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Przemówienie Papieża w wileńskiej Ostrej Bramie 

23.09.2018 

Drodzy bracia i siostry, 

Jesteśmy przed „Ostrą Bramą”, będącą jedyną pozostałością po murach obronnych tego miasta, służą-
cych, by strzec przed wszelkim niebezpieczeństwem i prowokacją, a które w 1799 roku okupujące wojska 
zniszczyły w całości, pozostawiając tylko tę bramę. Już wówczas był w niej umieszczony obraz „Dziewicy 
Miłosierdzia”, Świętej Matki Boga, która zawsze jest gotowa nas ratować, przyjść nam z pomocą. 

 

Już od tamtych czasów chciała nas nauczyć, że można bronić nie atakując, że można być roztropnym, 
bez niezdrowej nieufności wobec wszystkich. Ta Matka, bez Dzieciątka, cała ze złota, jest Matką wszyst-
kich. W każdym z tych, którzy tu przychodzą, widzi to, czego my sami wielokrotnie nie potrafimy do-
strzec: oblicze Jej Syna Jezusa, wyryte w naszych sercach. 

A ponieważ obraz Jezusa Chrystusa jest odciśnięty w każdym ludzkim sercu, każdy mężczyzna i każda 
kobieta daje nam sposobność spotkania się z Bogiem. Kiedy zamykamy się w obawie przed innymi, gdy 
budujemy mury i barykady, odcinamy się ostatecznie od Dobrej Nowiny Jezusa, który prowadzi dzieje i 
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życie innych. W naszej przeszłości wybudowaliśmy nazbyt wiele twierdz, ale dzisiaj odczuwamy po-
trzebę, by spojrzeć sobie w twarz i rozpoznać siebie jako bracia, aby iść razem, odkrywając i doświadcza-
jąc z radością i pokojem wartość braterstwa (por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 87). Każdego dnia 
rzesze ludzi odwiedzają to miejsce, przychodząc do Matki Miłosierdzia. Pochodzą z wielu krajów: Li-
twini, Polacy, Białorusini i Rosjanie, katolicy i prawosławni. Dzisiaj pozwala na to łatwość komunikacji, 
swoboda przemieszczania się między naszymi krajami. Jakże wspaniale by było, gdyby do tej łatwości 
przemieszczania się z jednego miejsca w drugie, dołączyła także łatwość w tworzeniu punktów spotkania 
i solidarności między wszystkimi, by upowszechnić dary, jakie darmo otrzymaliśmy, żeby wydostać się z 
własnych ograniczeń i dawać siebie innym, przyjmując z kolei obecność i różnorodność innych jako dar 
i bogactwo w naszym życiu. 

Czasami wydaje się, że otwarcie się na świat oznacza konieczne wejście w sytuacje rywalizacji, gdzie 
„człowiek staje się dla człowieka wilkiem” i gdzie jest miejsce jedynie dla konfliktu, który nas dzieli, dla 
napięć, które wyczerpują, dla nienawiści i wrogości, które nas prowadzą donikąd (zob. Adhort. ap. Gau-
dete et exsultate, 71-72). 

Matka Miłosierdzia, jak każda dobra matka stara się zjednoczyć rodzinę i podpowiada: „szukaj swego 
brata”. W ten sposób otwiera drzwi do nowego świtu, do nowej jutrzenki. Prowadzi nas do progu, jakby 
do drzwi bogacza z Ewangelii (por. Łk 16, 19-31). Dzisiaj czekają na nas dzieci i rodziny z krwawiącymi 
ranami; nie są to rany Łazarza z przypowieści, ale rany Jezusa; są rzeczywiste, konkretne, a ze swego 
bólu i mroku wołają, abyśmy przybliżyli do nich jaśniejące światło miłosierdzia. To bowiem miłosierdzie 
jest kluczem otwierającym nam bramy nieba. 

Drodzy Bracia, obyśmy przekraczając ten próg mogli doświadczyć siły, która oczyszcza nasz sposób od-
noszenia się do innych, a Matka niech pozwoli nam spojrzeć na ich ograniczenia i wady z miłosierdziem 
i pokorą, nie uważając siebie za doskonalszych od kogokolwiek (por. Flp 2, 3). Rozważając tajemnice 
różańca, prośmy, abyśmy byli wspólnotą, która potrafi głosić Jezusa Chrystusa, naszą nadzieję, aby bu-
dować ojczyznę umiejącą przyjąć każdego; abyśmy otrzymali od Matki Dziewicy dary dialogu i cierpli-
wości, bliskości i akceptacji, która miłuje, przebacza i nie potępia (por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 
165), ojczyzny, która postanawia budować mosty a nie mury, która woli miłosierdzie zamiast osądu. 
Niech Maryja zawsze będzie Bramą Jutrzenki dla całej tej błogosławionej ziemi. Pozwalając, by nas pro-
wadziła, odmówmy teraz dziesiątek różańca, kontemplując trzecią tajemnicę radosną. 

Za: Radio Maryja 
  

Papież do kapłanów, osób konsekrowanych i alumnów w Kownie 

25.09.2018 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Dobrego popołudnia! 

Najpierw chciałbym powiedzieć o uczuciu, jakie żywię. Patrząc na was widzę tuż za wami wielu męczen-
ników, anonimowych męczenników, w tym sensie, że nie wiemy nawet, gdzie niektórzy z nich są pocho-
wani. Ale także niektórzy z was, pozdrowiłem kogoś, kto zaznał więzienia. By rozpocząć przychodzi na 
myśl jedno słowo: nie zapominajcie, pamiętajcie. Jesteście synami męczenników. To jest wasza siła. A 
niech duch świata nie podpowiada wam czegoś innego, od tego, co przeżyli wasi przodkowie. Pamiętajcie 
o waszych męczennikach i zawsze bierzcie z nich przykład: nie lękali się. Gdy rozmawiałem dziś z wa-
szymi biskupami, stawiali mi pytanie, „Jak rozpocząć proces beatyfikacyjny wielu osób, co do których 
nie mamy dokumentów, ale wiemy, że są męczennikami?” Cieszę się, miło, gdy słyszę o trosce o tych, 
którzy nam dali świadectwo. Są świętymi. 

Biskup [Linas Vodopjanovas OFM, odpowiedzialny za życie konsekrowane] mówił jasno, jak to czynią 
franciszkanie. „Dzisiaj często nasza wiara poddawana jest próbie”. Nie chodziło jemu o prześladowania 
dyktatorów. „Po tym, jak odpowiedzieliśmy na nasze powołanie, często nie doświadczamy radości, ani w 
modlitwie ani też w życiu wspólnotowym”. 

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-wygloszone-w-sanktuarium-matki-bozej-milosierdzia-w-wilenskiej-ostrej-bramie/
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Duch sekularyzacji, nuda w tym wszystkim co dotyczy wspólnoty – to pokusa drugiego pokolenia. Nasi 
ojcowie walczyli, cierpieli, byli wtrącani do więzień, a my być może nie mamy sił, aby iść naprzód. Trzeba 
to uwzględniać. 

List do Hebrajczyków zawarta jest zachęta: „Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, nie zapominajcie o 
waszych przodkach” (por Hbr 10,32-39). Tę zachętę kieruję na początku do was. 

Myślą przewodnią mojej wizyty w waszej ojczyźnie są słowa: „Jezus Chrystus – nasza nadzieja”. Teraz, 
pod koniec tego dnia, rozważamy tekst apostoła Pawła, który zachęca nas do wytrwałej nadziei. Czyni tę 
zachętę po tym, jak zapowiedział nam marzenie Boga dla każdej istoty ludzkiej, co więcej, dla całego 
stworzenia: to znaczy „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28); 
można by to przetłumaczyć dosłownie – „wyprostowuje” wszystkie sprawy. 

Dziś chciałbym podzielić się z wami pewnymi cechami charakterystycznymi tej nadziei; cechami, do któ-
rych przeżywania my – kapłani, seminarzyści, mężczyźni i kobiety konsekrowani – jesteśmy wezwani. 

Przede wszystkim św. Paweł, 
zanim zachęcił nas do na-
dziei, trzykrotnie użył ter-
minu: „wzdychać/jęczeć”: ję-
czy stworzenie, jęczą ludzie, 
wzdycha w nas Duch Święty 
(por. Rz 8, 22-23.26). Ję-
czymy z powodu niewoli ko-
rupcji, wzdychamy za pełnią. 
Warto, abyśmy dzisiaj zadali 
sobie pytanie, czy to wes-
tchnienie jest w nas obecne, 
czy też przeciwnie, w naszych 
ciałach nic już nie woła, nic 
już nie tęskni za Bogiem ży-
wym. Jak powiedział wasz bi-
skup: „nie doświadczamy ra-
dości na modlitwie, ani w ży-
ciu wspólnotowym”. Ryk 

spragnionego jelenia z powodu braku wody, powinien być także naszym, w poszukiwaniu głębi, prawdy 
i piękna Boga. Najdrożsi, nie jesteśmy „funkcjonariuszami Boga!”. Być może „społeczeństwo dobrobytu” 
uczyniło nas zbyt nasyconymi, pełnymi dóbr i usług, a my jesteśmy „przygnieceni” wszystkim i pełni 
pustki. Może to sprawiło, że jesteśmy oszołomieni lub opieszali, lecz niespełnieni. Co gorsza: czasami już 
nie odczuwamy głodu. My, mężczyźni i kobiety szczególnej konsekracji, nigdy nie możemy sobie pozwo-
lić na utratę tego jęku/wzdychania, tego niepokoju serca, które tylko w Panu znajdzie spoczynek (por. 
ŚW. AUGUSTYN, Wyznania, I, 1,1). Niepokój serca. Żadna pilna informacja, żadna natychmiastowa ko-
munikacja wirtualna nie może pozbawić nas konkretnych, długich okresów, by zdobyć – bo o to właśnie 
chodzi, o stały wysiłek – aby zdobyć codzienny dialog z Panem poprzez modlitwę i adorację. To troska o 
podtrzymywanie pragnienia Boga, jak napisał św. Jan od Krzyża: „staraj się trwać zawsze na modlitwie 
i pośród zajęć fizycznych nie zaniedbuj jej. Czy jesz, czy pijesz, czy rozmawiasz, czy obcujesz ze świeckimi, 
czy cokolwiek innego czynisz, staraj się tak postępować, by pragnąć Boga i kierować do Niego uczucia 
swego serca” (Cztery wskazówki dla pewnego zakonnika, by mógł osiągnąć doskonałość, 9). 

Ten jęk/wzdychanie pochodzi również z kontemplacji świata ludzi, jest apelem o pełnię w obliczu nieza-
spokojonych potrzeb naszych najuboższych braci i sióstr, w obliczu braku sensu w życiu młodych ludzi, 
samotności osób starszych, w obliczu nadużyć przeciwko środowisku. To pragnienie, by organizować się, 
by wpływać na wydarzenia narodu, miasta. Nie jako presja czy sprawowanie władzy, ale jako służba. 
Wołanie naszego ludu musi nas poruszyć, jak Mojżesza, któremu Bóg objawił cierpienia swego ludu pod-
czas spotkania przy płonącym krzewie (por. Wj 3, 9). Słuchanie głosu Boga na modlitwie sprawia, że 
widzimy, słyszymy, znamy cierpienie innych, abyśmy mogli ich uwalniać. Ale musi nas także poruszyć, 
gdy nasz lud przestał jęczeć i przestał poszukiwać wody, która gasi pragnienie. Jest to także chwila na 
rozeznanie, co znieczula głos naszego ludu. 
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Wołanie, które sprawia, że szukamy Boga na modlitwie i w uwielbieniu, jest tym samym, które sprawia, 
że słuchamy jęku naszych braci. Oni „w nas pokładają nadzieję” i musimy, wychodząc z uważnego roze-
znania, zorganizować się, zaplanować i być odważni oraz twórczy w naszym apostolstwie. Niech nasza 
obecność nie będzie skazana na improwizację, ale niech odpowiada na potrzeby ludu Bożego, a tym sa-
mym niech będzie zaczynem w cieście (por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 33). 

Ale Apostoł mówi również o stałości; stałości w cierpieniu, stałości trwania w dobrym. Oznacza to bycie 
skoncentrowanym na Bogu, trwanie mocno zakorzenionymi w Nim, będąc wiernymi Jego miłości. 

Wy, najstarsi wiekiem – jakże nie wspomnieć abp. Sigitasa Tamkevičiusa – będziecie potrafili świadczyć 
o tej stałości w cierpieniu, o tym „uwierzeniu nadziei wbrew nadziei” (por. Rz 4,18). Przemoc zastoso-
wana wobec was, z powodu obrony wolności obywatelskiej i religijnej, przemoc zniesławiania, uwięzie-
nia i deportacja nie mogły pokonać waszej wiary w Jezusa Chrystusa, Pana dziejów. Dlatego macie nam 
wiele do powiedzenia i do nauczenia, a także wiele do zaproponowania, bez konieczności osądzania po-
zornej słabości młodszych. A wy, młodsi, kiedy w obliczu zniechęcających was małych frustracji macie 
skłonność do zamykania się w sobie, uciekania się do postaw i uników, które są niezgodne z waszą kon-
sekracją, poszukujcie waszych korzeni i spójrzcie na drogę przebytą przez starszych. Widzę, że są tutaj 
także i młodzi. Powtarzam, bo są młodzi wy, młodsi, kiedy w obliczu zniechęcających was małych fru-
stracji macie skłonność do zamykania się w sobie, uciekania się do postaw i uników, które są niezgodne 
z waszą konsekracją, poszukujcie waszych korzeni i spójrzcie na drogę przebytą przez starszych. Lepiej, 
abyście obrali inną drogę, żeby żyć w przeciętności; jeszcze jest czas, a drzwi są otwarte. To właśnie prze-
śladowania nakreślają cechy charakterystyczne nadziei chrześcijańskiej, ponieważ kiedy jest to tylko na-
dzieja ludzka, możemy się frustrować i być zmiażdżeni niepowodzeniem. Ale nie dzieje się tak w przy-
padku nadziei chrześcijańskiej: wychodzi z nich czystsza, bardziej doświadczona w tyglu udręki. 

To prawda, że są to inne czasy, i żyjemy w innych strukturach, ale prawdą jest także, iż te rady są lepiej 
przyswajane, gdy ci, którzy przeżyli owe trudne doświadczenia nie zamykają się, ale dzielą się nimi, wy-
korzystując wspólne chwile. Ich historie nie są wypełnione nostalgią za czasami minionymi, przedsta-
wianymi jako lepsze, ani też jako ukryte oskarżenia przeciwko tym, którzy mają bardziej kruche struk-
tury uczuciowe. 

Zapewnienie stałości danej wspólnocie uczniów jest skuteczne, kiedy potrafi włączyć, jak ów uczony w 
Piśmie nowe i stare (por. Mt 13, 52), kiedy zdajemy sobie sprawę, że przeżyta historia jest korzeniem, 
aby drzewo mogło się rozwijać. 

Wreszcie, spoglądanie na Jezusa Chrystusa jako naszą nadzieję oznacza utożsamienie się z Nim, wspól-
notowe uczestnictwo w Jego losie. Dla apostoła Pawła spodziewane zbawienie nie ogranicza się do 
aspektu negatywnego – wyzwolenia z udręki wewnętrznej lub zewnętrznej, doczesnej czy eschatologicz-
nej – ale kładzie on nacisk na coś bardzo pozytywnego: udział w chwalebnym życiu Chrystusa (por. 1 Tes 
5, 9-10), uczestnictwo w Jego chwalebnym Królestwie (por. 2 Tm 4,18), odkupienie ciała (por. Rz 8, 23-
24). Zatem jest to kwestia dostrzeżenia tajemnicy wyjątkowego i niepowtarzalnego projektu, jaki Bóg 
ma dla każdego, dla każdego z nas. Ponieważ nie ma nikogo, kto znałby nas i poznał tak głęboko jak Bóg. 
On nas bowiem przeznaczył do czegoś, co wydaje się niemożliwe, ufając bezgranicznie, że odtworzymy 
obraz Jego Syna. Złożył On w nas swoje oczekiwania, a my w Nim pokładamy nadzieję. 

My: jest to „my”, które włącza, ale także przekracza i przewyższa „ja”. Pan powołuje nas, usprawiedliwia 
i uwielbia wspólnie, razem; tak razem, że obejmuje całe stworzenie. Wielokrotnie kładziemy tak duży 
nacisk na osobistą odpowiedzialność, że wymiar wspólnotowy stał się tłem, jedynie ozdobą. Ale Duch 
Święty jednoczy nas, godzi nasze różnice i rodzi nowe dynamiki, aby pobudzić misję Kościoła (por. Ad-
hort. ap. Evangelii gaudium, 131; 235). 

