„Z jaką troskliwością w tej betlejemskiej kolebie
układał Bóg swojego Syna. Otoczył Go najlepszymi
sercami ludzkimi. Posadził przy żłobie Dziecięcia
betlejemskiego Matkę-Dziewicę, a obok Niej świętego opiekuna Józefa-Pracownika, zawołał aniołów
i lud pasterski, za gwiazdą przewodnią – sprowadził
mędrców świata”.
Sł. Boży Stefan Kardynał Wyszyński

Umiłowani w Chrystusie!
Bóg raczył nas nawiedzić, stał się aż tak bliski, że zamieszkał tutaj z nami rodząc się z
Najświętszej Maryi Panny i tego świętowania Bożego Narodzenia nie może zatrzymać ani
pandemia, ani nasze podziały, ani żaden lockdown, ani nawet wojna. Nic nie może zablokować przyjścia na ten świat Bożego Dziecięcia.
Niech bożonarodzeniowe światło napełnia nasze serca, przemienia trudną rzeczywistość i „zaraża” swoim dobrem, pomocą, empatią i miłością ten świat uprzedzeń, podziałów, nienawiści i kąśliwego jadu.
Boże Dziecię, nasz Zbawiciel nieustannie stara się nas godzić i jednać dzięki mocy
swojego miłosierdzia powitego w Betlejem, czego symbolem są wspólne życzenia i dzielenie się opłatkiem. Jednak musimy zrobić coś więcej, aby świadczyć, że promieniujemy miłością oraz żyjemy w pokoju i komunii…
Niech te Święta i nadchodzący Nowy Rok A. D. 2021 poświęcony św. Józefowi będą
dla nas wszystkich nowym narodzeniem w duchu miłosierdzia pod opieką Świętej Rodziny.
Złączony w adoracji Emmanuela – Boga z nami życzy i błogosławi
o. Jan Piotr Malicki, OCD
Prowincjał
Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych

Warszawa, Boże Narodzenie A.D. 2020
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KOŚCIÓŁ
Papież ogłosił „Rok Świętego Józefa”
08.12.2020

Z okazji przypadającej dzisiaj 150. rocznicy ogłoszenia św.
Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił od dziś do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok”
poświęcony Opiekunowi Jezusa.
„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi słowami Papież opisuje św. Józefa w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym dzisiaj z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca
Maryi patronem Kościoła katolickiego.
To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem św. Józefa.
Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje
przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie
w miłości oddanej służbie Mesjaszowi”. W Nim „Jezus widział czułość Boga”, czułość, która „pozwala przyjąć naszą
słabość”, ponieważ „to właśnie pomimo naszej słabości i
poprzez nią” realizuje się większość Bożych planów. Józef
jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje
„fiat” ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy swojego przybranego
Syna „wypełniania woli Ojca”. Wezwany przez Boga do
służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej tajemnicy
Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia” (3).
Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu”, ponieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków”, co jest ważnym gestem także dzisiaj – stwierdza Franciszek – „w tym świecie, w którym widoczna
jest przemoc psychiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet”. Ale Oblubieniec Maryi jest również tym, który
ufając Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiając na boku
swoje dociekania i godząc się z własną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: „Nie lękajcie się!”, ponieważ „wiara nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu” i uświadamia nam, że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty”. Józef nigdy „nie szuka dróg
na skróty”, ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność”.
List „Patris corde” podkreśla również „twórczą odwagę” św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i wydobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu – wyjaśnia
Papież – potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności”. Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, obcy, uwięziony, chory, jest „dzieckiem”, nad którym czuwa
św. Józef . Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich” (5). „Konieczne jest zrozumienie –
pisze Franciszek – znaczenia pracy, która daje godność” oraz „staje się uczestnictwem w samym dziele
zbawienia”, a także „okazją do rozwoju” dla siebie i swojej rodziny.
Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca”, polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo
Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi „. „Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się
staje”, stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko”, biorąc na siebie odpowiedzialność
za jego życie. Niestety, we współczesnym społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone przez ojców”, ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia”, bez zatrzymywania go albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, do wolności i do odejścia”. W tym sensie
Józef ma przydomek „przeczysty”, który jest „przeciwieństwem posiadania”: w rzeczywistości „umiał koKarmel-Info n. 125 (styczeń 2021) s. 2

