
  
 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 09.05.2019 

L. dz. 70/P/2019 

 
 

Umiłowani Bracia i Siostry, Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej! 

Zbliża się 19 spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Karmeli-
tów Bosych w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem k/Chojnic. Wzo-
rem ubiegłych lat pragnę Was gorąco i serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w tym 
modlitewnym i rodzinnym spotkaniu. Będzie ono przebiegało pod hasłem „W mocy Bo-
żego Ducha”, które jest również hasłem programu duszpasterskiego na ten rok w Ko-
ściele w Polsce. 

Warto sobie przypomnieć, że 40 lat temu podczas pierwszej pielgrzymki do na-
szej Ojczyzny św. Jan Paweł II przyzywał Ducha Świętego z całej głębi poprzedniego ty-
siąclecia wraz z wiernymi zgromadzonymi na Placu Piłsudskiego w Warszawie: „Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! 
Amen”. Do dzisiaj niektórym z nas brzmi tembr tego świętego głosu. To było mocne 
wezwanie do działania, do wielkich dzieł Bożych, do duchowej odnowy dzięki mocy Du-
cha Świętego. Staramy się podążać za tym wezwaniem i być tymi, którzy potrafią zmie-
niać siebie i swoje działania na bardziej ewangeliczne.  

Do tego modlitewnego wołania o moc Ducha Świętego w Zamarckim  wieczerniku 
będzie przyłączać się do nas Matka Boża; zgromadzeni pod płaszczem Maryi, naszej 
Matki – mamy na nowo otrzymać moc Ducha Świętego, aby móc lepiej wypełniać Jego 
wolę i misję. 

Bardzo serdecznie i gorąco zapraszam Wspólnoty naszej Prowincji, rodziny za-
konne zakorzenione w duchowości Karmelu, Braci i Siostry Świeckiego Zakonu Karme-
litańskiego, Bractwa Szkaplerzne oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej, 
abyśmy wspólnie mogli prosić o nawrócenie i  potrzebną moc Ducha Świętego.  

 Tegoroczne spotkanie Rodziny Szkaplerznej naszej Prowincji w Zamartem 
k/Chojnic odbędzie się w pierwszą sobotę miesiąca 6 lipca 2019 r. i będzie po-
przedzone nocnym czuwaniem 5 lipca (pierwszy piątek) przygotowanym i prowa-
dzonym przez członków Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego. Szczegółowy program 
tego spotkania załączam do niniejszego listu. 

 Oczekując na wspólne uwielbienie i spotkanie w naszym sanktuarium w Zamar-
tem, polecam każdą i każdego z Was wstawiennictwu i troskliwej opiece Maryi, Matki 
Pięknej Miłości i Królowej Szkaplerza Świętego.  

W modlitewnej komunii  i znaku szkaplerza świętego 

 
 
                                                 o. Jan Piotr Malicki OCD 
                                                        Prowincjał  
 
 

PROWINCJAŁ WARSZAWSKIEJ PROWINCJI  
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PROGRAM  SPOTKANIA 

SANKTUARIUM  W  ZAMARTEM k/CHOJNIC 
05– 06 LIPCA 2019 

 
PIĄTEK  05  LIPCA 2019 
 

19.00 – 19.15   przywitanie uczestników czuwania 

19.15 – 19.25   śpiew pieśni maryjnych  

19.25 – 20.00   nieszpory śpiewane 

20.00 – 20.30   wystawienie Najświętszego Sakramentu – modlitwa w ciszy 

20.30 – 21.30   śpiew pieśni maryjnych, chwalebne tajemnice różańcowe i Apel Maryjny  

21.30 – 22.00   modlitwa w ciszy 

22.00 – 22.30   pieśń maryjna, kompleta, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

22.30 – 23.00   przygotowania do Eucharystii  

23.00   Eucharystia pod przewodnictwem Delegata OCDS o. Roberta Marciniaka 

 

Po Eucharystii dla chętnych jest możliwość czuwania w kościele po uprzednim zgłosze-
niu tego do Rady Prowincjalnej OCDS. Wiąże się to z koniecznością ułożenia na ten czas 
własnego programu czuwania.  
 
 
SOBOTA 06 LIPCA  2019  
 

7.30   Godzinki ku czci NMP 

8.30   Msza św. parafialna  

9.30   Różaniec  

10.00 – 11.00  wystawienie Najśw. Sakramentu animowane przez Braci nowicjuszy  
    z rozważaniami 

12.00   Eucharystia pod przewodnictwem  Prowincjała o. Jana Piotra Malickiego 

13.30   Wspólnotowa  Agapa  

15.00   Nieszpory z konferencją i procesja z figurą M. B. Szkaplerznej  

 

 
„Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 

jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali (…)          
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”. 

(Dz 2, 1-4) 