Ta świątynia, w której się zebraliśmy, jest pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Obaj Apostołowie 
byli świadomi skarbu, jaki im dano; obaj w różnych chwilach i na różny sposób zostali zaproszeni do 
„wypłynięcia na głębię” (por. Łk 5, 4). Wszyscy jesteśmy w łodzi Kościoła, zawsze starając się wo-
łać/wzdychać do Boga, być wytrwałymi pośród udręk i mieć Jezusa Chrystusa jako przedmiot naszej 
nadziei. Ta łódź uznaje za centrum swej misji głoszenie tej oczekiwanej chwały, którą jest obecność Boga 
pośród swego ludu w Zmartwychwstałym Chrystusie i która pewnego dnia, wyczekiwanego żarliwie 
przez całe stworzenie, objawi się w dzieciach Bożych. To jest wyzwanie, jakie nas pobudza: nakaz ewan-
gelizacji. To jest motyw naszej nadziei i naszej radości. 
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Ileż razy spotykamy smutnych księży, czy osoby konsekrowane- Smutek duchowy jest chorobą. Smutni, 
bo nie wiedzą… Smutni, bo nie znajdują miłości, bo nie są zakochani: nie są zakochani w Panu. Porzucili 
życie rodzinne, małżeńskie i chcieli pójść za Panem, ale teraz zdaje się, że się zmęczyli i pojawia się smu-
tek. Gdy poczujcie się smutni, zatrzymajcie się i szukajcie mądrego księdza, czy mądrej siostry. Nie w 
tym sensie mądrych, że zdobyli stopnie uniwersyteckie, ale mądrych dlatego, że potrafili daleko pójść w 
miłości. Idźcie szukać rady. Kiedy zaczyna się ów smutek możemy przewidywać, że jeśli nie zostanie 
uleczony na czas, uczyni was starymi kawalerami i starymi pannami, mężczyznami i kobietami bezpłod-
nymi. Tego smutku trzeba się bać. Sieje go diabeł. 

A dzisiaj tym morzem ludzi będą „nieustannie nowe scenariusze i wyzwania” owego Kościoła wychodzą-
cego. Musimy ponownie zadać sobie pytanie: czego żąda od nas Pan? Jakie peryferie najbardziej potrze-
bują naszej obecności, aby przynieść im światło Ewangelii? (por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 20). 

W przeciwnym razie, jeśli nie będziecie mieli radości powołania, kto uwierzy, że Jezus Chrystus jest na-
szą nadzieją? Tylko nasz przykład życia da świadectwo naszej nadziei pokładanej w Nim. 

Jest jeszcze coś innego, co należy łączyć ze smutkiem – mylenie powołania z przedsiębiorstwem, firmą, 
która daje zatrudnienie. „Pracuję w tej dziedzinie, to mnie ekscytuje i jestem szczęśliwy, bo to mam”. Ale 
jutro przychodzi biskup, inny albo ten sam, przełożona czy przełożony i mówi tobie: nie – zerwij z tym, 
i udaj się gdzie indziej. To chwila porażki. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie zdajesz sobie sprawę, 
że poszedłeś drogą dwuznaczną. Zdajesz sobie sprawę, że Pan, który powołał ciebie do miłości, jest tobą 
zawiedziony, bo wolałeś być biznesmenem. Na początku powiedziałem wam, że życie osoby, która idzie 
za Jezusem nie jest życiem funkcjonariusza czy funkcjonariuszki. Jest to życie umiłowania Pana i gorli-
wości apostolskiej wobec ludzi. Nakreślę karykaturę: co czyni ksiądz-funkcjonariusz? Ma ściśle wyzna-
czone godzony, swoje biuro. Otwiera je o właściwej porze, wykonuje pracę, zamyka biuro a ludzie są na 
zewnątrz. Nie zbliża się do ludzi. Drodzy bracia i siostry: jeśli nie chcecie być funkcjonariuszami powiem 
wam jedno słowo: bliskość. Bliskość tabernakulum: sam na sam z Panem i bliskość z ludźmi. „Ależ Ojcze, 
ludzie nie przychodzą!”. To idź ich poszukaj! „Ale młodzi dzisiaj nie przychodzą”. To coś wymyśl: orato-
rium, by za nimi nadążać, aby im pomóc. Bliskość wobec ludzi i bliskość z Panem w tabernakulum! Pan 
chce, byście byli pasterzami ludu, a nie urzędnikami państwa. Potem powiem coś do sióstr, ale później… 

Bliskość oznacza miłosierdzie. Na tej ziemi, gdzie Jezus objawił się jako Jezus Miłosierny, kapłan nie 
może nie być miłosierny. Dotyczy to zwłaszcza konfesjonału. Pomyślcie, jak Jezus przyjąłby tę osobę? 
[która przychodzi do konfesjonału]. Życie dostatecznie obiło tego biedaka. Pozwól jemu odczuć objęcie 
w ramionach przebaczającego Ojca. Jeśli na przykład nie możesz mu udzielić rozgrzeszenia, daj mu po-
cieszenie brata, ojca. Dodaj mu otuchy, by szedł naprzód. Przekonaj go, że Bóg przebacza wszystko. Ale 
trzeba to czynić z serdecznością ojca. Nigdy nie wolno nikogo wypędzać z konfesjonału! „Spójrz teraz nie 
możesz… teraz nie mogę, ale Bóg cię miłuje, módl się, wróć i porozmawiamy”. W ten sposób. Bliskość. 
To oznacza bycie ojcem. Czy dla ciebie nie jest ważny ten grzesznik, którego przepędzasz w taki sposób? 
Nie mówię o waszych realiach, bo was nie znam. Mówię o innych sytuacjach. I miłosierdzie. Konfesjonał 
to nie gabinet psychiatryczny. Konfesjonał nie jest dla drążenia w ludzkich sercach. Dlatego drodzy 
księża bliskość oznacza dla was także posiadanie miłosiernego serca. A czy wiecie, gdzie nabywa się serca 
miłosiernego? W tabernakulum. 

A wy drogie siostry – wiele razy widzimy wspaniałe siostry – wszystkie siostry są wspaniałe – ale, które 
plotkują bez przerwy. Zapytajcie jednak tej, która jest na tam z tyłu na pierwszym miejscu, przedostat-
niej, czy miała w więzieniu czas na plotki, gdy szyła rękawice? Proszę was bardzo: bądźcie matkami! 
Jesteście bowiem ikoną Kościoła i Matki Bożej. Niech każda osoba, która was zobaczy widzi mamusię- 
Kościół i mateczkę Maryję. O tym nie zapominajcie a Matka Kościół nie jest starą panną, nie plotkuje – 
miłuje, służy, sprawia rozwój. Wasza bliskość wyraża się w macierzyństwie, w byciu ikoną Kościoła, 
ikoną Matki Bożej. 

Bliskość tabernakulum i modlitwy. To pragnienie duszy, o którym mówiłem oraz wobec innych osób. 
Posługa kapłańska i życie konsekrowane nie jak funkcjonariusze, ale ojców i matek, posługa miłosier-
dzia. A jeśli tak będziecie czynić, gdy będziecie starcami, to będziecie mieli przepiękny uśmiech i jaśnie-
jące oczy. Będziecie mieli duszę wypełnioną czułością, łagodnością, miłosierdziem, miłością, ojcostwem 
i macierzyństwem. I módlcie się za tego biednego biskupa. Dziękuję. 

Za: KAI 
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Prefekt Kongregacji: Kościół jest w momencie nawrócenia 

16.09.2018 

Kościół jest w momencie nawrócenia. Nasze cha-
ryzmaty będą świeciły, jeśli będziemy żyć Ewan-
gelią – powiedział 13 września w Krakowie pre-
fekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. 
João Braz de Aviz. Przemawiał on podczas Mszy 
św. dla uczestników III Kongresu Młodych Osób 
Konsekrowanych. Trzydniowe spotkanie rozpo-
częło się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach. 

Zgromadziło się tam blisko 900 młodych osób 
konsekrowanych ze stu różnych zakonów, zgro-
madzeń i instytutów świeckich. Mszy św. na roz-

poczęcie kongresu przewodniczył bp Jacek Kiciński CMF. W homilii gość z Watykanu podkreślił, że spo-
tkanie młodych konsekrowanych odbywa się w kontekście zbliżającego się Synodu Biskupów o mło-
dzieży i powołaniach. „My, którzy jesteśmy starsi, żyjemy w swoich tradycjach, których się trzymamy. 
Wy, młodzi, macie odwagę zakochać się w Jezusie i szukać nowych form wyrażenia tej miłości” – stwier-
dził kaznodzieja. 

Wskazał, że najważniejszą sprawą dla osób konsekrowanych jest życie wiarą i dawanie świadectwa, że 
Bóg jest ważny. „Nie możemy milczeć o tym, ale żeby przekazać tę prawdę innym, musimy być tego 
świadkami. Nie bójcie się tej drogi z Chrystusem! Powróćcie do wzroku Chrystusa, który mówi nam, że 
nas kocha!” – zaapelował do słuchaczy. 

„Struktury naszych zgromadzeń mogą się rozpaść, możemy stracić wszystkie pieniądze, ale jeśli nie utra-
cimy wzroku Jezusa, nic nie stracimy. Nasi założyciele na początku nic nie mieli, ale mieli Boga i wygrali” 
– przypomniał brazylijski kardynał kurialny. 

Powołując się na dokumenty przedsynodalne, w których spisane są głosy młodych ludzi o ich oczekiwa-
niach od Kościoła, wymienił trzy wartości, cenne zwłaszcza dla młodych osób konsekrowanych. Są to 
braterstwo, duchowość i radykalizm. Podkreślił, że istotą ewangelicznego radykalizmu jest dawanie 
świadectwa o Królestwie niebieskim. „Pieniądze nie mogą być ważniejsze od Boga. Potrzebujemy być 
czystymi jak Pan Jezus. Posłuszeństwo oznacza, że mamy naśladować Jezusa, który był posłuszny Ojcu” 
– wymieniał mówca po kolei rady ewangeliczne i zachęcał do odważnego pójścia za Chrystusem. 

„Kościół jest w momencie nawrócenia. Nasze charyzmaty będą świeciły w nim, jeśli będziemy żyć Ewan-
gelią” – mówił dalej prefekt kongregacji. Dodał, że młodzi konsekrowani są potrzebni Kościołowi, bo 
ukazują piękno życia oddanego Bogu. „Papież Franciszek mówi, że życie konsekrowane jest wielkim 
skarbem Kościoła. Niech ten kongres będzie znakiem piękna życia konsekrowanego” – podsumował ka-
znodzieja. 

III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych odbywa się pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym”. W tym 
czasie będą oni mogli poznać różnorodność charyzmatów i duchowości obecnych w Kościele. 

W programie trzydniowego spotkania są konferencje, które wygłoszą m.in. ks. Krzysztof Wons SDS, o. 
Stanisław Jarosz OSPPE i s. Anna Bałchan SMI. Nie zabraknie też świętowania. Ulicami Krakowa młodzi 
konsekrowani przejdą pod Okno Papieskie, gdzie odbędzie się koncert zespołu niemaGotu. 

Msze św. dla uczestników kongresu odprawią biskupi-zakonnicy: klaretyn bp Jacek Kiciński i francisz-
kanin bp Damian Muskus oraz przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 
w Polsce, redemptorysta o. Janusz Sok. W niedzielę 16 bm., na zakończenie obrad Eucharystii przewod-
niczyć ma abp Marek Jędraszewski. 

W Polsce żyje ok. 35 tys. osób konsekrowanych. Prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, 
szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą społeczeństwu i poszczególnym rodzinom. 
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Wielu polskich katolików korzysta z posługi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowa-
dzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Wszyscy 
zaś są dłużnikami sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie dla innych. 

ekai.pl 

 

Blisko 900 młodych konsekrowanych w procesji przez Kraków 

16.09.2018 

Radosny pochód z relikwiami świętych założycieli zgromadzeń zakonnych uczestniczących w III Kon-
gresie Młodych Osób Konsekrowanych przeszedł w sobotę przez krakowski Rynek Główny pod Okno 
Papieskie na Franciszkańskiej. W żywiołowej procesji szło blisko 900 zakonników i zakonnic ze stu zgro-
madzeń. 

 

Na placu przed Oknem Papieskim na Franciszkańskiej w Krakowie trwa radosne uwielbienie, które za-
kończy się występem zespołu „niemaGotu”. Młodzi zakonnicy i zakonnice tańczą i śpiewają, porywając 
przypatrujących się im mieszkańców miasta i turystów 

Wcześniej wszyscy przeszli od jezuickiej bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Rynek Główny, 
niosąc relikwie świętych założycieli zgromadzeń zakonnych. „Przypomina się atmosfera ŚDM. To nie-
prawdopodobne, ile radości jest w tych ludziach” – komentują przechodnie. 

Wielu wyraża zdziwienie, że zakonnicy i zakonnice potrafią się tak spontanicznie cieszyć i bawić. „To 
bardzo pozytywny widok. Rzuca się w oczy, że są szczęśliwi. Taki Kościół kocham” – zauważa Paweł 
Karczewski, student z Wrocławia, który spędza w Krakowie ostatnie dni wakacji. 

Młodzież zakonna daje się zauważać również w tramwajach i autobusach miejskich, gdzie modlą się, 
śpiewają, a nawet próbują tańczyć. 

Jak mówi s. Radosława Podgórska, przełożona generalna Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek, hasło 
spotkania „Wolni w Duchu Świętym” wyraża pragnienia młodych osób konsekrowanych. „Każdy z nas 
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szuka przestrzeni wolności. Nie chodzi o wolność od czegoś, ale prawdziwą wolność, którą daje Duch 
Święty. To On nam pokazuje drogę wolności” – twierdzi. 

Według niej, największą siłą młodych osób konsekrowanych jest modlitwa, która staje się dla nich źró-
dłem radości. 

„Młodzież zakonna potrzebuje również poczucia wspólnoty i łączności międzypokoleniowej. Dla mło-
dych ważne jest, by poczuć się na swoim miejscu i być spełnionymi ludźmi”. 

III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych potrwa do niedzieli i odbywa się pod hasłem „Wolni w Du-
chu Świętym”. W tym czasie jego uczestnicy poznają różnorodność charyzmatów i duchowości obecnych 
w Kościele, i dają świadectwo życia radami ewangelicznymi. W spotkaniu uczestniczy blisko 900 osób 
konsekrowanych ze stu różnych zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich. 

Za: deon.pl 
 

Blisko 900 młodych konsekrowanych w procesji przez Kraków 

16.09.2018 

W sobotę 15 września, a więc w przedostatnim dniu III Kongresu 
Młodych Konsekrowanych w Krakowie, O. Janusz Sok przewod-
niczył Mszy św. w jezuickiej bazylice Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Przewodniczący KWPZM wygłosił także homilię, której 
najważniejsze fragmenty Czytelnicy znajdą poniżej: 

Do czego jeszcze jesteśmy potrzebni, jako konsekrowani, w na-
szym “zaradnym” świecie? 

Może po to by się przyznać otwarcie – nie radzę sobie w życiu! 
Nie radzę sobie w życiu sam. Ale znalazłem pomoc – Boga! 

Wsłuchujemy się więc w Jego Słowo, które zawsze jest na miarę 
człowieka, i zawsze na czas. 

Jednak w tej dzisiejszej scenie z Ewangelii św. Jana chyba coś 
jest nie tak… Coś nas zadziwia … Oto Jezus umiera, a pod krzy-
żem stoją Jego Matka i uczeń Jan. Jakoś jest dziwnie zbyt spokojnie… za cicho… Trzeba przecież wykrzy-
czeć, że ludzie są niesprawiedliwi, podli, ktoś musi tych złych – którzy Jezusa skazali, ubiczowali i przy-
bili do krzyża – wskazać! 

A tu pada zaledwie kilka słów: Oto syn Twój, oto Matka twoja… Jezus umiera, odrzucony, zdradzony i w 
takiej chwili wypowiada jedynie słowa – troski, miłości, współczucia… 

Jedynie…? Ileż trzeba mieć siły, wolności by tak kochać?! 

Nie odwracaj się od krzyża by szukać zła w sobie, czy innych.  

Zderzając się ze złem nie trać z oczu Ukrzyżowanego. Nie szukaj miłości, sensu, celu bez krzyża. 
Ale też nie próbuj dźwigać krzyża bez miłości (JPII). 