chać w sposób niezwykle wolny”, „usuwał się”, aby postawić w centrum życia nie siebie samego, ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście wynikało z „daru z siebie”. Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się
pokusy życia życiem swoich dzieci” i szanuje ich wolność, ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni
samego ojca „nieużytecznym”, kiedy „dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami
życia”.
Zakończony modlitwą do św. Józefa List „Patris corde” ukazuje również, w przypisie nr 10, zwyczaj Franciszka, trwający od ponad czterdziestu lat, codziennego odmawiania modlitwy do Oblubieńca Maryi „zaczerpniętej z dziewiętnastowiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi”. Jest to modlitwa, która „wyraża pobożność i zaufanie” do św. Józefa, ale także stawia
„pewne wyzwanie” – wyjaśnia Papież, ponieważ kończy się słowami: „Niech nie mówią, że wzywałem cię
na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc”.
Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok
św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni
tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i
starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.
Za: www.episkopat.pl

Omówienie Listu apostolskiego „Patris corde”
08.12.2020

„Patris corde” (Ojcowskim sercem) – taki tytuł nosi list
apostolski papieża Franciszka, opublikowany 8 grudnia z
okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Ojciec Święty odwołuje się w niej
m.in. do powieści polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca” z 1977 roku. ogłosił Rok św. Józefa począwszy od dziś do 8 grudnia 2021 roku.
Papież przypomina, że ojcowskim sercem „Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach «synem Józefa»”, który „miał odwagę podjąć się
prawnego ojcostwa Jezusa”. Podkreśla, że po „Maryi,
Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium
papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblubieniec”: „bł.
Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego» ,
czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników», a św. Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela»”.
Z kolei ludzie „przyzywają go jako «patrona dobrej
śmierci»”.
Dzieląc się „osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas”,
Franciszek wskazuje, że wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie „orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach
trudnych”, który „przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na «drugiej linii», mają
wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”.
„Ojciec umiłowany”
Papież przedstawia go jako ojca, który złożył całkowity dar siebie i uczynił ze swego życia służbę. Ze
względu na swą rolę w historii zbawienia, „zawsze był miłowany przez lud chrześcijański, o czym świadczy fakt, że na całym świecie poświęcono mu wiele kościołów; że wiele instytutów zakonnych, bractw i
grup kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię; że od wieków odbywają się na jego cześć
różne święte misteria”, zaś „w każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do św.
Józefa”.
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„Ojciec czuły”
Franciszek podkreśla, że „Jezus widział w Józefie czułość Boga”, którego „miłosierdzie ogarnia wszystkie
Jego dzieła”. Zauważa, że historia zbawienia wypełnia się „poprzez nasze słabości”. „Zbyt często myślimy,
że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów
jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich” – przekonuje Franciszek i dodaje, że skoro „taka
jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością”.
„Ojciec posłuszny”
W obliczu obliczu „niewytłumaczalnej ciąży Maryi”, Józef jest „głęboko zaniepokojony”, ale przzwycięża
swój dramat posłuszeństwem wobec Boga. „W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje «fiat», jak Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani” – pisze papież. Zaznacza, że wypełniania woli Bożej Józef uczył Jezusa, dla którego „wola ta stała się Jego codziennym pokarmem”.
„Ojciec przyjmujący”
Powołując się na fakt, że „Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków wstępnych”, Ojciec Święty wskazuje, iż „życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która
akceptuje”. Jednocześnie nie jest on „człowiekiem biernie zrezygnowanym”. „Jego uczestnictwo jest
mężne i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który
otrzymujemy od Ducha Świętego”- wyjaśnia Franciszek. Musimy bowiem „odłożyć na bok nasz gniew i
rozczarowanie”, by uczynić miejsce, „z męstwem pełnym nadziei, na to, czego nie wybraliśmy, a jednak
istnieje”, gdyż „akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens”. Jest to „realizm chrześcijański, który nie odrzuca niczego, co istnieje”, gdyż „wiara nadaje sens każdemu wydarzeniu radosnemu
lub smutnemu”. Dlatego Józef stawia czoło „temu, co się mu przytrafia, biorąc za to osobiście odpowiedzialność”. „Akceptacja Józefa zachęca nas do akceptacji innych, bez wykluczenia, takimi jakimi są, zastrzegając szczególne umiłowanie dla słabych (…). Wyobrażam sobie, że postawa Józefa była dla Jezusa
źródłem inspiracji dla przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu” – wyznaje papież.
„Ojciec z twórczą odwagą”
Ojciec Święty zauważa, że czasami „trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu
których nawet nie mieliśmy pojęcia”. Bóg, który „interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi”, działa w życiu
