wraz z jej ówczesną przełożoną, od r. 1993 „tworzył” Wspólnotę warszawską.
Był doradcą w opracowywaniu programu życia i tworzenia dokumentów Wspólnoty. Spotkania prowadził z dużym spokojem i kulturą. Wnosił do Wspólnoty radość, pogodę ducha i harmonię. Zawsze otwarty
na sprawy Wspólnoty i poszczególnych członków. Świadectwem tego może być fakt że podczas ustalania
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listy członków „odnaleziono” i odwiedzono Siostrę Marię Siczek, która od ponad dziesięciu lat nie miała
kontaktu z Karmelem. Była osobą leżącą. O. Edmund w jej mieszkaniu udzielił jej Sakramentu pokuty i
odprawił Mszę Św. Dwa tygodnie później Siostra Maria Siczek odeszła do Pana.
Będąc Asystentem Wspólnoty, uczestniczył zawsze w spotkaniach przez cały czas ich trwania, służąc w
tym czasie spowiedzią. Był Ojcem duchowym dla wielu członków wspólnoty. Nadawał także duchowy
kierunek życiu całej wspólnoty i czynnie w niej uczestniczył. Duży nacisk kładł na modlitwę i milczenie.
Kierował się sprawiedliwością i miłością. Był wielkim patriotą. Dużą rolę przywiązywał do tradycji karmelitańskiej. Podczas adoracji pierwszo-czwartkowej w okresie adwentu prowadził śpiew „Dróżek Betlejemskich”, nawiązując do dawnej tradycji karmelitańskiej. Bardzo lubił śpiew gregoriański i muzykę
klasyczną. Z dużą cierpliwością uczył nas śpiewu „Salve”. Prowadził rekolekcje wspólnotowe w Laskach
pod Warszawą oraz rekolekcje dla czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej, organizowane przez Wspólnotę w
Laskach.
Mimo, że już nie pełnił funkcji Asystenta Wspólnoty, utrzymywał kontakt osobisty bądź telefoniczny z
jej członkami. Często był zapraszany na nasze spotkania. Interesował się nadal nie tylko stroną duchową,
ale również życiem poszczególnych osób ze Wspólnoty. Był do końca doradcą i Ojcem dla wielu z nas,
otwarty i życzliwy dla każdego.
Maria Biernacka OCDS

Wspólnota OCDS w Toruniu
W dniu 5 marca w toruńskiej wspólnocie jedna z sióstr złożyła swoje I Przyrzeczenia. Po odmówieniu Jutrzni podczas Eucharystii, siostra Magdalena
od Krzyża zawierzyła siebie Maryi - Matce i Królowej Karmelu.
Ukochanej siostrze cała wspólnota życzy wszystkiego co najlepsze, wzrastania w duchu Karmelu i dążeniu do doskonałości ewangelicznej.
30 kwietnia w Toruniu nastała wyjątkowa uroczystość. Siostra Justyna Weronika od Najświętszej Eucharystii złożyła
Śluby podczas Mszy Świętej.
W tym też dniu cała wspólnota odnowiła swoje Śluby i Przyrzeczenia.
Po Eucharystii nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, po czym
wspólnota OCDS dołączyła do Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego zagłębiając się w List Św. Pawła do Galatów.
Naszej siostrze Justynie Weronice od Najświętszej Eucharystii ślemy
najserdeczniejsze gratulacje i otaczamy modlitwą.

Pogrzeb śp. Marianny Rowińskiej OCDS w Toruniu
Śp. Marianna Rowińska - 25 lutego, w wieku 80 lat, odeszła do
Pana po wieczną nagrodę. Msza Święta pogrzebowa została odprawiona 2 marca w kościele pw. św. Antoniego w Toruniu. W pogrzebie
uczestniczyła toruńska wspólnota OCDS.
Siostra Marianna do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych została przyjęta 27 maja 2001 r. Przyjęła predykat Marianna od
Matki Bożej. Przyrzeczenia definitywne złożyła 24 września 2006 r.
Przez ostatnie dwa lata stan zdrowia uniemożliwił s. Mariannie
uczestnictwo w spotkaniach wspólnoty.
Śp. s. Marianna za życia była oddana Bogu i Matce Bożej Królowej Karmelu; posługiwała w swojej parafii,
nade wszystko oddana modlitwie różańcowej. Proboszcz parafii św. Antoniego w Toruniu, znający s.
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Mariannę, powiedział o niej, że zawsze była do dyspozycji w różnych akcjach modlitewnych, odpowiadała na każde wezwanie, nigdy nie odmówiła modlitewnego zaangażowania. Swoją modlitwą wspierała
również osoby z Domu Opieki Społecznej usytuowanego na terenie parafii.
Polecajmy duszę śp. S. Marianny Bożemu Miłosierdziu.
Anna Sadurska OCDS