Ludzie, pośród których za chwilę przejdziemy na Rynku krakowskim, a także ci, z którymi spotykamy 
się na co dzień, to są wskazani przez Jezusa z krzyża nasi bliscy – oto brat twój, oto siostra twoja! 

My, konsekrowani, nie tylko z pasją i miłością wpatrujemy się w niebo, ale i w świat, i w twarze ludzi. 

Matko bolesna, daj mi wiarę tak mocną, bym nie stracił wiary w człowieka. 

Matko bolesna, daj mi serce, które przylgnie do Jezusowego krzyża, i przylgnie do Kościoła, pokocha go 
jak Matkę – mimo zmarszczek. 

Matko bolesna, bądź mi wsparciem, bym umiał nieść krzyż własny i pomagał innym. 
Za: deon.pl 

 

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35691,blisko-900-mlodych-zakonnikow-i-zakonnic-przeszlo-w-procesji-przez-krakow-ile-radosci-jest-w-tych-ludziach.html
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,35691,blisko-900-mlodych-zakonnikow-i-zakonnic-przeszlo-w-procesji-przez-krakow-ile-radosci-jest-w-tych-ludziach.html
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Abp Jędraszewski: Ojczyzna jest Ojcem i Matką! 

09.09.2018 

– Wyrastamy z chrześcijańskiej wiary. Ona uczy nas kochać Boga i drugiego człowieka jak siebie samego. 
Ona uczy nas kochać Ojczyznę. – mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w Sanktuarium Pa-
syjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas Eucharystii w intencji Ojczyzny, sprawowanej w 
ramach Centralnych Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Słowo powitania skierował do wiernych kustosz sanktuarium – o. Konrad Cholewa OFM. Zauważył, że 
drogi do niepodległości przybierały różnorakie formy: zbrojnego czynu, działań politycznych i działalno-
ści artystycznej. Przypomniał o roli Kościoła, który dawał Polakom nadzieję i siłę. 

 

W homilii arcybiskup zwrócił uwagę na etymologię słowa „ojczyzna”. Wyraz pochodzi od rzeczownika 
„ojciec” i nawiązuje do ojcowizny, majątku, który jest dziedziczony po ojcu. Jednocześnie, jest on rodzaju 
żeńskiego. 

– Ojczyzna to Boży dar, dar Ojca, a także Matka, która daje życie, siły, rodzi i karmi. 

Nawiązał do pierwszej pielgrzymki papieża do Polski i słów, które Jan Paweł II wypowiedział na Kra-
kowskich Błoniach 10 czerwca 1979 roku. Dotyczyły one połączenia tradycji narodowej z Ewangelią i 
kulturą chrześcijańską, które stworzyło podstawę polskiej tożsamości. 

Odwołał się również do książki „Pamięć i tożsamość”, w której papież definiował patriotyzm jako po-
stawę, szanującą prawa innych narodów do miłości ich ojczyzny, wyraźnie odcinając się od nacjonali-
zmu. 

– Między patriotyzmem, a nacjonalizmem istnieje zasadnicza różnica. My, jako jedno z bogactw naszej 
chrześcijańskiej wiary, uważamy obowiązek i jednocześnie szczególny przywilej kochania własnej Ojczy-
zny, patriotyzmu, który nas wszystkich dźwiga. 

Arcybiskup dodał, że zaborcy byli przekonani, że mają wobec Polaków misję kulturową i za pomocą ger-
manizacji i rusyfikacji, próbowali odebrać nam polską duszę. 

– Ocaleliśmy jako naród dzięki Kościołowi, który w każdym z zaborów uczył miłości do Ojczyzny. Siły do 
walki o wolną Polskę dzieci uczyły się w już w domach rodzinnych, widząc klęczące matki, które później 
niejednokrotnie błogosławiły swoje idące na wojnę dzieci. 
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Kończąc homilię, metropolita krakowski pytał, czym dzisiaj jest patriotyzm i co buduje poczucie ducho-
wej suwerenności? Jako odpowiedź ponownie zacytował słowa Jana Pawła II z Krakowskich Błoni z 10 
czerwca 1979 roku: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje 
wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w 
jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie 
dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, 
jak to objawił św. Stanisław i błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Musicie być mocni miłością, 
która “cierpliwa jest, łaskawa jest… nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą… nie pamięta 
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą”. Która “wszystko znosi, wszyst-
kiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która “nigdy nie 
ustaje”. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, 
odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym 
etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez 
Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia.” 

Po Mszy św., na placu przed bazyliką, odbyło się kilkugodzinne Wielkie Patriotyczne Śpiewanie z udzia-
łem metropolity, na które ojcowie bernardyni zaprosili licznie przybyłych mieszkańców Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, młodzież, dzieci, pielgrzymów. 

Za: www.diecezja.pl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

List Definitorium Generalnego nr 14 

Rzym, 14 września 2018 r.  

Drodzy, Bracia i Siostry, w Karmelu Terezjańskim, 

Kończąc kwartalne spotkanie Definitorium Generalnego, przekazujemy Wam ponownie serdeczne po-
zdrowienia i wyrazy braterskiej bliskości. Obrady miały miejsce w Rzymie od 3 do 13 września, z udzia-
łem siedmiu Definitorów, pod przewodnictwem O. Generała. Zakon (bracia, mniszki, świeccy) żyje w 
różnych częściach świata, pragnąc – poprzez codzienne odnawianie swej wierności – udzielać odpowie-
dzi Panu, który nas powołał do rodziny Karmelu Terezjańskiego. 

Z radością wspominamy ostatnie wydarzenia, takie jak beatyfikacja naszej siostry Marii Felicji od Jezusa 
Sakramentalnego (Chiquitungi), która odbyła się 23 czerwca w Asunción w Paragwaju. Z chrześcijańską 
nadzieją modlimy się za naszych braci i siostry, którzy zmarli w ostatnich tygodniach. Wśród nich pa-
miętamy szczególnie o śp. o. Tomaszu Alvarezie, który swoją głęboką i spokojną mądrością przyczynił 
się wielce do lepszego poznania życia i dzieła św. Teresy od Jezusa. Z drugiej strony, nie zapominamy o 
wielkich powodziach, które miały miejsce kilka tygodni temu w Indiach, szczególnie w stanie Kerala. 
Swym zasiągiem objęły one kilka naszych klasztorów i tym więcej ludzi tam mieszkających. W dialogu z 
prowincjami tamtego regionu, postanowiliśmy udzielić im pomocy finansowej na najbardziej pilne na-
prawy i pomoc charytatywną, którą już wielkodusznie realizują. 

Głównym tematem naszego spotkania był proces relektury Konstytucji, któremu Kapituła Generalna w 
Awili przyznała wiodącą rolę w obecnym sześcioleciu (2015-2021). Definitorium spotkało się z członkami 
Międzynarodowej Komisji, którzy przedstawili wyniki pierwszego etapu projektu wraz z refleksjami na 
temat jego przebiegu i otrzymanych wniosków. Definitorium podziękowało Komisji za ogrom wykonanej 
do tej pory pracy, zarówno w przygotowywaniu materiałów dla wspólnot, jak i w zebraniu i ocenie odpo-
wiedzi przesłanych z różnych okręgów Zakonu. 

Na podstawie zebranych materiałów i cennego dialogu z Komisją, Definitorium wypracowało program i 
zasadnicze kierunki prac najbliższego Definitorium Nadzwyczajnego, które odbędzie się w Goa w In-
diach od 3 do 11 lutego 2019 r. List zwołujący został już przesłany do uczestników, a w najbliższych ty-
godniach zostanie opracowane Instrumentum laboris tego spotkania. 

      ZAKON 

https://diecezja.pl/aktualnosci/ojczyzna-jest-ojcem-i-matka/
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Przypominamy, że pierwszym zadaniem powierzonym Definitorium przez Kapitułę Generalną jest pod-
jęcie decyzji w sprawie tekstu Konstytucji, dla których zaproponowano trzy możliwości: opracowanie ich 
na nowo, naniesienie modyfikacji lub/oraz zredagowanie deklaracji o charakterze charyzmatycznym. 
Prosimy Prowincje i Okręgi, które tego jeszcze nie zrobiły, o przesłanie syntezy swoich odpowiedzi z 
fiszki 12 (Ocena i propozycje) najpóźniej do 30 listopada. 

Równocześnie zachęcamy wszystkich zakonników do stanowczego dążenia do prawdziwej odnowy na-
szego życia, odnowy, która stanowi zasadniczy cel naszej pracy nad Konstytucjami. Droga, którą dotąd 
przebyliśmy pozwoliła wielu zakonnikom odnaleźć bezpośredni kontakt z Konstytucjami, a osobista re-
fleksja i dialog wspólnotowy – zgłębić znajomość fundamentalnych elementów charyzmatu terezjań-
skiego i form ich konkretnego przeżywania.  

Innym ważnym tematem naszych rozmów – które podjęli-
śmy na bazie informacji przekazanych przez Definitorów od-
powiedzialnych za poszczególne regiony – było towarzysze-
nie różnym Okręgom Zakonu. W ostatnich tygodniach 
członkowie Definitorium podejmowali swoje zadania, łącząc 
je niekiedy z kilkudniowym wypoczynkiem letnim. I tak O. 
Generał przebywał na Węgrzech, w Brazylii i Holandii, 
uczestniczył w spotkaniu studentów europejskich w Fatimie, 
a jubileuszowy rok terezjański uczcił w Alba de Tormes i 
Awili.  

O. Agusti wziął udział w spotkaniu formacyjnym karmelita-
nek bosych w Paryżu i odwiedził niektóre wspólnoty braci i 
mniszek w Katalonii. O. Łukasz towarzyszył braciom na for-
macji, którzy odbyli przygotowanie do drugiego nowicjatu w 
Salamance. O. Mariano spędził lipiec i sierpień na Filipi-
nach, gdzie odwiedził kilka wspólnot braci i mniszek, dzieląc 
się z nimi refleksjami na temat instrukcji Cor Orans, a na 
prośbę miejscowego biskupa przeprowadził wizytację dusz-
pasterską w klasztorze w Jaro (Iloilo City).  

O. Johannes Gorantla zdał sprawozdanie ze swojej wizytacji 
pasterskiej w Prowincji Malabar, którą przeprowadził od 1 
lipca do 22 sierpnia. Prowincja ta jest naszą najstarszą pro-
wincją indyjską, która w ostatnich latach odnotowała 
znaczny wzrost liczbowy. Obecnie liczy 181 profesów uroczy-
stych (połowa z nich poniżej 50 lat), 56 profesów czasowych 
i 8 nowicjuszy. Prowincja ma 29 domów zakonnych, w tym 
Wikariat Regionalny Północnego Malabaru i Delegaturę 
Ranchi. Zakonnicy podejmują szeroką doprawdy działal-
ność, angażując się szczególnie w apostolat specyficzny, 
zwłaszcza w sześciu centrach duchowości. Prowincja prowa-
dzi największą w posiadaniu Kościoła w Indiach drukarnię. 
Jest to duże centrum wydawnicze, w którym drukowana jest 

jedna z edycji L’Osservatore Romano, w którym tłumaczone i publikowane są różne dokumenty Stolicy 
Apostolskiej. Parafie nie są liczne, jest jedna szkoła na misji w Ranchi. Na podstawie analizy sytuacji 
Prowincji, Definitorium dało konkretne wskazania, aby doświadczenie istotnych elementów życia za-
konnego i karmelitańskiego zajęło miejsce priorytetowe. Zalecono zwrócenie szczególnej uwagi na roze-
znawanie licznych powołań i jakość formacji początkowej. W kwestiach ekonomicznych skonstatowano 
pilną potrzebę wzmocnienia ekonomicznej autonomii klasztorów, poprzez bardziej zdecentralizowaną 
administrację. Podobnie, należy zapewnić rzeczywisty udział wszystkich zakonników we wszelkich de-
cyzjach, które ich dotyczą, zgodnie z naszymi przepisami prawnymi i wartościami. Z drugiej strony, obec-
ność zakonników tej Prowincji za granicą będzie w dalszym ciągu regulowana zgodnie z wytycznymi za-
twierdzonymi przez Definitorium we wrześniu 2017 r., tak samo zresztą jak w całym Zakonie. Innym 
tematem, który wymaga wyjaśnienia, jest przyszłość Wikariatu Regionalnego, co do którego istnieje 
wiele wątpliwości wśród zakonników. O. Johannes będzie przez najbliższe miesiące w stałym kontakcie 
z Prowincją, aby tamtejszemu zarządowi pomóc we wdrażaniu w życie podjętych decyzji. 
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O. Daniel Ehigie odbył od 2 do 31 sierpnia pasterską wizytację w Delegaturze Generalnej Konga. Składa 
się on z 55 zakonników (z których 40 pracuje w Delegaturze, siedmiu posługuje w innych okręgach, 
dwóch podejmuje studia wyższe, a sześciu znajduje się w różnych sytuacjach) oraz 36 w formacji począt-
kowej. Średnia wieku wynosi 46 lat. W Demokratycznej Republice Konga (Kinszasa) istnieje 7 wspólnot, 
a w Republice Konga (Brazzaville) – jedna. Delegatura podejmuje znaczącą pracę duszpasterską i cha-
rytatywną, ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterstwa duchowości, parafii i szkół. Jej działania są 
ogólnie rzecz biorąc bardzo cenione przez miejscową ludność i Kościół lokalny. Znaczną część energii 
poświęca się formacji, mając na uwadze pokaźną liczbę powołań. Wizytator polecił, aby nadal zwracać 
baczną uwagę na ten obszar, na przykład poprzez formację wychowawców i unikanie podejmowania 
przez nich innych zobowiązań kolidujących z zadaniami formacyjnymi. Odnotował także dużą liczbę 
projektów i inicjatyw wdrażanych w Delegaturze. Zalecił, aby nie mnożyć dzieł i budynków bez odpo-
wiedniego rozeznania. Niektóre domy Delegatury wymagają prac remontowych i konserwacji, a to z ko-
lei domaga się dobrego zarządzanie ekonomią. Definitorium zdecydowało podjąć niezbędne kroki, aby 
wkrótce podnieść Delegaturę do ragi Komisariatu. W najbliższych miesiącach zostanie przygotowany 
statut i dekret erekcyjny. 

Natomiast o. Daniel Chowning zdał sprawozdanie ze swojego pobytu w Iraku od 17 do 24 czerwca, który 
był dopełnieniem niedawnej wizytacji pasterskiej w Prowincji Paryskiej. Mógł tam zapoznać się z aktu-
alną sytuacją i złożonymi okolicznościami karmelitańskiej obecności w tym regionie, której początki się-
gają 1623 r. Obecnie jest tam tylko jeden zakonnik, o. Ghadir, oprócz o. abpa Jeana Sleimana (arcybi-
skupa katolików łacińskich). Ponadto są tam obecni członkowie Świeckiego Zakonu i grupa dziesięciu 
kobiet konsekrowanych, tworzących prywatne stowarzyszenie wiernych Matki Bożej z Góry Karmel. P. 
Ghadir, skutecznie wspomagany przez te osoby, dzieli swój czas pomiędzy klasztor w Bagdadzie a cen-
trum duchowości w Duhok w Kurdystanie. Jest to ważna duchowa i społeczna służba świadczona chrze-
ścijanom, którzy pozostali w tamtejszym regionie mimo strasznych prześladowań w ostatnich latach. 
Jest on także wikariuszem generalnym Arcybiskupa i zajmuje się odbudową katolickiej szkoły św. Józefa. 
Rzeczą wielkiej wagi byłoby zwiększenie naszej obecności w Iraku, o co najmniej jednego lub dwóch 
zakonników, którzy mogliby wzmocnić i rozwinąć tę zaszczytną posługę.  

Definitorium wysłuchało relacji o. Alzinira Debastianiego z wizytacji, którą odbył w „Miastach Boga” na 
zlecenie O. Generała. Ciudad de Dios jest wspaniałą inicjatywą społeczną, powstałą w Prowincji Kolum-
bijskiej – głównie dzięki działalności o. José Arcesio Escobar – która w ostatnich latach szeroko się roz-
winęła. W tym projekcie uczestniczą obecnie liczne osoby i instytucje, w tym niektóre zgromadzenia za-
konne. Co więcej, wiele osób wyraża chęć zrzeszenia się w nowe formy życia konsekrowanego. Niewąt-
pliwie trzeba dziękować Panu za to wspaniałe dzieło, dostarczające wielu ludziom cennej pomocy mate-
rialnej, ludzkiej i religijnej. Jednocześnie należy upewnić się, czy posiada ono należyte ukierunkowane i 
wyposażenie w niezbędne narzędzia, służące zapewnieniu mu optymalnej przyszłości. W tej perspekty-
wie, będziemy poszukiwać najlepszego sposobu na określenie relacji Miast Boga z Prowincją i Zakonem, 
w kwestiach organizacyjnych, prawnych i charyzmatycznych. 