Jezusa i Maryi „ufając w twórczą odwagę” Józefa. „Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to,
co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi
przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności. Jeśli czasami Bóg zdaje się
nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć” – pisze Franciszek. Odwołując się do zorganizowanej przez Józefa ucieczki
Świętej Rodziny do Egiptu, podkreśla, że dla niego jest on „szczególnym patronem tych wszystkich, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi z powodu wojny, nienawiści, prześladowań i nędzy”. Z racji
opieki nad Dzieckiem, które z czasem powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”, św. Józef jest przyzywany jako „opiekun nieszczęśliwych, potrzebujących, wygnańców, cierpiących, ubogich, umierających”.
„Ojciec – człowiek pracy”
„Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego
Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem
własnej pracy” – zaznacza papież. Zwraca uwagę, że praca, której Józef jest „przykładnym patronem”,
jest współpracą z Bogiem w tworzeniu otaczającego nas świata i naszym uczestnictwem w dziele zbawienia. „Praca św. Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie pogardził pracą.
Utrata pracy dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu pandemii
COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów. Prośmy św. Józefa Robotnika, abyśmy
mogli znaleźć drogi, które kazałyby nam powiedzieć: żaden młody, żadna osoba, żadna rodzina bez
pracy!” – apeluje Ojciec Święty.
„Ojciec w cieniu”
Przywołuje książkę polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”, która opowiada „w formie powieści o życiu św. Józefa”. „Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do
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Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając
Jego śladami. (…) Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie” – pisze Franciszek. Zaznacza, że
„nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na
świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje
odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo”. Stwierdzając, że „w społeczeństwie naszych czasów, dzieci często zdają się być osierocone przez ojców”, Ojciec
Święty wyjaśnia, że „być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość.
Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę”. Prawdziwa miłość jest bowiem czysta, czyli wolna od posiadania. „Sam Bóg
umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa” – przekonuje Franciszek, dodając, że jest to możliwe dzięki logice
„daru z siebie”. „W pewnym sensie wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa: jesteśmy cieniem jedynego Ojca niebieskiego” – konkluduje papież.
***
Na zakończenie listu apostolskiego zachęca do modlitwy o wstawiennictwo św. Józefa i „do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania”, przede wszystkim zaś o błaganie go „o łaskę nad łaskami: o nasze
nawrócenie”.
pb (KAI) / Watykan

Odpusty na Rok św. Józefa, dekret Penitencjarii
08.12.2020

„Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów”
– ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami.
Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca
Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach
związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony
tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział
w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.
Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy swojego serca. On pomaga
odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych obowiązków. Ci, którzy w ciągu tego
roku, idąc za jego przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą również uzyskać
Odpust zupełny. Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było pełnienie funkcji stróża Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny chrześcijańskie czuły się wezwane do tworzenia tej samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła Święta Rodzina dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową. Papież Pius XII wprowadził 1 maja 1955
roku święto Józefa Robotnika z intencją, aby wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała
życie społeczne i prawa, oparte na równym podziale praw i obowiązków. Odpust zupełny będą też mogli
Karmel-Info n. 125 (styczeń 2021) s. 5

otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza. Św.
Józef jest ponadto patronem osób w niebezpieczeństwie, cierpiących, zmuszonych do ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. Udziela się Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do
św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę
do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na
zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.
Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja,
a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia każdego
miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.
W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie
na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z
domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia,
kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub
tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz
niedogodności swojego życia.
Penitencjaria Apostolska wzywa ponadto wszystkich upoważnionych kapłanów oraz innych szafarzy do
chętnego posługiwania wiernym w sakramencie Pojednania oraz udzielania Komunii św. chorym.
Za: Vatican News