Spotkanie Wspólnoty OCDS we Wrocławiu
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 23 kwietnia 2017r. w czasie spotkania Wspólnoty Wrocławskiej OCDS
dziękowaliśmy Panu Bogu w czasie Mszy św. i w Koronce do Miłosierdzia Bożego za Boże miłosierdzie.
Powierzyliśmy naszą wspólnotę, nasze rodziny, ojców karmelitów bosych, naszą Ojczyznę i cały świat
miłosierdziu Bożemu.
W tym dniu była obecna wśród nas pani Helena Stańczyk, która przedstawiła w kościele ojców karmelitów bosych monodram o słudze Bożej Kunegundzie Siwiec, a następnie w konferencji przybliżyła postać
tej kandydatki na ołtarze. W kościele byli obecni również oprócz nas parafianie oraz goście spoza parafii.
Można było kupić książki, płyty audio i DVD z materiałami dotyczącymi tej przyszłej świętej.
Po zakończeniu spotkania
w kościele udaliśmy się do
klasztoru na agapę, gdzie w
dalszym ciągu rozmawialiśmy z p. Heleną Stańczyk o
Kundusi. Towarzyszył nam
Asystent naszej wspólnoty
o. Janusz Murzynowski.
Na zakończenie każdy z
nas otrzymał na kartoniku
a następnie przeczytał głośno przesłanie pochodzące
z rozmów Kundusi z Jezusem, Matką Bożą albo innymi świętymi. Zdumieni
byliśmy jak bardzo każdemu z nas te słowa przemawiały osobiście do
serca. Nie tylko rozmawialiśmy o naszej świeckiej karmelitance bosej, poznając jej świętość, ale za jej pośrednictwem dotarły do
nas słowa Jezusa, Jego Matki lub świętych karmelitańskich. Ich głosy słyszała Kundusia w czasie swojego
życia, gdyż taką miała łaskę od Boga. Spotkanie było tak ciekawe, że przeciągnęło się sporo poza przeznaczony na to czas.

Spotkanie „palemkowe” w Warszawskiej Wspólnocie OCDS
W przeddzień Niedzieli Palmowej, jak co roku, zgromadziliśmy się, aby wspólnie przygotować palmy dla
wiernych chcących świętować pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy w kaplicy ojców karmelitów bosych. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godzinie 8:00. Umocnieni spotkaniem z Panem udaliśmy się do naszej salki, gdzie dzień zaczął się... w kuchni od nieplanowanego wspólnego śniadania. Każdy położył na
stole coś od siebie i okazało się, że razem mamy naprawdę wiele. Posileni i na duchu i na ciele raźno
przystąpiliśmy do pracy. Stoły w naszej salce zniknęły pod stosami zebranych dwa tygodnie wcześniej
bazi, przywiezionego bukszpanu, tui, różnokolorowych traw i wstążeczek. Dla niektórych to było pierwsze spotkanie palemkowe. Bardziej doświadczeni pomagali im w opanowaniu niełatwej sztuki układania
Karmel-Info n. 81 (maj 2017) s. 23

palm: Modesta uczyła komponowania gałązek, Małgosia solidnych węzłów, a Janka wykonywania bardziej czasochłonnych, ale też efektowniejszych palemek w stylu wileńskim (tradycyjnie robimy nadwiślańskie - z żywych gałązek) opowiadając przy okazji o kwiatach i trawach, z których są wykonane. Po
krótkiej rozgrzewce każda kolejna kompozycja wychodziła coraz piękniej i sprawniej.
Robienie palm jest we Wspólnocie dobrowolne, jednak w tym roku zaangażowani byli właściwie wszyscy.
Na samo wiązanie stawiło się aż 19 osób, a Ci, których nie było albo wcześniej zbierali bazie i gałązki,
albo w Niedzielę dyżurowali z palmami przed kaplicą, chorzy zaś pamiętali o nas w modlitwie. Każdy
wnosił coś od siebie: Ewa nuciła znane i nieznane pieśni, Lucyna prowadziła modlitwy, Andrzej przycinał
gałązki, Ania układała i liczyła przygotowane palmy, Grażyna i druga Ania zajęły się przygotowaniem
dużej palmy, która miała być następnego dnia dekoracją w kaplicy ojców.

“Palmy”, to nie tylko praca manualna, ale też okazja do spotkania z braćmi i siostrami ze Wspólnoty. Jak
powiedziała św. Tereska z Lisieux:
“Bóg posługuje się ludźmi, aby ukryć swą chwalebną obecność, ale nie ukrywa się na tyle, żeby nie
można jej było odgadnąć”
Wspólna praca umacnia więzi i pozwala nam lepiej się poznać, a każda wiązanka i czas spędzony razem
stają się modlitwą do Tego, który przecież ukryty jest pośród nas.
W czasie kiedy my od kilku godzin zajęci byliśmy splataniem gałązek, pojawiła się Hania z prowiantem
i przygotowała nam w kuchni kanapkową ucztę wygrywając z zaplanowaną wcześniej pizzą. Po przerwie
na posiłek i kawę wróciliśmy do pracy.
Tradycyjnie na Niedzielę Palmową przygotowujemy też kropidło z bukszpanowych gałązek. W tym roku,
podobnie jak w poprzednim, podjęła się tego Ewa, a “testy wytrzymałościowe” przeprowadził nasz Asystent, o. Marian, który na zmianę z br. Piotrem czasem do nas zaglądał.
Bukszpanu i bazi ubywało i kolejne kartony zapełniały się ułożonymi palemkami. Założony cel, czyli ponad 500 wykonanych palm, osiągnęliśmy wcześnie, bo przed godziną 16-stą. Sprzątnęliśmy salkę i zmęczeni, ale pełni radości, bo umocnieni pracą w atmosferze modlitwy, rozeszliśmy się do domów.
Wioletta Święcińska OCDS
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Redakcja przypomina:
 nadsyłanie materiałów z informacjami i wiadomościami do kolejnego numeru „Karmel-Info” odbywa się
do 31 maja 2017 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” 80 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 Andrzej 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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