Zgodnie z obecną praktyką Definitorium, zwracamy się do okręgów, aby w rok po wizytacji pasterskiej 
przesłały nam sprawozdanie z realizacji zarządzeń Definitorium. Ma to służyć ściślejszemu towarzysze-
niu i pomocy zarządom prowincjalnym w doskonaleniu życia i działalności apostolskiej zakonników. 
Dziękujemy zatem Prowincji Kolumbijskiej i Delegaturze Generalnej w Argentynie za przesłane spra-
wozdania, które omówiliśmy podczas naszego spotkania. Poszczególni Definitorzy pozostają w kontakcie 
z innymi Okręgami, w których wizytacje już się odbyły (Andhra Pradesh, Oklahoma, Portugalia, Sycylia, 
Środkowe Włochy...) 

Definitorium, wraz z o. Jérome Paluku, sekretarzem generalnym ds. współpracy misyjnej, odbyło roz-
mowę z panią Véronique Vogel, odpowiedzialną za Kirche in Not (Pomoc Kościołowi w potrzebie) w Azji 
Południowej. Instytucja ta oferuje pomoc finansową dla instytucji kościelnych na rzecz projektów za-
konnych i duszpasterskich. Wśród beneficjentów znajdują się obecnie niektóre z naszych prowincji i 
klasztorów, które borykają się z trudnościami. Podziękowaliśmy jej za gotowość i odpowiedzialność w 
udzielaniu pomocy, a ponadto wraz z nią rozważaliśmy kwestie dotyczące kryteriów, które należy brać 
pod uwagę we wzajemnej współpracy. 

Zgodnie z dotychczasową praktyką, ekonom generalny o. Paolo De Carli przedstawił sytuację ekono-
miczną Domu Generalnego. Jest ona stabilna. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie składki, które otrzymu-
jemy z okręgów Zakonu i za hojność bardzo wielu klasztorów mniszek.  
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Wraz z prokuratorem generalnym o. Jean-Josephem Bergarą dokonaliśmy również analizy obecnego 
stanu postępowań prowadzonych w Stolicy Apostolskiej, dotyczących niektórych zakonników. 

Przechodząc do innych kwestii, dokonaliśmy nominacji o. Alberta Wacha na nową trzyletnią kadencję 
na przełożonego wspólnoty Teresianum (wspólnota stała), o. Gianniego Evangelistiego na ekonoma tejże 
wspólnoty i o. Gustavo Pratsa na przełożonego Seminarium Missionum (wspólnota specjalizacji), a także 
pierwszych radnych wspomnianych wspólnot i Międzynarodowego Kolegium Teologicznego 

Pośród innych spraw dotyczących przyszłości odnotowaliśmy, że w roku 2020 przypada setna rocznica 
śmierci św. Teresy z Los Andes, która będzie dobrą okazją dla wyrażenia wdzięczności za jej świadectwo 
życia karmelitańskiego. Komisja utworzona przez Radę Komisariatu Chile i Radę Federacji Karmelita-
nek Bosych już się spotkała w celu zainicjowania przygotowań do obchodów stulecia. 

W sposób szczególny pozdrawiamy Siostry Karmelitanki Bose, które postępują drogą przyjmowania no-
wych ukierunkowań eklezjalnych do życia kontemplacyjnego, także z pomocą O. Generała, który 16 lipca 
przesłał im obszerny list prezentujący instrukcję praktyczną Cor Orans, a 1 października opublikuje ko-
lejny list, chcąc odpowiedzieć na kilka pytań i wątpliwości, które pojawiają się w związku z wdrażaniem 
w życie tego dokumentu. 

Kończymy nasze spotkanie w dniach, gdy Kościół staje na progu Synodu Biskupów, który będzie poświę-
cony młodzieży, wierze i rozeznawaniu powołaniowemu. Módlmy się także za Karmel na całym świecie, 
aby umiał być blisko młodych, ażeby towarzyszyć im w poszukiwaniu Boga i dopomóc im odpowiedzieć 
na Jego wezwanie. 

Z braterskim pozdrowieniem  

O. Saverio Cannistrà, Generał 
O. Agustí Borrell, O. Łukasz Kansy, O. Johannes Gorantla, O. Daniel Chowning 
O. Francisco Javier Mena, O. Mariano Agruda III, O. Daniel Ehigie 

Tłumaczenie: o. Piotr Karauda OCD, o. Łukasz Kasperek OCD 

  

Avila: kongres o św. Janie od Krzyża 

Na Uniwersytecie Mistyki w Avili odbył się II Światowy Kongres poświęcony św. Janowi od Krzyża. Jego te-
matem było drugie dzieło hiszpańskiego mistyka: „Noc ciemna” („Noche oscura”). 

 

W kongresie udział wzięło ok. 40 prelegentów z Hiszpanii i z zagranicy. W swoich wystąpieniach zajęli się nie 
tylko strukturą i treścią dzieła św. Jana od Krzyża, ale przede wszystkim doświadczeniem „nocy ciemnej” w 
drodze do Boga świętego karmelity oraz w życiu mistycznym innych świętych, jak m. in. Grzegorza z Nyssy 
czy Edyty Stein. Uczestnicy mogli zapoznać się także z ujęciem tematu z perspektywy prawosławnej oraz in-
nych religii. 
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Mówi o. Jerzy Nawojowski OCD, wykładowca i sekretarz Uniwersytetu Mistyki: „Na ten kongres przyjechało 
ponad 150 osób i ponadto transmitujemy go także online. Równocześnie z kongresem odbywa się festiwal 
muzyki mistycznej i terezjańskiej; to już czwarta jego edycja”. 

„Św. Jan jest nie tylko wielkim mistykiem i poetą. To ktoś głęboko zakochany w Bogu, a przez to i w drugim 
człowieku. Zna głębię naszej istoty i jej motywacje. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że jest prawdziwym psy-
chologiem ducha, który pokazuje wielkość człowieka, ale także kłamstwa, które go zniewalają i anulują jego 
człowieczeństwo. Dzisiejszy świat potrzebuje Jana do Krzyża, aby uleczyć swoją duszę”, powiedział o. Franci-
sco Javier Sancho Fermín OCD, dyrektor Uniwersytetu Mistyki. 

Na koncerty muzyki mistycznej i terezjańskiej z Polski przyjechali Ewa Uryga, Grzegorz Dowgiałło i Mariusz 
Wójtowicz OCD. Polscy muzycy podbili nie tylko Avila, ale również Madryt. 

Za: Vatican News 
 

 
 

Św. Teresa z Lisieux peregrynuje po Skandynawii 

W Sztokholmie rozpoczęła się 28 września br. 
peregrynacja relikwii św. Teresy z od Dzieciątka 
Jezus po krajach skandynawskich. 

Wcześniej relikwiarz francuskiej karmelitanki 
peregrynował po Rwandzie i Burundi w Afryce. 
Teraz odwiedzi Szwecję, Norwegię, Danię, Fin-
landię i Islandię z okazji 50. rocznicy powstania 
diecezji Reykjaviku. 

Oficjalna inauguracja peregrynacji ma miejsce 
podczas wieczornej Mszy w sztokholmskiej ka-
tedrze pod przewodnictwem kard. Andersa Ar-
boreliusa. Jak zauważa s. Anna Mirijam Kasch-
ner, sekretarz generalna skandynawskiego epi-

skopatu, paradoks krajów nordyckich polega na tym, że większości zsekularyzowanego społeczeństwa 
kult relikwii jest całkiem obcy, natomiast wspólnota katolicka jest tu dość tradycjonalistyczna i ma do 
świętych wielkie nabożeństwo. Kościół w Skandynawii wiąże więc z tą peregrynacją wielkie nadzieje, tym 
bardziej, że jak pokazuje doświadczenie innych krajów, obecność św. Teresy od Dzieciątka Jezus staje 
się okazją do licznych nawróceń. 

Za: Vatican News 
 

 

  
Karmelici Bosi w Piotrkowicach: 60-lecie koronacji figury Matki Bożej 

W piątek, 8 września br., w sanktuarium w Piotrkowicach odbyła się uroczystość odpustowa Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. 

Sumie odpustowej przewodniczył ks. bp Jan Piotrkowski, ordynariusz kielecki. Mszę św. koncelebrowało 
kilkudziesięciu kapłanów m. in. o. Paweł Hańczak, Radny Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karme-
litów Bosych. 

Z kilkutysięczną rzeszą wiernych modlili przedstawiciele władz samorządowych starosta kielecki – Mi-
chał Godowski, burmistrz Chmielnika – Paweł Wójcik oraz członkowie zarządów i radni. 

Wiele grup przybyło pieszo wraz ze swoimi duszpasterzami. Delegacje rolników z okolicznych miejsco-
wości przywiozły dożynkowe wieńce symbolizujące bogactwo plonów. 

Bardzo wielu wiernych skorzystało z posługi spowiedzi kilkunastu kapłanów. 

Ze stopni ołtarza śpiewała piotrkowicka schola. Doskonale prezentowały się poczty sztandarowe Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Zakonu Rycerzy Kolumba i grupy rekonstrukcji historycznej im. por. Stani-
sława Grabdy z Chmielnika. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup poświęcił ziarno na zasiew, a 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-09/hiszpania-avila-kongres-sw-jan-od-krzyza.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-09/peregrynacja-teresa-lisieux-skandynawia-sztokholm.html
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następnie odbyła się procesja eucharystyczna z udziałem delegacji niosących dożynkowe wieńce, zakoń-
czona uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. 

Tegoroczne uroczystości odbywały się w szczególnych okolicznościach. W tym roku przypada dokładnie 
60 lat od czasu jak Bp Czesław Kaczmarek więziony i prześladowany przez reżim komunistyczny, w do-
wód wdzięczności Matce Bożej za ocalenie życia doprowadził do koronacji koronami papieskimi jej cu-
downej figury, znajdującej się w tutejszym sanktuarium. Uroczystość odbyła się 7 września 1958 r. w 
wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W wydarzeniu uczestniczyło 9 biskupów, ok. 300 
kapłanów i ponad sto tysięcy pielgrzymów. Była to pierwsza powojenna koronacja Matki Bożej i pierwsza 
w historii diecezji kieleckiej. 

Tegoroczne uroczystości po raz drugi były sprawowane na nowym ołtarzu polowym. Wcześniejszy, drew-
niany ołtarz został rozebrany i zastąpiony przez murowany, który stanowi całość z kapliczkami w tzw. 
Ogrodzie Różańcowym – wg projektu Łukasza i Janusza Wiców z Kielc. 

Budowę nowego ołtarza rozpoczęto we wrześniu 2017 roku. Do tej pory dzięki ofiarności parafian i przy-
bywających do Piotrkowic pielgrzymów udało się postawić budynek, zadaszyć go, wstawić okna i drzwi, 
doprowadzono prąd i wykonano instalację elektryczną. Zostały zamontowane barierki dookoła ołtarza i 
pojawił się kamienny chodnik prowadzący do ołtarza. Nawieziono ziemi, wyrównano teren w otoczeniu 
ołtarza. Wykonana została podłoga, wyłożone kamieniem dwie kolumny i dwa pasy na tylnej ścianie oł-
tarza. Do zrobienia pozostaje jeszcze kupienie i założenie nagłośnienia, wykończenie dwóch pomieszcze-
niach za ołtarzem i zrobienie zadaszenia nad wejściem do piwnicy. 

Za: www.loreto.pl 
 
 

Karmelitańskie oblicze wileńskiej Ostrej Bramy 

W sobotę 22 września, w 25. rocznicę pielgrzymki apostolskiej św. Jana Pawła II do krajów bałtyckich, 
przybył do Wilna Ojciec Święty Franciszek, który tuż po powitaniu, spotkaniu z prezydentem i z korpu-
sem dyplomatycznym udał się na modlitwę do Sanktuarium Matki Miłosierdzia przy Ostrej Bramie. Z 
tej okazji przytaczamy rozmowę o początkach i historii tegoż sanktuarium, jaką dziesięć lat temu prze-
prowadziła redakcja miesięcznika „Nasza Arka” z o. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD (zob. „Nasza 
Arka, nr 11/2008 (95), s. 4-5). 

 

Karmelici bosi byli założycielami Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Jakie były 
początki tego świętego miejsca w którym czczona jest Maryja Matka Miłosierdzia? 

http://www.loreto.pl/?s=wkrotce&id=133
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Założyciele Sanktuarium Ostrobramskiego, karmelici bosi, do grodu Giedymina, stolicy Litwy, połączo-
nej unią personalną z Polską, przybyli pod koniec listopada 1622 r. Od magistratu oraz od miejscowego 
biskupa uzyskali zgodę na założenie klasztoru. Po obejrzeniu miasta zadecydowali zbudować dom za-
konny przy jego murach, w pobliżu bramy zwanej „Ostrą”. Osiedlili się tam na stałe jesienią 1626 r. Już 
wcześniej pobożny lud wileński nad bramami miasta zawiesił pobożne obrazy, by święci strzegli jego 
mieszkańców przed napadami i grabieżą. Obraz wiszący nad „Ostrą” bramą, dzieło nieznanego malarza, 
przedstawiał Matkę Bożą bez Dzieciątka Jezus, z rękoma skrzyżowanymi na piersiach, z głową pochyloną 
na prawo. Obraz wisiał bezpośrednio na murze, groziło mu szybkie zniszczenie. 

W celu uchronienia świętego wizerunku postanowiono wybudować kaplicę? 

Tak. Karmelici bosi za zgodą władz miejskich wybudowali na tejże bramie kaplicę, by strzegła drogocen-
nej ikony. Na czas budowy kaplicy obraz umieszczono w przyklasztornym kościele św. Teresy od Jezusa, 
gdzie zasłynął on licznymi łaskami. Uroczyste umieszczenie obrazu w zbudowanej nad bramą kaplicy 
odbyło się 12 kwietnia 1671 r., pod przewodnictwem Aleksandra Sapiehy, biskupa wileńskiego. Cudowną 
ikonę wnieśli tam wśród rzesz wiernych, w procesji i na własnych ramionach hetman Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, jego kanclerz, marszałek i senatorowie. Od tego czasu obraz cieszył się wielką czcią wier-
nych i powstało Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które dzieliło historię miasta i Litwy. Gdy 27 
maja 1715 r. Wilno spłonęło w pożarze, ucierpiało też i sanktuarium wraz z klasztorem. Cudowny obraz 
nasi współbracia zdołali jednak uratować. Dzięki wsparciu wiernych zakonnicy odbudowali do dziś ist-
niejącą kaplicę, do której obraz Matki Najświętszej przeniesiono w 1720 r., 

Jednak rozwój sanktuarium zahamowały rozbiory Polski… 

Gdy podczas powstania listopadowego karmelici bosi wspomagali powstańców oraz urządzali nabożeń-
stwa ze śpiewem pieśni patriotycznych, rząd carski podjął decyzję kasaty klasztoru. Na skutek reskryptu 
carskiego z 10 sierpnia 1844 r. przekazano cały obiekt sakralny przy Ostrej Bramie duchowieństwu pra-
wosławnemu. Karmelici bosi, po prawie 220 latach straży przy Ostrej Bramie, zostali przemocą wyrzu-
ceni z Wilna. W 1865 r., tj. po upadku powstania styczniowego, gubernator wileński Michaił Murawiew, 
zwany Wieszatielem, bo rzesze naszych rodaków zesłał na szubienicę, polecił usunąć spod obrazu ostro-
bramskiego polski napis: „Matko Miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się”. Później napis ten przy-
wrócono, ale w brzmieniu łacińskim i istnieje on do dziś: „Mater Misericordiae. Sub tuum praesidium 
confugimus”. 

Czy sanktuarium pełniło dalej swoją funkcję? 

Sanktuarium pozostawało w czasie niewoli symbolem polskości i niepodległości. Miało ono ogromny 
wpływ na rozwój życia religijno-moralnego nie tylko dla Wilna, ale i dla całej Litwy. Nie dziwi nikogo 
fakt, że czas po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. i czas sanacyjnego zrywu odrodzonej 
Polski wyróżnił się znamiennym i wymownym faktem koronacji obrazu Tej, „co w Ostrej świeci Bramie”. 
Kult Madonny Ostrobramskiej stał się tak powszechny, że przeniknął do literatury pięknej i był źródłem 
inspiracji dla wielu poetów. Mickiewiczowska inwokacja z Pana Tadeusza – „Panno Święta, co Jasnej 
bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie” – wyryta jest w pamięci każdego Polaka. Została także 
przywołana przez św. Jana Pawła II w sam dzień inauguracji jego pontyfikatu. 