Papież ogłosił rok Rodziny – Amoris laetitia
27.12.2020

Postanowiłem ogłosić specjalny Rok poświęcony Rodzinie Amoris laetitia, który zostanie zainaugurowany podczas zbliżającej się uroczystości św. Józefa a zakończy się obchodami Dziesiątego Światowego
Spotkania Rodzin, które odbędzie się tutaj, w Rzymie, w czerwcu 2022 roku” – ogłosił Ojciec Święty w
rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” 27 grudnia.

Franciszek nawiązał do dzisiejszej uroczystości Świętej Rodziny. Wskazał, że jest ona wzorcem oraz źródeł inspiracji dla wszystkich rodzin świata. „Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do ponownego
odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia
relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona
domem modlitwy, gdy miłość jest głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. W
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ten sposób rodzina otwiera się na radość, którą Bóg daje tym wszystkim, którzy potrafią dawać z radością. Równocześnie odnajduje duchową energię, by otworzyć się na świat zewnętrzny, na innych, na
służbę braciom, na współpracę w budowaniu coraz to nowego i lepszego świata; zdolną zatem stać się
nośnikiem pozytywnych bodźców; ewangelizującą przykładem życia” – powiedział papież.
Następnie Ojciec Święty przypomniał, że 19 marca przyszłego roku minie pięć lat od ogłoszenia adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. „Aby kontynuować proces synodalny, która doprowadził do jej publikacji, postanowiłem ogłosić specjalny Rok poświęcony Rodzinie Amoris laetitia, który zostanie zainaugurowany podczas zbliżającej się uroczystości św. Józefa a zakończy się obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się tutaj, w Rzymie, w czerwcu 2022 roku” – ogłosił Franciszek.
Zapowiedział, że będzie on koordynowany przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.
„Niech Dziewica Maryja, do której zwracamy się teraz w modlitwie Anioł Pański, wyjedna dla rodzin
całego świata, by były coraz bardziej zafascynowane ewangelicznym ideałem Świętej Rodziny, stając się
zaczynem nowego człowieczeństwa oraz konkretnej i powszechnej solidarności” – powiedział papież
przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.
Publikujemy tłumaczenie wypowiedzi Franciszka:
Drodzy bracia i siostry!
Kilka dni po Bożym Narodzeniu liturgia zachęca nas do spojrzenia na Świętą Rodzinę, Jezusa, Marię i
Józefa. Wspaniale jest zastanowić się nad tym, że Syn Boży, podobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował
ciepła rodziny. Właśnie dlatego rodzina z Nazaretu jest rodziną wzorcową, w której wszystkie rodziny
świata mogą znaleźć pewny punkt odniesienia oraz inspirację. W Nazarecie rozpoczęło się ludzkie życie
Syna Bożego, kiedy został poczęty przez Ducha Świętego w dziewiczym łonie Maryi. W gościnnych murach domu w Nazarecie dzieciństwo Jezusa przebiegało w radości, otoczone macierzyńską opieką Maryi
i troską Józefa, w którym Jezus mógł widzieć czułość Boga (por. List apostolski Patris corde, 2).
Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny:
musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. W
rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest
łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. W ten sposób rodzina otwiera się na
radość, którą Bóg daje tym wszystkim, którzy potrafią dawać z radością. Równocześnie odnajduje duchową energię, by otworzyć się na świat zewnętrzny, na innych, na służbę braciom, na współpracę w
budowaniu coraz to nowego i lepszego świata; zdolna zatem stać się nośnikiem pozytywnych bodźców.
Rodzina ewangelizuje przykładem życia. I, owszem, w każdej rodzinie są problemy, czasami także kłótnie. Ojcze, pokłóciłem się… Jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi, i wszystkim nam zdarza się czasem kłócić
w rodzinie. Ale chcę powiedzieć wam, że jeśli kłócimy się w rodzinie, niech dzień się nie kończy, zanim
się nie pogodzimy. Jeśli się pokłóciłem, powinienem pogodzić się przed końcem dnia. Wiesz dlaczego?
Dlatego, że zimna wojna następnego dnia jest bardzo niebezpieczna i nie pomaga.
Poza tym, w rodzinie są trzy słowa, których należy zawsze strzec: „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”.
„Proszę” – aby nie narzucać się innym. „Proszę”, czy mogę coś zrobić, czy sądzisz, że mógłbym ci coś
zrobić? „Proszę”, nigdy się nie narzucając. „Proszę” – to pierwsze słowo.
„Dziękuję”. W rodzinie tak często pomagamy sobie, służymy. Zawsze dziękujmy. Wdzięczność jest krwią
płynącą w szlachetnej duszy. „Dziękuję”.
I wreszcie, najtrudniejsze do wypowiedzenia: „przepraszam”. Bo wciąż robimy złe rzeczy i wielokrotnie
ktoś czuje się urażony. Więc: „wybacz mi, przepraszam”. Nie zapominajcie o tych trzech słowach: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. Jeśli w rodzinie, w rodzinnym środowisku są obecne te trzy słowa, rodzina ma się dobrze.
Dzisiejsza uroczystość wzywa nas do tego przykładu ewangelizowania poprzez rodzinę, proponując nam
na nowo ideał miłości małżeńskiej i rodzinnej, jak to zostało podkreślone w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, której piąta rocznica promulgacji przypadnie 19 marca. Ogłoszony zostanie też rok poświęcony refleksji nad Amoris laetitia, który będzie okazją do pogłębienia treści dokumentu. Te refleksje zostaną udostępnione wspólnotom kościelnym i rodzinom, aby towarzyszyły im w ich drodze. Już od tej
chwili zachęcam wszystkich, by przyłączyli się do inicjatyw, które będą promowane podczas Roku i które
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będą koordynowane przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Powierzmy Świętej Rodzinie z Nazaretu, a w szczególności św. Józefowi, oblubieńcowi i troskliwemu ojcu, ten proces wraz z rodzinami
całego świata.
Niech Dziewica Maryja, do której zwracamy się teraz w modlitwie Anioł Pański, wyjedna dla rodzin całego świata, by były coraz bardziej zafascynowane ewangelicznym ideałem Świętej Rodziny, stając się
zaczynem nowego człowieczeństwa oraz konkretnej i powszechnej solidarności.
Za: www.deon.pl