W Ostrej Bramie rodził się kult Jezusa Miłosiernego… 

Ludzkość bardzo potrzebuje dziś Bożego Miłosierdzia, co potwierdza fakt szybkiego rozpowszechniania 
się pośród Ludu Bożego nabożeństwa wskazanego przez św. Faustynę Kowalską. Nabożeństwo to zro-
dziło się w cieniu Ostrej Bramy. Pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego był – w myśl wskazań św. Fau-
styny – namalowany i do dziś przechowywany jest z wielkim pietyzmem w Wilnie. Co więcej, obraz ten 
właśnie w Ostrej Bramie został po raz pierwszy ukazany wiernym i odbierał tam publiczną cześć w dniach 
26-28 kwietnia 1930 r., tj. w Oktawę Wielkanocy, a sama s. Faustyna przyozdabiała go kwiatami. Nieo-
podal Ostrej Bramy urodził się i wzrastał w Wilnie św. Rafał Kalinowski, który zasłynął przede wszystkim 
jako spowiednik, tj. siewca Bożego Miłosierdzia, i sam św. Jan Paweł II nazwał go „męczennikiem kon-
fesjonału”. 

Bóg zapłać za rozmowę. 
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Zachęta do składania świadectw o ojcu Cherubinie OCD 

 
W związku ze wstępnymi krokami podejmo-
wanymi w porozumieniu z Radą Prowincjalną 
Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów 
Bosych przez Instytut „Elianum”, zmierzają-
cymi do ewentualnego rozpoczęcia w Archi-
diecezji Krakowskiej procesu beatyfikacyj-
nego o. Cherubina od Najświętszej Ma-
ryi Panny (Stanisława Pikonia, 1921-
2003), założyciela Instytutu, abp Marek Ję-

draszewski, metropolita krakowski, mianował 7 sierpnia 2018 roku o. Szczepana T. Praśkiewicza nota-
riuszem „ad hoc” do urzędowego odebrania i poświadczenia świadectw osób, które „ad futuram rei me-
moriam” pragnęłyby je złożyć w odniesieniu do tegoż o. Cherubina (tak pozytywnych jak i negatywnych), 
w myśl art. 83 Instrukcji „Sanctorum Mater”. Osoby te powinny się więc skontaktować z o. Szczepanem 
(biuropostulatorskieocd@gmail.com). 

Za: „Życie Karmelu”, nr 154/2018, s. 2; karmel.pl 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Wieści z Zamartego: obłóczyny, profesje, odpust 

Przełom sierpnia i września był w naszym klasztorze czasem bardzo intensywnym i bogatym w radosne 
wydarzenia. Pod koniec sierpnia przyjechali do nas trzej postulanci – dwóch Litwinów - Arūnas i Arnas 
oraz jeden Polak – Jacek, którzy już drugiego dnia po przyjeździe rozpoczęli swoje rekolekcje przygoto-
wujące ich do obłóczyn. Rekolekcje na temat modlitwy w ujęciu św. Teresy i duchowości Karmelu po-
prowadził o. Artur Rychta z Drzewiny. 

 

Po zakończeniu rekolekcji dla postulantów, swoje rekolekcje rozpoczęli bracia nowicjusze. Poprowadził 
je o. Roman Hernoga z naszego klasztoru w Zwoli. O. Roman przybliżył braciom nauczanie św. Jana od 
Krzyża na podstawie jego przestróg, kładąc szczególny nacisk na praktykę przeżywania rad ewangelicz-
nych. 

        PROWINCJA - BRACIA 

Po obłóczynach z o. Romanem (od lewej): br. Arnas, br. Arūnas, br. Jacek 
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Na zakończenie tego dwutygodniowego czasu rekolekcji odbyły się obłóczyny nowych kandydatów. Bra-
cia wraz z habitem zakonnym przyjęli imiona – br. Arūnas od Przenajświętszej Trójcy, br. Jacek od Je-
zusa i Maryi i br. Arnas od św. Eliasza. I w ten sposób przez niecałe 24 godziny mieliśmy w klasztorze 
pięciu nowicjuszy. 

Nazajutrz świętowaliśmy natomiast pierwsze śluby zakonne, które, na ręce o. Prowincjała, złożyli bracia 
Paweł i Bartosz. Na tę uroczystość przybyła oczywiście najbliższa rodzina naszych braci. Nie zabrakło 
przedstawicieli kilku naszych wspólnot – z Drzewiny (o. Artur, który towarzyszył braciom przez cały rok 
jako spowiednik, kierownik duchowy a także wykładowca), z Łodzi (br. Idzi), z Sopotu (o. Tomasz, który 
był magistrem Pawła i Bartosza w postulacie), z Rzymu (o. Arkadiusz Stawski) i oczywiście z Poznania 
(bracia klerycy). Przybyli też nasi parafianie, którzy bardzo związali się z naszymi braćmi. 

 

Po uroczystościach związanych z pierwszą profesją zakonną, czekały nas jeszcze uroczystości odpustowe 
w naszej parafii z okazji Uroczystości Narodzenia Matki Bożej. Na szczęście nasi nowi profesi zostali 
jeszcze z nami. Pomogli nam w przygotowaniach, przyjęciu pielgrzymów, zarówno dwóch grup pielgrzy-
mów pieszych – z Kamienia Krajeńskiego i Człuchowa oraz indywidualnych – nawet z Gniezna. Mszy 
św. odpustowej w samo południe przewodniczył ks. Kanclerz Adam Kałduński, natomiast Nieszpory o 
godz. 15 poprowadził ks. Roman Spychalski, ostatni proboszcz w Zamartem z czasów księży diecezjal-
nych. Po zakończeniu uroczystości czekało nas jeszcze wielkie porządkowanie. 

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tych dniach swoją obecnością a także 
swoją modlitwą – szczególnie naszym Siostrom. Niech Pan Bóg Wam to wszystko wynagrodzi. Zawie-
rzając naszych nowych braci profesów oraz nowicjuszy Bożemu prowadzeniu i opiece Matki Bożej, pole-
camy ich Waszej pamięci w modlitwie.  

o. Michał Swarzyński OCD, magister nowicjatu 

 

Z życia wspólnoty poznańskiej … 

Z racji tego, że to czas wakacyjny, więc wspólnota jest nieco w rozjazdach. Dlatego ważniejsze wydarzenia 

działy się w życiu braci kleryków. Więc je tutaj opiszę… 

W tym roku bracia klerycy odbyli swe roczne rekolekcje przygotowujące ich do odnowienia profesji cza-

sowej w klasztorze w Drzewinie, w dniach 2-9 września. Udział wzięli: br. Ignat, br. Bogusław, br. Piotr 

Profesja br. Bartosza i br. Pawła 
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i br. Andrzej. Każdy z braci w Drzewinie prowadził jeden dzień rekolekcji i przygotował dla braci klery-

ków konkretny temat: o. Piotr Bajger mówił konferencje o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, o. Artur 

Rychta o św. Janie od Krzyża, o. Piotr Czapski o duchowości pustyni, a br. Zenon o księdze Ezechiela. 

Bracia po czasie ciszy i milczenia w drodze powrotnej do Poznania, nawiedzili jeszcze klasztor w Zamar-

tem, 8 września, gdzie dwaj bracia nowicjusze, Paweł i Bartek, złożyli swą pierwszą Profesję czasową.  

4-go września, we wtorek imieniny obchodził tutejszy ks. biskup Grzegorz Balcerek, którego nosimy w 

pamięci modlitewnej. Tego samego dnia obchodził w naszej wspólnocie imieniny brat Grzegorz Lo-

ksztejn, ekonom naszej wspólnoty. Dziękujemy mu za jego troskę o sprawy gospodarcze kościoła i klasz-

toru. 

Następnie 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na porannej Jutrzni, trzej bracia: br. 

Ignat, br. Bogusław, br. Andrzej, odnowili na ręce o. Przeora Szczepana Maciaszka, swą Profesję cza-

sową. Br. Piotr odnowił ją 9-go września. Tego samego dnia, bracia klerycy wraz z o. Socjuszem, udali 

się do Katedry poznańskiej, na świąteczne Nieszpory, które celebrowane były w ramach spotkania Rady 

Konferencji Episkopatów Europy w Poznaniu. Nieszpory były śpiewane w języku łacińskim. Nieszpory 

były wspólną modlitwą biskupów, kardynałów, arcybiskupów, przybyłych na spotkanie oraz duchowień-

stwa i osób konsekrowanych naszej diecezji. Po nieszporach udaliśmy się do Seminarium Duchownego 

księży Chrystusowców, gdzie studiują bracia klerycy, by zwiedzić Seminarium i spotkać się po czasie 

wakacyjnym z klerykami.  

 

23 września, w niedzielę zasilili wspólnotę kleryków dwaj bracia z Zamartego, neoprofesi, br. Paweł i br. 

Bartek. Odtąd studentat liczy sześciu kleryków. Dla braci klasztor poznański nie jest jakąś nowością, 

gdyż odbyli w nim roczny postulat, więc nie potrzebują jakiejś szczególnej aklimatyzacji. Z racji tego, że 

nowym magistrem kleryków został o. Sergiusz, Rektorem Seminarium o. Piotr, a socjuszem magistra 

kleryków i magistra postulatu o. Aleksander, i z racji przyjazdu nowych braci, i imienin br. Bogusława, 

27 września odbyła się wspólna agapa ojców i braci, dla uczczenia tych wszystkich okazji, która przebie-

gła w dobrej atmosferze. W czasie agapy obejrzeliśmy zdjęcia z sierpniowego wyjazdu pielgrzymkowego 

do Lisieux, Lourdes i Fatimy oraz zdjęcia z czasu nowicjatu braci Pawła i Bartka.  

Na rekreacji: br. Andrzej      o. Sergiusz           br. Paweł     o. Aleksander        br. Piotr      br. Bartosz     br. Bogusław 
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Na zakończenie okresu wakacyjnego, bracia klerycy wraz z ojcem magistrem i socjuszem, w niedzielę 30 

września, udali się na popołudniową rekreację. Dojechaliśmy do Środy Wielkopolskiej, by stamtąd ru-

szyć wąskotorową, opalaną węglem, zabytkową już kolejką, do Zaniemyśla. Podróż trwała niecałą go-

dzinę, w drodze podziwialiśmy okoliczne widoki, kupiliśmy pamiątki i zwiedziliśmy na stacji końcowej 

mini-muzeum kolejarstwa. Następnie zwiedziliśmy budowę klasztoru w Zwoli, po której oprowadził nas 

o. Juliusz. Po modlitwie w kaplicy, udaliśmy się nad rzekę Wartę, by tam urządzić sobie ognisko. Czas 

spędziliśmy dobrze i do klasztoru wróciliśmy na 20.00. Wieczorem bracia obejrzeli sobie mecz siatkowy 

Polska-Brazylia.  

Od piątku 28-go do niedzieli 30-go września, zaczęli się zjeżdżać tegoroczni postulanci. W tym roku jest 

ich ośmiu. Postulat rozpoczyna się oficjalnie 1 października w święto świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.   

Z życia naszej Bazyliki św. Józefa…  

W sobotę, 1 września, jak co roku w naszej Bazylice, z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, o 

godz. 10.00 sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka. W czasie 

Mszy świętej grała orkiestra wojska Polskiego. Po Mszy nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przy po-

mniku Armii Poznań.  

Natomiast 2 września, wieczorem o godz. 20.00 w ramach Akademii Gitary, miał miejsce finałowy kon-

cert, wykonany przez Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. W programie były 

utwory rodziny Bachów, barokowa muzyka misji w Ameryce Południowej, i inne.   

 

We wrześniu nasz ogród odwiedziły dzieci z pobliskiego przedszkola – Plastuś. Dzieci miały możliwość 

zobaczenia naszego ogrodu oraz pasieki uli z pszczołami. Przyszły aby zbierać z nami jabłka i wyciskać 

sok.  

12 września, w środę, po Mszy św. ku czci św. Józefa odbyło się pierwsze spotkanie mężczyzn, którzy 

chcą założyć Bractwo św. Józefa. Takie bractwa istniały w przeszłości i jest wola by je reaktywować. Od 

lat przy naszym klasztorze istnieje duszpasterstwo Męska Strona Rzeczywistości i inicjatywa by powstało 

bractwo  zrodziła się w tym duszpasterstwie.  

18 września, ks. abp. Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, obchodził swe imieniny, z tej  racji w 

Katedrze Poznańskiej o godz. 10.00 sprawował Mszę św., wraz z duchowieństwem, gośćmi i wiernymi. 

Zwiedzanie klasztoru 
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Naszą wspólnotę na tej uroczystości reprezentowali: o. Szczepan - Przeor i o. Aleksander. Po Mszy  świę-

tej miał miejsce okolicznościowy poczęstunek w Seminarium Duchowym. Tego samego dnia w naszej 

wspólnocie imieniny obchodził o. Stanisław Plewa, który w tym roku zakończył trzyletnią peregrynację 

kopii obrazu św. Józefa, po parafiach Archidiecezji Poznańskiej. Na uroczystym obiedzie, życzyliśmy mu 

obfitych łask Bożych i opieki św. Józefa. 

Od 23 września trwa w naszym kościele wystawa malarstwa Katarzyny Bucholc z Warszawy zatytuło-

wana „Jak pokazać niepojęte”. Tematyka nawiązuje do duchowości karmelitańskiej. Obrazy skła-

dają się z dwóch cyklów: są próbą ukazania etapów życia człowieka od narodzenia do śmierci jako tajem-

nicy istnienia, oraz wydarzeń z życia Pana Jezusa, Misterium Chrystusa.  

W dniach 28-30.09 odbyło się Triduum przed Świętem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Homilie głosił o. 

Józef Tracz. Pierwszego dnia mówił o tym byśmy pamiętali o swej godności w oczach Bożych, o swej 

królewskości, dziecięctwie Bożym, drugiego dnia o miłości Pana Boga jako o fundamentalnym doświad-

czeniu - jak jestem kochany, a trzeciego dnia o miłości bliźniego – jak kochać innych, wszystko w ujęciu 

św. Teresy.  Były to zarazem rekolekcje „na dobry początek” dla Duszpasterstwa Akademickiego pod 

hasłem Nie ma róży bez kolców, czyli Szkoła miłości wg świętej Teresy.   

W niedzielę, 30 września odbyło się zwiedzanie naszego klasztoru w ramach imprezy cyklicznej – Kino, 

Kawiarnia, Spacer. Grupa z przewodnikiem, p. Karoliną, zwiedzała nasz klasztor, podziemia klasztoru 

oraz Wzgórze św. Wojciecha. Zakończeniem był poczęstunek w Samotni św. Rafała.  

We wrześniu rozpoczęły także spotkania duszpasterskie grupy trudnych małżeństw „Sychar”, wspólnoty 

św. Moniki, oraz osób noszących Szkaplerz karmelitański.  

o. Aleksander ocd 

 

Wrzesień w Drzewinie 

 

Rekolekcje braci kleryków 

W tym roku swoje pięciodniowe rekolekcje bracia klerycy z Poznania odprawiali w Drzewinie. Nasz dom 
jest mały, więc przyjęcie 4 braci było dla nas wyzwaniem. Bracia Bogusław, Ignat, Piotr i Andrzej pięknie 
weszli w atmosferę naszego domu. Wyjeżdżając dali świadectwo, że to był dla nich dobry czas. Z naszej 
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strony, oprócz nauk rekolekcyjnych, chcieliśmy naszej młodzieży przekazać sens istnienia domu o cha-
rakterze eremickim w naszym Zakonie. Pokazać, że Erem (czy semi-erem) to klasztor karmelitański jak 
każdy inny, że charyzmat karmelitański można realizować w różnych naszych klasztorach. Erem w swej 
istocie należy do Prowincji i służy tej Prowincji (nasz służy nawet obu polskim Prowincjom). Służy bra-
ciom, by tu odnowili ducha i mogli z nowymi siłami posługiwać w swoich klasztorach. Owszem, Erem 
ma swoją specyfikę – i tak ma być, pod pewnymi względami różni się od innych naszych klasztorów, 
jednak nie jest obok Prowincji, ale jest jej integralną częścią. 

Natomiast nasza wspólnota także dużo zyskała na przyjeździe braci kleryków. Zmobilizowało nas to do 
wspólnego rozeznawania. Przed rekolekcjami musieliśmy przemyśleć: co chcemy im przekazać, jak uła-
twić im wejście w płodne milczenia, co może być dla nich za ciężkie. We wspólnym rozeznaniu poupadały 
skrajne pomysły, natomiast mocno wybrzmiało to co istotne. Tylko w jednej rzeczy zaszaleliśmy: otóż 
nauczanie rozłożyliśmy równomiernie na 
nas czterech. W piątek był dzień pustyni. 
Największe opory miał nasz br. Zenon. 
Jednak dał się przekonać wspólnocie, a 
po rekolekcjach poznańska młodzież wła-
śnie Zenkowi najbardziej dziękowała za 
słowo. 

Między klasztorna rekreacja 

Jest dobrym zwyczajem, że co roku, we 
wrześniu wspólnota z Drzewiny zaprasza 
i organizuje rekreację dla wspólnot z pół-
nocy („semiprowincji pomorskiej” ). I 
tak 11 września do Drzewiny zjechało się  
sporo braci z Gorzędzieja i z Sopotu. Bra-
cia z Zamarte byli tak zapracowani, że nie 
mieli czasu by odetchnąć – współczujemy. Trasa była nie za długa: z Drzewiny do jeziora Przywidz. 
Piękna Polska jesień, krajobrazy kaszubskie, chociaż było już trochę chłodno. To bezcenny czas spokoj-
nego spotkania z braćmi. Na koniec, już u nas w domu zjedliśmy porządny obiad. Pozytywnym zasko-
czeniem dnia było to, że tym razem nie pobłądziliśmy w trasie, po prostu szlak był dobrze oznaczony. 

o. Artur od Ducha Świętego OCD  

 

Ośmiu kandydatów rozpoczęło postulat w Poznaniu 

W święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 1 października, w poznańskim klasztorze 8 chłopaków rozpo-

częło swój roczny postulat. Polecamy się modlitwie naszych Sióstr i Braci! O. Józef Tracz, magister Po-

stulat. 
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ANDREI LUTSKI (18 l.) 

Pochodzę z Białorusi, a dokładnie z Mińska, 

gdzie przez wiele byłem ministrantem w para-

fii karmelitów bosych. Tam po raz pierwszy 

miałem styczność z duchowością Karmelu. 

Lubię śpiewać, grać w piłkę nożną i tenisa sto-

łowego. 

MAREK GULCZYŃSKI (19 l.)  

Pochodzę z Poznania, jestem tegorocznym 

maturzystą. Karmel poznałem półtora roku 

temu: przez innych ludzi, dni skupienia i 

książki.  Interesuję się muzyką, gram na pia-

ninie, uprawiam sport. 

PAWEŁ GOŁEK (19 l.)  

Jestem z Dąbrówki Wielkopolskiej koło Zbąszynka (diecezja 

zielonogórsko-gorzowska). W tym roku zdałem maturę. Pierw-

szą styczność z Karmelem miałem na rekolekcjach Ruchu Ro-

dzin Nazaretańskich w Licheniu, gdzie opiekunem grupy liceal-

nej był jeden z karmelitów. Później duchowością karmelitańską 

zaraziła mnie moja przewodniczka duchowa, s. Dorota Lech. 

Lubię czytać książki i słuchać muzyki. Piszę wiersze. 

AMBROŻY KULA (21 l.)  

Jestem z Wrocławia. Pochodzę z parafii kar-

melitańskiej, gdzie przez wiele lat byłem mi-

nistrantem oraz uczestniczyłem w spotka-

niach grupy młodzieżowej. Ukończyłem tech-

nikum budowlane. Interesuję się wspinaczką 

i turystyką. 

MATEUSZ KOTECKI (23 l.)  

Jestem z Wągrowca. Z zawodu jestem mechanikiem sa-

mochodowym. Interesuję się turystyką i motoryzacją. 

Karmelitów Bosych po raz pierwszy poznałem na reko-

lekcjach powołaniowych. 
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Na ścieżkach „Caminos Teresianos” 

Ośrodek Powołaniowy naszej Pro-
wincji zorganizował od 12 do 19 wrze-
śnia pieszą pielgrzymkę śladami św. 
Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża 
w Hiszpanii. Pięć osób wędrowało 
ponad 100 km przez 5 dni od Alba de 
Tormes do Avila. Niesamowity czas 
duchowych przeżyć i rekolekcji w 
drodze. Miejsca związane z naszymi 
Świętymi Rodzicami, klasztory i mu-
zea karmelitańskie, Eucharystia, ci-
sza, wspólna modlitwa, a na koniec 
pobyt w przepięknym mieście Avila. 
To wszystko stało się naszym udzia-
łem.  
Caminos Teresianos uważamy za wy-
darzenie bardzo udane i polecamy 

wszystkim, którzy pragną doświadczyć ducha terezjańskiego w tych szczególnych miejscach. Zapra-
szamy wszystkich chętnych na takie wędrowanie na następny rok, także we wrześniu. 

O. Krzysztof Piskorz OCD 

TOMASZ ĆWICHUŁA (24 l.) 

Pochodzę z Legnicy, ale przez ostanie pięć lat studio-

wałem we Wrocławiu, należąc do Duszpasterstwa Aka-

demickiego Karmel, działającego przy parafii karmeli-

tańskiej. W tym roku ukończyłem studia teologiczne i 

prawnicze. Interesuję się teologią, literaturą i tury-

styką. 

ERNEST MAZUR (25 l.) 

Jestem ze Szczytnej niedaleko Kłodzka i Polanicy-

Zdrój (diecezja świdnicka). Lubię jazdę na rowerze 

i wędrówki. Nawróciłem się ponad 3,5 roku temu. 

BARTŁOMIEJ GŁUCH (27 l.) 

Pochodzę z Poznania, natomiast 6 lat spędziłem w Olszty-

nie, gdzie ukończyłem studia Medycyny Weterynaryjnej. W 

trakcie studiów poznałem Karmelitanki Bose ze Spręcowa i 

tam właśnie rozeznałem swoje pragnienie wstąpienia do 

Karmelu. Interesuje mnie kino, muzyka i języki obce. 
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Obłóczyny w Karmelu w Ełku 

W czternastym roku naszej obecności w Ełku, w jedenastym roku od pierwszej celebracji Mszy 
Świętej na ówczesnym placu budowy klasztoru, w szóstym miesiącu od erygowania klasztoru i w trzecim 
miesiącu od konsekracji kaplicy oraz założenia klauzury papieskiej - 1 października 2018 nasza ełcka 
karmelitańska rodzina powiększyła się o kolejną nowicjuszkę  - siostrę Marię Kingę od Jezusa Ukrzyżo-
wanego. Niezmierzona jest dobroć Boga, któremu spodobało się wybrać na dzień obłóczyn, to szczególne 
dla nas święto, wszak Święta Teresa od Dzieciątka Jezus patronuje naszej wspólnocie. Od kilku dni do 
klasztoru spływały niezliczone ilości róż, widocznych znaków towarzyszenia Świętej. Modliłyśmy się go-
rąco za naszą postulantkę Kingę, cały Kościół, naszych bliskich, szczególnie za podążających w kierunku 
Ełku: Naszego Ojca Prowincjała, rodziców Kingi, jej Ciocię, przyjaciółkę Agatę. Nasz dom mimo święto-
wania napełniała jakaś tajemnicza, radosna cisza - cisza oczekiwania.  

Jeszcze ostatnie przygotowania, pielęgnacja setek róż w kaplicy, nowa szata dla nowej siostry, kuchenne 
specjały dla gości i wszechogarniająca życzliwość, pokój, radość. Wszystko miało swoje właściwe miejsce, 
nawet para z żelazek, która starała się dać choć odrobinę ciepła wychłodzonym murom (aktualnie trwają 
prace związane z modernizacją kotłowni i wymianą pieca). 

W porze obiadowej przybyli rodzice, jeszcze odrobinę zatroskani, z niewypowiedzianym pytaniem: 
jak…? Jak będzie teraz wyglądać życie naszego dziecka? Około godziny 15 przybył Nasz Ojciec Prowincjał 
Jan Malicki OCD, a przez Jego obecność dobry Bóg zdawał się odpowiadać na zadane przez rodziców 
pytania: tak, właśnie tak będzie wyglądać życie Kingi. Ojciec od wejścia do domu zatrzymał się z rodzi-
cami, rozmawiał, słuchał głosu ich troski. Po prostu, jak Ojciec. Po prostu jak w rodzinie.  

O godzinie 16 odbył się obrzęd obłóczyn. Ze śpiewem weszłyśmy do kaplicy, przy kracie czekał Nasz Oj-
ciec, goście, towarzyszył obecnością o. Kamil Strójwąs OCD. „Śpiewając Panu nową pieśń” -przyzywały-
śmy Ducha Świętego, kiedy nasza siostra leżała krzyżem pod deszczem płatków. Po uścisku siostrzanym, 
Ojciec Prowincjał zwrócił się do siostry Kingi ze słowami życzeń, aby Jej gorliwość rozpaliła cały świat. 

A później do kraty podeszli rodzice, ufni w moc rodzicielskiego Błogosławieństwa, błogosławili nowe 
życie córki, uściski, wzruszenie w tle wyśpiewane słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus:  „Miłość doda 
wam skrzydeł”. Z tą obietnicą i z sercami przepełnionymi radością rozpoczęłyśmy przygotowania do uro-
czystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Bp Jerzy Mazur SVD. 

Siostra Maria Kinga, przeczytała pierwszą lekcję, homilię wygłosił Nasz Ojciec Prowincjał wprowadzając 
nas w tajemnice świętej Teresy, Jej małej drogi i ogromnej miłości. Ojciec mówił o niezwykłych planach 
Ducha Świętego, które zrealizował i ciągle realizuje przez misję Teresy. O Jej nieustannym towarzyszeniu 
ludziom. Nie sposób przekazać bogactwa faktów i treści, w które nas wprowadził. W ciągu tych kilku 
minut pokazał nam obraz Świętej jakiego większość ludzi nawet się nie domyśla. Na koniec nawiązał do 
obrzędu poświęcenia płatków róż: 

„Dzisiaj będą poświęcone płatki róż, aby każdy z nas otrzymał ten płatek symbolicznie, płatek róży, 
który symbolizuje łaskę Pana Boga.  Ale my wiemy, że nie przychodzimy tutaj po płatki róż, tylko po 
konsekrowane Hostie, po Ciało Chrystusa, Które ma  nas umacniać w naszej pielgrzymce aż do końca 
życia i … po drugiej stronie, abyśmy mogli się spotkać również tam z Małą Teresą i chwalić Pana Boga 
na wieki wieków. Amen.” 

Te niezwykle słowa wypowiedziane z wielką mocą poruszyły wszystkich obecnych.  

Po Komunii Świętej ksiądz Biskup erygował i poświęcił Drogę Krzyżową w zewnętrznej kaplicy. Następ-
nie odbył się obrzęd poświecenia płatków i róż. Po błogosławieństwie wszyscy obecni mogli ucałować 
relikwie świętej Teresy i oczywiście zabrać róże. Na koniec przyjaciele Karmelu spotkali się na agapie. 
Nas również tam nie zabrakło, ze śpiewem „Z ufnością i miłością idziemy do Ciebie Panie” zeszłyśmy do 
rozmównicy powitać Pana obecnego w naszych gościach. Patrzyłyśmy z radością na spotkanie dwóch 
misjonarzy Naszego Ojca Prowincjała i księdza Biskupa, na rodziny, na dzieci wspinające się zgodnie z 
tradycją po kracie rozmównicy, na uśmiechnięte twarze cierpiących i chorych, którym towarzyszymy 

       PROWINCJA - SIOSTRY 
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modlitwą, szczególnie na rozpogodzone twarze rodziców naszej Sponsy, jakby oszołomionych tym gwa-
rem, życzliwością i zewsząd płynącą miłością. 

Nie mogło zabraknąć kilku chwil spotkania z Naszym Ojcem Prowincjałem. Nasza radość i wdzięczność 
za Jego obecność jest niewyrażalna. Nasz Ojciec, jak prawdziwy Ojciec cieszył się razem z nami z tego 
dnia, pokazał nam zdjęcia z kaplicy, dzięki którym mogłyśmy zobaczyć, jak wielu czcicieli ma Święta 
Teresa. Na koniec udzielił kilku praktycznych podpowiedzi dla usprawnienia życia, jak na przykład mó-
wił o konieczności rozbudowy parkingu (chociaż mamy spory teren na furcie przed klasztorem, to jednak 
w największe uroczystości zawsze  brakuje miejsc parkingowych, wkrótce otrzymamy dodatkowy hektar 
ziemi i mamy nadzieję, rozwiązać ten problem, same już wcześniej o tym myślałyśmy i przyszło potwier-
dzenie). Podzielił się też refleksjami z rozmowy z rodzicami Kingi, polecił modlitwie braci Postulantów, 
sprawy Prowincji, pobłogosławił nas i ruszył w podróż. 

Dziękujemy Bogu za ten dzień, ten jeden dzień w Przedsionkach Pańskich, lepszy niż innych tysiące! 

Kiedy świętowanie nabrało spokojnego tempa nasza siostra Kinga przeczytała nam swój wiersz-pio-
senkę, którą napisała na zakończenie postulatu: „Piosenka wesołej jeszcze postulantki”, postanowiłyśmy 
się nią z  Wami podzielić: 

Drogi czepku, weloniku (kołnierzyku i krzyżyku) 
Przygód przeszliśmy bez liku,  
Lecz na zawsze żegnam was,  
przywdziać habit przyszedł czas. 
Krzyż na sercu to broń wielka 
 i Różaniec ma szabelka, 
Habit, Szkaplerz bronią mi,  
Toka - hełm, niech znika zły! 
Oby razem z nowym strojem  
zmieniło się życie moje.  
Jezusowi siebie dać,  
z Jego Krzyża siłę brać. 
Z Matką Bożą jako Siostrą 
 w niebo prosto ścieżką wąską. 
Szczyt Karmelu w górze tam 
Jak tam dotrzeć sposób znam: 
Wiara, Miłość i Nadzieja 
To jest wszystko czego trzeba 
Z nimi noc nie straszna mi  
Choćby lał się pot i łzy. 
Taki koniec tej piosenki 
Niechaj znikną wszystkie lęki 
Jezus rękę daje mi 
Gotów - START -  wyruszam dziś! 

W jednych z nadesłanych przez przyjaciół życzeń czytamy: „jeszcze jedna Boża wojowniczka w Twierdzy 
Wityńskiej...”. Z Twierdzy Wityńskiej zatem wszystkich Was otaczamy gorąca i wdzięczną modlitwą.  
 

Z Karmelu w Tromsø 

Wrzesień rozpoczęłyśmy świątecznie: 1 dnia miesiąca obchodziłyśmy imieniny Naszej Matki. Poranna 
Eucharystia odprawiona została w jej intencji, a nasze całodzienne siostrzane świętowanie było bardzo 
radosne i pełne niespodzianek. Kilka razy w ciągu dnia spotkałyśmy się na sali rekreacyjnej aby posłu-
chać pięknego oratorium, skomponowanego z okazji przypadającego w 2014 roku tysiąclecia chrztu św. 
Olafa, patrona Norwegii. Nagranie oratorium otrzymałyśmy od przebywającej u nas kilka tygodni wcze-
śniej autorki libretta, pani Dordi Glærum Skuggevik. Ta wyrazista muzyka i głęboko przemawiający tekst 
pozostawiły w nas niezatarte wrażenie, wzmocnione jeszcze przez nasz domowy wkład w przedstawienie 
tego dzieła, dzięki zilustrowaniu go obrazem i światłem. 
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Tydzień później, od 7 do 10 września, gościłyśmy po raz kolejny norweską grupę świeckiego zakonu kar-
melitów bosych, którzy odprawiali u nas pod kierownictwem o. Jonasa Svenssona OCD z klasztoru w 
Norraby w Szwecji, swoje doroczne rekolekcje. Dużą radością było dla nas doświadczenie wspólnoty mo-
dlitwy z tymi naszymi braćmi i siostrami, i przekonanie się, że grupa stale rośnie. 8 września mogłyśmy 
razem z nimi uczestniczyć w prostej ceremonii obłóczyn nowej członkini a następnie złożenia przyrze-
czeń czasowych i przyrzeczeń definitywnych przez kolejne dwie osoby. 

To był dopiero początek wrześniowych wizyt. Podczas rekolekcji kapłanów naszej diecezji na Lofotach, 
w dniach od 10 do 14 września, zastępstwo w naszej parafii objął ks. Mirosław Książek MSF. Ks. Mirek 
jest naszej wspólnocie bardzo dobrze znany – przed swoim powrotem do Polski kilka lat temu, pełnił 
przez długi czas posługę tu na Północy – dlatego rekreacja z nami była obowiązkowym punktem jego 
obecnego pobytu w Tromsø. 