Życzenia Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów
Męskich
25.12.2020

Drodzy,
Siostry i Bracia w życiu konsekrowanym, Świątecznym głosem, z dziecięcą prostotą śpiewamy –
opuściłeś śliczne niebo…
Nie zmienia się nasza szczerze zadziwiona Bogiem wiara,
który obrał nasz los i przyszedł w nasze ludzkie biedy,
gdzie siano wonne (…) tuliło w sobie Dziecinę bosą (św. Jan Paweł II). Wszechmocny stał się dotykalny, kruchy, bliski,
nie do podziwiania i czczenia jedynie,
wszak wierzyć to nic innego, jak w nocy świata dotknąć ręki Boga,
i tak – w ciszy – słuchać Słowa i dostrzec Miłość (Benedykt XVI). Odwieczne Słowo
przyjęło nasze kruche i śmiertelne człowieczeństwo,
byśmy Go szukali i znajdywali szybciej i bliżej, niż myślimy.
Nie bierze, ale karmi, nie daje czegoś, lecz samego siebie (Franciszek).
Daj nam się szczerze łamać opłatkiem,
znakiem tego Chleba, który nam w sobie przyniosłeś.
Naucz nas hojnego, szczodrego, życzliwego bycia dla innych.
Daj nam mocną nadzieję w wypatrywaniu tej godziny,
kiedy Bóg będzie już na zawsze wszystkim we wszystkich (św. Paweł). Amen!
Błogosławionych, pełnych nadziei na rok 2021 świąt Bożego Narodzenia!
o. Janusz Sok, CSsR Przewodniczący KWPZM
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ZAKON
List Przełożonych Generalnych – Opieka świętego Józefa
08.12.2020