Po wyjeździe ks. Mirka gościli u nas od 13 do 15 września ks. Krzysztof Kinowski i ks. Krzysztof Szerszeń, 
rektor i prorektor Gdańskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Pomimo intensywności ich tury-
stycznego pobytu znaleźli czas również na spotkanie się z nami i podzielenie się doświadczeniami swojej 
pracy w formowaniu przyszłych kapłanów. 

14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, przed poranną Eucharystią odnowiłyśmy nasze 
śluby. Ta piękna tradycja zakonna, pomagająca nam coraz głębiej zakorzenić się w Krzyżu Chrystusa, 
została w tym roku wzbogacona ”tereniowym” akcentem. Ponieważ Opatrzność przysłała nam w przede-
dniach święta kilka bukietów róż, każda siostra otrzymała trzy kwiaty, którymi po odnowieniu ślubów 
mogła uczcić Krzyż w naszym chórze, w sposób, który podpowiadało jej serce. Rozsiane na podłodze 
różane płatki przypominały nam również kolejnego dnia, we wspomnienie NMP Bolesnej, o cudownym 
wszczepieniu naszej konsekracji zakonnej w Misterium Zbawienia. 

Wrześniową ”sztafetę” kapłańskich odwiedzin zakończył o. Leszek Bialk O Praem, który wraz ze swoją 
Mamą mieszkał u nas od 18 do 22 września. O. Leszek przywiózł nam pozdrowienia od św. Tereski, gdyż 
francuskie opactwo de Mondaye, do którego należy, położone jest w pobliżu Lisieux. Było to dla nas 
wyraźnym uśmiechem naszej Małej Świętej, ponieważ w tygodniach poprzedzających przyjazd jej i jej 
Świętych Rodziców do Tromsø 20 – 22 października, wszystkie nasze siły zmobilizowane są do koniecz-
nych duchowych i praktycznych przygotowań z tym związanych. 

W połowie września intensywnie zaangażowałyśmy się w pracę zadaną nam przez zespół pracujący nad 
próbną wersją statutów naszej przyszłej Federacji – czytanie i próbę konstruktywnej krytyki propono-
wanego tekstu. Jesteśmy ogromnie wdzięczne o. Wojciechowi i Siostrom współpracującym w tym ze-
spole za wykonaną pracę! Otaczamy siostrzaną modlitwą cały ich trud podjęty dla naszego wspólnego 
dobra, które ma nam pomóc jak najwierniej odpowiedzieć na wołanie Kościoła naszych czasów. 

28 września o godz 12:15 zgromadziłyśmy się w naszym chórze zakonnym aby odśpiewać po norwesku 
dziękczynne ”Te Deum” za to, że relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i jej Świętych Rodziców właśnie 
dotarły do Skandynawii. Pierwszym miejscem, w którym goszczą jest Sztokholm. Modlimy się gorąco, 
również w czasie odprawianej właśnie nowenny przed świętem św. Tereski, aby peregrynacja ta nie po-
została jedynie ”wydarzeniem historycznym”, lecz aby przyniosła obfity owoc w tutejszym Kościele. 

 

Z Karmelu w Usolu Syberyjskim 

Druga połowa lata toczyła się w naszym klasztorze zwyczajnym rytmem. Jak co roku, „hitem sezonu” 
było zbieranie plonów i zapełnianie spiżarni na zimę. Właściwie tegoroczne lato na Syberii było dość 
chłodne, ale mimo, że pogoda nie dopisywała, cieszyłyśmy się, że „Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił i 
ziemia wydała swój owoc”. Szczególnie obrodziły ogórki i cukinie, z których intensywnie robiłyśmy 
przetwory: ogórki kiszone, rozmaite sałatki itd. Postulantka Katia zbierała i suszyła miętę.  

7 sierpnia, w ramach podwyższenia naszego poziomu edukacji (), nasza znajoma-historyk Natalia Gon-
czarenko z Irkucka przyjechała z kolejnym wykładem – tym razem nt. „Rośliny występujące na kartach 
Pisma Świętego”. Ciekawą prezentację o symbolice biblijnych roślin ubogaciła artefaktami z kolekcji 
Ogrodu Botanicznego, gdzie aktualnie pracuje. Po południu czekała na nas nie mniej ciekawa mini-kon-
ferencja pod tytułem... „Kuchnia biblijna”. Dowiedziałyśmy się, jak przed wiekami jadano na Bliskim 



 

 

 
Karmel-Info n. 98 (październik 2018)  s. 28 

 
  

Wschodzie. Byłyśmy wdzięczne Natalii za możliwość poszerzenia znajomości biblijnych i żydowskich 
tradycji. 

W niedzielę 12 sierpnia, odwiedziła nas s. Renata – albertynka, która 10 lat temu pracowała na usolskiej 
placówce, a później wróciła do Polski. W tym roku s. Renata przyjechała na Syberię na urlop razem ze 
swoim siostrzeńcem Michałem. Wzajemnie ucieszyłyśmy się, że ponownie mogłyśmy się zobaczyć. Sio-
stra opowiadała o swojej posłudze, m.in. o Schronisku dla bezdomnych we Włocławku, gdzie przez wiele 
lat z oddaniem pracowała.  

Główną bohaterką sierpnia w tradycji kościelnej jest Maryja, dlatego centralnym duchowym wydarze-
niem w tym miesiącu stała się dla nas Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Ważnym elementem 
Liturgii Mszalnej było poświęcenie plonów ziemi, czyli warzyw z naszego ogrodu. Obrzędu poświęcenia 
dokonał o. Roman Nowak OCD.  

 

W dniach 27-31 sierpnia odprawiłyśmy wspólnotowe rekolekcje. Poprowadził je o. Arkadiusz Kulacha 
OCD. Ojciec został zaproszony na Syberię przez naszego ks. biskupa Cyryla, by wygłosić rekolekcje dla 
księży i sióstr diecezji irkuckiej, a my poprosiłyśmy o rekolekcje dla nas. Tematem rozważań była „Świę-
tość zakonna” w oparciu o „Przestrogi” św. NO Jana od Krzyża. Z serca dziękujemy o. Arkadiuszowi za 
głębokie treści oraz towarzyszenie duchowe nam w tym czasie. W niedzielę 2 września spotkaliśmy się 
razem na rekreacji. Będąc ojcem duchownym Seminarium w Pińsku, o. Arkadiusz pokazał nam zdjęcia 
z życia kościoła na Białorusi. W sposób szczególny byłyśmy zainteresowane życiem Seminarium, gdyż 
tamtejsi klerycy są naszymi duchowymi braćmi. W tym roku każda z nas wylosowała nowych braci, któ-
rych będzie otaczać modlitewną troską. 

3 września o. Roman Nowak OCD wygłosił dla sióstr z Nowicjatu konferencję nt. „Modele formacji za-
konnej”. 

6 września spotkała nas niespodzianka w osobie księdza biskupa Cyryla, który zawitał do nas wraz z p. 
Joergem Bastenem, dyrektorem kierunku wschodniego organizacji „Renovabis”. P. Joerg już gościł w 
naszym klasztorze 10 lat temu. Przyznał się, że miło było mu zobaczyć duże zmiany, jakie zaszły przez 
ten czas. Wyraziłyśmy podziękowanie dobroczyńcom z „Renovabis”, którzy wspierali nas w budowie 
klasztoru. Na koniec spotkania ks. Biskup udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa. 

W drugiej połowie września syberyjska pogoda plotła nam figle. W przeddzień święta Podwyższenia 
Krzyża Świętego byłyśmy zaskoczone... obfitym pierwszym śniegiem! W związku z tym trochę wcześniej 
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niż zazwyczaj włączyłyśmy klasztorne ogrzewanie. Natomiast kilka dni później mogłyśmy się cieszyć 
przyjemnymi i ciepłymi dniami: nadeszło upragnione „babie lato”... 

20 września kolejna niespodzianka naszego księdza biskupa. Tym razem wspólna Msza Św. z gośćmi z 
Polski – ks. biskupem Zbigniewem Zielińskim i towarzyszącymi kapłanami z diecezji gdańskiej oraz pro-
wincjałem Karmelitów o. Bogdanem Megerem, który wygłosił piękną homilię nawiązując do św. Rafała 
Kalinowskiego i naszych świętych, z pełnym ciepła podkreśleniem więzi z Karmelem Bosym. Wyczuwało 
się miłość o. Bogdana do Karmelu, jako całość, więzi z braćmi karmelitami bosymi i szczególną sympatię 
do sióstr karmelitanek. W rozmównicy żartobliwie nazywaliśmy się kuzynami . 

22 września natomiast znów cieszyłyśmy się obecnością u nas pana Marka Kamińskiego, który przemie-
rzył samochodem elektrycznym trasę z Polski do Japonii (odwiedzając nas po drodze), a teraz zanocował 
u nas w drodze powrotnej, mając za sobą 20 000 km, a przed sobą jeszcze 7 000 km. Jest to projekt „No 
Trace Expedition”: ekologiczna podróż bez pozostawiania po sobie śladów i zanieczyszczeń. Pan Marek 
daje w ten sposób świadectwo, że możliwe jest ekologiczne poruszanie się po całym świecie. Zresztą już 
w czasie podróży zrodził się pomysł zrealizowania w przyszłym roku trasy dookoła świata. Ten wybitny 
polarnik (który jako pierwszy w świecie zdobył w ciągu jednego roku oba bieguny), podróżnik, filozof 
etc… jest jednocześnie bardzo skromnym, otwartym i prostym człowiekiem, którego inspiruje tajemnica 
drugiego człowieka i który pełen jest duchowych poszukiwań. Stąd między nami nawiązała się bardzo 
serdeczna więź.  

„Na deser” wrześniowych gości – przemiła rekreacja z naszymi sąsiadkami, siostrami albertynkami z 
racji dołączenia do nich nowej siostry – Emmanueli, którą dzięki temu miałyśmy okazję bliżej poznać. 
Cieszymy się, że powiększyła się i wzmocniła wspólnota sióstr i wspieramy je naszą modlitwą. 

 

Episkopat Krajów Nordyckich w szczecińskim Karmelu 

W dniach od 5 do 10 września nasze miasto gościło księży biskupów z krajów nordyckich, którzy przybyli 
do Szczecina na swoją konferencję. Obrady odbywały się w Domu św. Józefa, sąsiadującym z naszym 
klasztorem. To była dla nas duża radość, że swój pobyt w Szczecinie rozpoczęli od Eucharystii w naszym 
karmelu, w środę 5 września. Głównym celebransem był nasz brat w powołaniu, kardynał Anders 
Arborelius, biskup Sztokholmu. Homilię wygłosił ks. biskup Czesław Kozon, przewodniczący Episkopatu 
Krajów Nordyckich. Razem z nami był też nasz ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. 

 

Po południu spotkałyśmy się z księdzem kardynałem Arboreliusem, który opowiedział nam o sytuacji 
kościoła w Szwecji. Z radością wysłuchałyśmy też wspomnień o o.Wilfridzie Stinissenie, z którym kardy-
nał przeżył w jednym klasztorze ponad dwadzieścia lat.  
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Warszawa – wizyta u Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Wolskiej 

W dniu 23 czerwca 2018 roku członkowie naszej wspólnoty odwiedzili Siostry Karmelitanki Bose w 
klasztorze przy ulicy Wolskiej w Warszawie. Wizyta była oczekiwana zarówno przez Siostry, jak również 
przez naszą wspólnotę.  

W niedawnej historii wspólnoty ten kontakt był żywy i częsty. Korzystaliśmy z naczyń i obrusów z okazji 
różnych uroczystości. Także osoby przygotowujące się do przyjęcia lub przyrzeczeń spędzały kilka godzin 
na modlitwie w kaplicy sióstr. Przez wiele lat mieszkała tam i pracowała w ogrodzie s. Stanisława Kal-
czyńska OCDS. Przez kilka ostatnich lat swojego życia z powodów zdrowotnych przebywała w klauzurze 
i była otoczona przez Siostry wspaniałą opieką.  

 

Wizyta rozpoczęła się nawiedzeniem przez nas kaplicy, odmówieniem modlitwy Anioł Pański i odśpie-
waniem wspólnie z Siostrami Salve. Następnie przeszliśmy do dużej rozmównicy, gdzie wkrótce po dru-
giej stronie krat pojawiły się Siostry. 

Rozmowę rozpoczęliśmy od przedstawienia się. Najpierw my, świeccy karmelici, mówiliśmy o sobie, o 
swoim stanie życia, rodzinie, zawodzie i stażu we wspólnocie. Naszą wspólnotę reprezentowało 12 osób. 
Następnie przedstawiały się Siostry, mówiąc szczegółowo o swojej drodze do Karmelu, o swoim powoła-
niu. 

Na koniec zadawaliśmy sobie różne pytania, aby się wzajemnie jeszcze lepiej poznać. Nieoczekiwanie z 
rozmowy wyłoniła się bardzo ciekawa historia obecności Karmelitanek Bosych w Warszawie. 

Siostry przygotowały dla nas słodki poczęstunek oraz piękne karteczki z myślami św. Teresy od Jezusa i 
św. Jana od Krzyża. Każdy z nas mógł przeczytać myśl wylosowaną przez siebie i w ten sposób nakarmi-
liśmy się także duchową strawą. 

Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie. 

      PROWINCJA - OCDS 
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Bardzo szybko minęły nam dwie godziny radosnego spotkania. Przełożona, Matka Józefa, wyraziła na-
dzieję na kolejne takie spotkanie za rok. 

Dziękujemy serdecznie Panu Bogu i Czcigodnym Siostrom za możliwość spotkania i wzajemnego zapo-
znania się w Wielkiej Rodzinie Karmelu. Uczestniczymy w tym samym charyzmacie, realizując go w in-
nych warunkach. Możemy przez to wzajemnie się ubogacać, umacniać i wspierać. Dziękujemy Drogim 
Siostrom za zaproszenie, serdeczność, życzliwość, gościnność i modlitwę. 

Niech Pan Bóg błogosławi Całej Wspólnocie i obdarzy nowymi, świętymi powołaniami. MT 

 

Warszawa – wiązanki ziół dla Maryi Wniebowziętej 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to święto kiedy tradycyjnie robimy wiązanki ze zbóż kwiatów 
i ziół. Również nasza wspólnota co roku angażuje się w przygotowywanie kwiatów do dekoracji kaplicy i 
dla wiernych przychodzących na Mszę świętą. Wtedy Karmel przy ul. Racławickiej wypełnia się zbożami, 
ziołami, kwiatami, aromatami, jak to w ogrodzie Maryi. 

Do pierwszego etapu, czyli zbierania ziół przystąpiliśmy z niepewnością bo panowały duże upały i susza. 
Jednak udało się nam nazbierać tyle, ile potrzebowaliśmy roślin i we wtorek po porannej Mszy św. mo-
gliśmy rozpocząć naszą pracę. Co prawda cel jaki mieliśmy, to znaczy 200 sztuk wiązanek sprawił, że 
trzeba było solidnie wziąć się do pracy. 

Na początek zjedliśmy porządne śniadanie w rodzinnej atmosferze. Były więc kanapki z domowym dże-
mem, owsianka i rozmowy, a potem nie wiadomo kiedy, udało nam się zrealizować plan. 

Dopiero przy sprzątaniu dało się odczuć zmęczenie. Ale zamiatać schody w piwnicy Karmelu to zamiatać 
u Matki Bożej, trzeba się przyłożyć. To jedno z tych zwykłych nie zwykłych zajęć i taka myśl: "Gdybyś 
znała dar Boży". 

"Jest pewna Istota, która znała ów dar Boży i nie straciła z niego ani cząstki. 
Tak czysta, tak jasna, iż zdawałoby się, że jest samą światłością. 
Speculum justitiae - Zwierciadło Sprawiedliwości, Istota, której życie było tak proste i w Bogu zatopione, 
że nie możemy prawie nic o nim powiedzieć. 
Virgo fidelis - Panna wierna, która chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu, 
trwała z taką skromnością i skupieniem przed obliczem Boga, w zaciszu świątyni, 
że ściągnęła na siebie upodobanie Trójcy Świętej, 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”.  (św. Elżbieta od Trójcy Świętej) 

Monika Roguska OCDS 

 

Warszawa – Rekolekcje 2018 w Laskach 

Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem - rekolekcje warszawskiej Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów 
Bosych - Laski 2018 

Na przełomie sierpnia i września w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża w Laskach k. Warszawy odbyły się coroczne rekolekcje warszawskiej Wspólnoty Świeckiego Za-
konu Karmelitów Bosych. Od tego roku zaczynamy cykl spotkań w “Szkole modlitwy karmelitańskiej”. 
Przez kolejne cztery lata chcemy pogłębiać umysłem i sercem to, co duchowość Karmelu ma do przeka-
zania na temat modlitwy. W tym roku zostaliśmy  Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem. Naszym przewod-
nikiem po drogach modlitwy był o. Roman Hernoga OCD. 

Podczas kolejnych konferencji były poruszane następujące tematy: czym jest modlitwa, jakie są rodzaje 
modlitwy, jak powinna się rozwijać modlitwa, czy potrzebne są metody, jak radzić sobie z trudnościami, 
jak rozwijać życie modlitwy. 

Ten, kto się modli wie, że modlitwa może być  trudna i wymagająca, ponieważ ma nas prowadzić do 
bardzo osobistego i bliskiego spotkania “z Tym, o którym wiemy, że nas kocha”. Modlitwa powinna być 
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spotkaniem podczas którego nawiązujemy relację z Osobą spotykaną. Wiele jest form, rodzajów modli-
twy, ale najważniejsza jest modlitwa liturgiczna. Poprzez uczestnictwo w tej modlitwie jesteśmy włączeni  
w modlitwę Kościoła, stajemy się komunią modlitwy. W życiu chrześcijanina istotna jest również modli-
twa prywatna - osobista lub wspólnotowa. Nie ma wyraźnej granicy pomiędzy modlitwą liturgiczną i 
prywatną - obydwie przenikają się. Bóg mówi do nas słowami Liturgii, my odpowiadamy Bogu. 

W Karmelu spotykamy się z modlitwą ukierunkowaną na kontemplację, gdzie Duch Święty przejmuje 
inicjatywę. Zanim jednak dostąpimy z woli Boga  łaski kontemplacji większość z nas zmaga się z modli-
twą myślną. W Statucie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych mamy punkt: “odprawiać przynajmniej 
półgodzinną modlitwę myślną lub medytację nad Słowem Bożym w ciągu dnia”.  Jak taką modlitwę na-
leży praktykować, żeby przynosiła owoce? Nasza Matka św. Teresa daje wskazówkę: “ Nie wszystkie są 
zdolne myśleć, ale wszystkie dusze są w stanie kochać”. Nasze spotkanie z Bogiem ma być nawiązywa-
niem, podtrzymywaniem i aktualizowaniem przyjaźni poprzez rozmowę, słuchanie, patrzenie, milczenie 
i przede wszystkim miłowaniem. Każde spotkanie jest osobiste i niepowtarzalne, bo każdy ma swoją 
drogę do Boga i “dusze ludzkie bardziej różnią się od twarzy ludzkiej”. 

 

Na początku drogi modlitwy i w momentach trudności metoda modlitwy może okazać się przydatna. 
Wyróżniamy w tej metodzie: przygotowanie bliższe i przygotowanie dalsze. Przygotowanie dalsze polega 
m. in. na wzrastaniu w cnotach, ćwiczeniu się w pokorze, praktykowaniu miłości bliźniego. Dla św. Te-
resy modlitwa była życiem, codziennością, nie ograniczała się do aktu pobożnościowego. Jak żyjesz tak 
się modlisz, jak się modlisz tak żyjesz. 

Na przygotowanie bliższe składają się takie elementy jak: czytanie, rozmyślanie, miłosna rozmowa, za-
patrzenie (najważniejszy element całej modlitwy), prośby, dziękczynienie. 

Dla  modlitwy Istotny jest także czas, jaki możemy dać Bogu, miejsce, w którym chcemy się z Nim spotkać 
oraz przyjęcie odpowiedniej pozycji ciała, która pomaga w skupieniu. Metod modlitwy nie musimy trzy-
mać się kurczowo jeśli czujemy się podczas modlitwy prowadzeni. W modlitwie najdłużej powinniśmy 
trwać w miłosnym zapatrzeniu w Pana, kiedy okazujemy Bogu swoją miłość, odpowiadamy Bogu swoją 
miłością na Jego miłość i wciąż na nowo odkrywamy jak bardzo jesteśmy zanurzeni w Bożej miłości i 
miłosierdziu, bo Miłość wyzwala miłość. Bóg nigdy nie odwraca swojej miłości do nas. Bóg cały czas nas 
szuka i zaprasza do najbliższej relacji. Modlitwa staje się owocna, jeśli na modlitwie otwieramy się na 
Boga, wpuszczamy Boga do serca, kiedy w szczerości mówimy Bogu o tym, co dla nas jest trudne i wsty-
dliwe. Wtedy też powinniśmy odrzucić pokusę zakładania maski, uciekania w świat iluzji, pragnień, ma-
rzeń. Tylko Chrystus może pokazać jedyną prawdę o nas. 
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Każdy, kto modli się, spotyka się na modlitwie z trudnościami, rozproszeniami, przeciwnościami. Aby 
nie przeszkadzały potrzeba: 

- prosić Ducha Św.  ciągle i od nowa o dar modlitwy, 
- zadbać o czystość serca, 
- uwalniać się od swoich przywiązań, 
- nie zajmować się nadmiernie sobą, 
- zmienić sposób myślenia z światowego na ewangeliczny 
- przyjąć i zaakceptować wszystkie przeciwności, bo nie ma zwycięstwa bez przejścia przez próby.   

Jedna z konferencji poświęcona została apostołce Bożej obecności - św. Elżbiecie od Trójcy Przenajświęt-
szej. Życie tej świętej stanowi świadectwo jak bliskiej obecności Boga może doświadczać człowiek. Święta 
żyła tajemnicą zamieszkania Boga w duszy. O dniu pierwszej Komunii napisała: "Moja dusza stała się 
mieszkaniem Boga, Pan posiadł me serce. O, święty, piękny dniu, kiedy Jezus wszedł do mnie i w głębi 
duszy pozwolił mi usłyszeć swój Głos…" Według świętej doświadczenie przebywania Boga w duszy nie 
jest dostępne tylko dla kontemplatyków. To dzięki łasce chrztu przebywa w nas Trójca. Przez łaskę chrztu 
stajemy się świątynią Ducha, mieszkaniem Trójcy Świętej. W jednym z listów napisała: “Bóg we mnie a 
ja w nim” to znaczy: noszę Boga w sercu, w każdej sekundzie życia, niezależnie od tego co robię, gdzie 
jestem, w każdej sytuacji. “Wszystko robię z Nim, wszystko więc czynię z Bożą radością. Czy zamiatam, 
czy pracuję, czy się modlę, wszystko jest dobre i radosne, bo wszędzie widzę mego Mistrza!". Boga do-
sięgam wiarą, nie zmysłami czy uczuciami. 

Ostatnia  sobotnia konferencja dotyczyła wytrwania na modlitwie i rozwoju modlitwy. Wytrwanie w mo-
dlitwie zapewnia zdeterminowana wola. Nigdy nie należy porzucać modlitwy, nie zniechęcać się. Pod-
czas modlitwy należy kierować się wartościami, nie tylko  przyjemnościami. Warto pielęgnować pragnie-
nie prawdziwej modlitwy. Modlitwa jest też spotkaniem z naszymi, nie zawsze właściwymi, pragnie-
niami, głodami. Otwarcie na Boga na modlitwie wewnętrznej może pomóc w ich oczyszczeniu. Aby wzra-
stać w modlitwie trzeba pozbyć się ukrytych kłamstw, zniewoleń, przywiązań, błędów. Trzeba wzmacniać 
dobre pragnienia. Modlić się o rozbudzenie duchowych pragnień. W rozwoju osobistej modlitwy ważne 
jest także kierownictwo duchowe. Kierownik duchowy pomaga w poznaniu samego siebie. Bóg chce nam 
pomagać także przez innych ludzi. Trudno kierować właściwie samym sobą. W życiu duchowym nie 
można polegać wyłącznie na sobie. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. W wytrwaniu na mo-
dlitwie pomagają również przyjaźnie duchowe, dzielenie się swoją wiarą, miłością. 

W tym roku program rekolekcji uległ pewnym zmianom, zrezygnowaliśmy z rekreacji ponieważ chcieli-
śmy podczas całych rekolekcji zachować całkowite milczenie, aby więcej czasu przeznaczyć na m .in. na 
własną refleksję nad treściami usłyszanymi podczas konferencji. 

W pozostałym czasie braliśmy udział we wspólnotowej liturgii godzin, codziennej Eucharystii. Podczas 
posiłków mogliśmy posłuchać fragmentów Księgi życia św. Teresy dotyczące modlitwy. Dwa razy w ciągu 
dnia był czas na modlitwę osobistą - po Jutrzni i po Nieszporach. Wieczorna modlitwa była prowadzona 
przez ojca, co dla części osób było dużą pomocą. Był także czas na indywidualne rozmowy z ojcem. W 
sobotę po Nieszporach odśpiewaliśmy “Salve Regina”. Okazało się, że daliśmy radę, nawet bez wcześniej-
szej próby. W niedzielę na zakończenie rekolekcji zebraliśmy się aby podzielić się przemyśleniami  nad 
treściami konferencji w odniesieniu do swojej drogi modlitwy. Po spotkaniu złożyliśmy ojcu - rekolek-
cjoniście gorące, z serca płynące podziękowanie za trud przygotowania konferencji i czas poświęcony 
nam. Nie zapomnieliśmy również o podziękowaniach dla sióstr franciszkanek za gościnność. Wczesnym 
popołudniem wyruszyliśmy do własnych domów z pragnieniem powrotu za rok. Chwała Panu! 

Oprac. Anna Wasilewska OCDS 

 

Rocznica konsekracji Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie 

09 września 2018 roku nasza wspólnota OCDS Szczecin z o. Markiem Kępińskim OCD uczestniczyła, 
wraz z pielgrzymami z naszej diecezji, kraju a nawet z zagranicy, w pierwszej rocznicy Konsekracji jedy-
nego na świecie Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie  na  os. Kasztanowym. Przed  mszą św. 
odśpiewaliśmy różaniec wspólnie z grupą pielgrzymów z Portugalii, którzy modlili się jedną dziesiątką 
różańca w swoim ojczystym języku. 
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Mszę św. celebrował arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga wraz z zaproszo-
nymi  kapłanami.  Wyjątkowym gościem na prezbiterium był cudownie uzdrowiony za przyczyną świę-
tych pastuszków: Hiacynty i Franciszka Marto - Lucas Maeda de Oliveira, któremu towarzyszyli rodzice 
i siostra. 

 

Gospodarz uroczystości, ks. kanonik Marek Maciążek, przedstawił również cud uzdrowienia parafianki, 
pani Joasi. Kustosz szczeciński podziękował osobom wspierającym duchowo i materialnie budowę sank-
tuarium, wręczając im obrazy świętych pastuszków. 

Całej uroczystości towarzyszyła góralska muzyka, a także pieśni Maryjne wykonane w języku portugal-
skim. 

Po Eucharystii zostaliśmy zaproszeni na agapę zorganizowaną  przy kościele, gdzie mimo bariery języ-
kowej miło spędziliśmy czas z Lukasem i jego rodziną. Po tak miło spędzonym czasie, pożegnaliśmy się 
z Maryją i pastuszkami, dziękując za ten piękny dzień.  

Joanna Sidor, OCDS Szczecin 

 

Mińsk – Niezwyczajny tydzień w zwyczajnym okresie 

Dla białoruskich wspólnot Karmelitów Bosych tydzień od 10 do 16 września był niezwyczajny.  

W przeciągu tego tygodnia nasze wspólnoty odwiedzał Ojciec Prowincjał Jan Piotr Malicki OCD, 
przeprowadzając kanoniczną wizytację. 11 września o. Prowincjał spotkał sie również z mińską 
Wspólnotą Świeckich Karmelitów. W swojej konferencji o. Jan przypomniał, że “zasadniczym celem 
wizytacji jest wspólne szukanie światła Ducha Świętego, abyśmy lepiej umieli oddać siebie Panu Bogu”. 
Bazą dla konferencji o. Prowincjała był list, który N.O. Generał wystosował do Świeckiego Karmelu na 
początku 2018 roku. Ważnym jest odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jesteśmy w Kościele? Jakie jest 
nasze miejsce w Kościele? W jaki sposób my możemy ubogacić  Kościół w Mińsku, na Białorusi i w 
świecie? Następnie o. Prowincjał skupił naszą uwagę na modlitwie, która jawi się, jako centralny element 
naszego powołania oraz na otwartość na młodych ludzi, szczególnie dziś, w przeddzień Synodu Biskupów 
poświęconego młodzieży i powołaniu.  

15 września, po letniej przerwie, odbyło się formacyjne spotkanie naszej wspólnoty. o. Piotr Frosztęga, 
asystent wspólnoty, w swojej konferencji zwrócił uwagę na wartość i znaczenie wspólnoty.  
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Kulminacją tego tygodnia było świętowanie 25-lecia ślubów zakonnych o. Piotra Frosztęgi. Uroczystej 
Mszy Św. przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej Juryj Kosobucki. W 
homilli biskup zwrócił szczególną uwagę na powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Dziękował 
Ojcom Karmelitom za posługę w Białorusi, a szczególnie zwrócił się do o. Piotra, dziękując mu za 
świadectwo przeżywania powołania zakonnego. Hierarcha zwracając sie do zebranych, zachęcił ich do 
modlitwy w intencji powołań i za powołanych. Wiele jeszcze ciepłych słów, życzeń było skierowanych do 
o. Piotra.  

 
 
Dziękujemy Panu Bogu za ten niezwyczajny czas wspólnych spotkań, świętowania i duchowego 
ubogacania. 

                                       Natalia Kunicka OCDS 

 

Bydgoszcz – przyjęcie do Wspólnoty 

1 września 2018 roku w Bydgoskiej Kate-
drze rozpoczęły się dni modlitwy wspólnot 
naszej diecezji przed uroczystością Matki 
Bożej Pięknej Miłości - patronki naszej 
diecezji. Jako pierwsza podjęła modli-
twę  nasza wspólnota Świeckiego Zakonu 
Karmelitów Bosych. Dla nas ten dzień był 
dniem skupienia i świętem Wspólnoty. Na 
formacji permanentnej rozważaliśmy te-
mat: "Maryja, oblubienica Ducha 
św." a  poruszeni i obdarowani miłością 
Matki odnowiliśmy akt zawierzenia naszej 
Wspólnoty Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Uroczyste spotkanie opromieniała także ra-
dość przyjęcia nowej osoby do Wspólnoty. 

Podczas Jutrzni została przyjęta Barbara Tomacka - Siara - Barbara od Jezusa Eucharystycznego. 

Nowo przyjętej siostrze życzymy radosnego wzrastania w ogrodzie Karmelu. Uroczysta Eucharystia i 
konferencja o. Zbigniewa przygotowywały nas do świętowania niepokalanego poczęcia Matki Bożej. W 
bydgoskiej diecezji obchodzimy ten dzień jako uroczystość Matki Bożej Pięknej Miłości.  
8 września ks. biskup Jan Tyrawa wraz z zgromadzonym duchowieństwem celebrował  Mszę św. podczas 
której ponowiliśmy zawierzenie naszej diecezji Maryi.  
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 O. Generał inkardynował, z dniem 06 września 2018 roku, do Prowincji Warszawskiej, na ich 
prośbę oraz po uzyskaniu zgody obydwu Prowincjałów, ojców: Bernarda Radzika i Pawła Le-
lito, którzy do tej pory – pracując w Prowincji Warszawskiej (na Białorusi) – należeli prawnie 
do Prowincji Krakowskiej. 

 O. Prowincjał, dekretem z dnia 28 września br., wyznaczył nową konwentualność o. Gabrielowi 
Wójcickiemu, który powrócił do Polski po dwóch latach pracy w Rzymie (San Pancrazio). Od 
05 października 2018 roku jest on konwentualnym w naszym klasztorze w Warszawie (Racła-
wicka). 

 

 

                                                            Redakcja przypomina: 

 

 nadsyłanie materiałów z informacjami i wiadomościami do kolejnego numeru „Karmel-Info” odbywa się 
do 01 listopada 2018 roku. 

 Materiały do „Karmel-Info” oraz wszelkie uwagi i sugestie należy przesyłać na adres mailowy:                  
kuriaocdwarszawa@gmail.com  

 Redakcja zastrzega sobie prawo ingerencji w nadesłane teksty, jeśli zajdzie taka konieczność. 

 Jeśli ktoś chciałby otrzymać numer „Karmel-Info” 98 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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Karmelitów Bosych 
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