Święto św. Józefa obchodziliśmy w tym 2020 roku w środku pandemii, która zmusiła nas do zamknięcia
w naszych domach. Ale właśnie w tych chwilach jeszcze mocniej poczuliśmy potrzebę zwrócenia się do
tego sprawiedliwego i wiernego człowieka, który poznał co to trud, wygnanie, troska o jutro, nie upadając
na duchu, wciąż wierząc i mając nadzieję w Bogu, który powierzył mu wyjątkową misję: strzec Jezusa i
Maryi, rodziny z Nazaretu, początków nowej rodziny, jaką Bóg dawał światu. Papież Franciszek w homilii
wygłoszonej w Santa Marta przypomniał nam o przymiotach św. Józefa: [jako] człowieka konkretnego,
potrafiącego precyzyjnie i profesjonalnie wykonywać swój zawód, ale jednocześnie człowieka, który poza
jego wiedzą i kontrolą wkracza w tajemnicę Boga, przed którym upada w postawie adoracji.
Dobrze jest nam powrócić do św. Józefa, rozmyślać o tym, którego nasza tradycja uznała za patrona i
wzór życia karmelitańskiego. Chcemy to zrobić razem, jako rodzina karmelitańska, O.Carm. i O.C.D.,
ponieważ w kulcie świętego Józefa i w ciągłym odwoływaniu się do niego znajdujemy jeden z najcenniejszych elementów naszego wspólnego dziedzictwa historycznego i duchowego. W tym roku zachęca nas
do tego również ważna rocznica: ogłoszenie św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, które miało
miejsce 150 lat temu, 8 grudnia 1870 r., z woli błogosławionego Piusa IX.
Kult świętego Józefa w Karmelu
Kult św. Józefa stanowi część naszej formacji chrześcijańskiej, naszej tradycji i kultury. Jesteśmy tak
przyzwyczajeni do umieszczania świętego Józefa obok Jezusa i Maryi, że wydaje nam się, iż Kościół od
zawsze przypisywał temu świętemu, który żył w tak ścisłej bliskości z tajemnicą Wcielenia, godność i
cześć, którymi zwykle go obdarzamy. W rzeczywistości tak nie jest. W pierwszym tysiącleciu bardzo niewiele jest śladów teologicznej refleksji na temat św. Józefa, a przede wszystkim szczególnej czci jego
osoby. Nabożeństwo do św. Józefa rozwinie się tylko dzięki rozkwitowi zakonów żebraczych. Oprócz
francuskiego teologa Jeana Gersona, decydujący wkład wnieśli w tej kwestii w szczególności franciszkanie i karmelici.
Zainteresowanie postacią św. Józefa było dla karmelitów naturalnym rozwinięciem podstawowej inspiracji maryjnej. Wszyscy członkowie rodziny Maryi (jej rodzice, św. Anna i św. Joachim jako drugorzędni
opiekunowie Karmelu, a nawet domniemane jej siostry, Maria Kleofasowa i Maria Salome) cieszyli się
w Karmelu szczególną czcią. Dlatego nie mogło więc zabraknąć także męża Maryi. Pobożne średniowieczne legendy, dla potwierdzenia szczególnej więzi ze Świętą Rodziną Jezusa, Maryi i Józefa, być może
zainspirowane apokryficzną Ewangelią Pseudo Mateusza, odwołują się do wizyt Świętej Rodziny z Nazaretu na górze Karmel, gdzie mieli rozmawiać z Synami Proroków, potomkami Proroka Eliasza. Inni
mówią o rzekomym przystanku Świętej Rodziny w drodze powrotnej z Egiptu. Ta więź musiała tak
mocno oddziaływać w Kościele, że starożytni autorzy, tacy jak benedyktyński opat Giovanni Tritemio,
wysuwają teorię, że kult św. Józefa w Kościele łacińskim został wprowadzony przez pustelników Karmelu, kiedy przenieśli się do Europy. Przekonanie to, obecnie kwestionowane, wyraża również Papież
Benedykt XIV, wprowadzając do Karmelu praktykę liturgicznego kultu ku czci św. Józefa. Pewne jest to,
że nabożeństwo ku czci św. Józefa w Karmelu było naznaczone od początku kultem liturgicznym. Następnie, aż do naszych czasów, rozwinie się także podejście eucharystyczne w nabożeństwie do św. Józefa
jako tego, który trzyma w ręku nasz pokarm, chleb zbawienia.
W istocie nie sposób powiedzieć, kiedy dokładnie w kościołach karmelitańskich zaczęto obchodzić święto
św. Józefa. Prawdopodobnie już w XIV wieku kult miał być szerzony lokalnie, ale dopiero w XV wieku
kult świętego Józefa bardziej się rozprzestrzenił. W brewiarzach i mszałach karmelitańskich z drugiej
połowy XV wieku zwykle pojawia się msza i oficjum o św. Józefie, a flamandzki karmelita Arnoldo Bostio
w 1476 roku zaświadcza, że karmelici obchodzą jego święto z uroczystą czcią. Liturgia własna o św. Józefie w zakonie karmelitów uważana jest przez historyków i liturgistów za pierwszy pomnik Kościoła
łacińskiego wzniesiony ku czci św. Józefa.
Starożytna liturgia czci św. Józefa jako pierwszego z jemu współczesnych w Nazarecie, który przez Bożą
Mądrość został wybrany na Oblubieńca Dziewicy, aby Syn Boży mógł przyjść na świat w sposób godny i
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w ukryciu. Kaznodzieje karmelitańscy stwierdzają, że tak jak Dziewica Maryja poczęła Słowo wcielone w
łonie poprzez działanie Ducha Świętego, tak święty Józef, za sprawą Ducha Świętego, począł, w kontemplacji, Chrystusa w swojej duszy, stając się ojcem Jezusa na tej ziemi. Liturgia celebrowała ślubne zjednoczenie Józefa z Dziewicą i kontempluje go jako stróża jej dziewictwa i życia wcielonego Syna Bożego.
Z typową wrażliwością kontemplacyjnego charyzmatu Karmelu, starożytna liturgia celebruje czystość
Dziewicy i świętego Józefa pod kątem gotowości i dyspozycyjności wobec Boga, co czyni możliwym przyjęcie tajemnicy Wcielenia. Przepojona tą duchowością liturgiczną, św. Maria Magdalena de' Pazzi uzna
opiekę świętego Józefa za konsekwencję cnoty czystości: „Czystość św. Józefa spotyka się w raju z czystością Maryi, tak że w tej obfitości blasku, którą sobie nawzajem przekazują, wydaje się, że tak powiem,
że czystość Józefa sprawia, iż czystość Dziewicy zdaje się znacznie jaśniejsza i wspanialsza. Święty Józef
stoi pośród Jezusa i Maryi niczym świecąca gwiazda, i troszczy się szczególnie o nasz klasztor, aby był
zawsze pod opieką Maryi Dziewicy”.
Święty Józef jest przedstawiany w starożytnej liturgii Karmelu jako dziewiczy oblubieniec Maryi, zjednoczony z Nią w
prawdziwym małżeństwie, w którym jego
autorytet męża, opiekuna i ojca przejawia
się w całkowitej służbie. Ponadto św. Józef
kontemplowany jest w posłuszeństwie
Bogu. Jest on człowiekiem prawym, godnym panem w domu swego Pana, któremu
powierzono zadanie nadania dzieciątku
Jezus boskiego imienia objawionego przez
anioła. Czyniąc to św. Józef jest tym, który
jako pierwszy ogłasza, że w dziecku z Nazaretu Bóg nas zbawia. W starożytnej liturgii pod postacią św. Józefa kryje się kompendium duchowości Karmelu: 1) puritas
cordis – czystość serca, która umożliwia
widzenie Boga, 2) zjednoczenie z Maryją i
3) owoc życia mistycznego postrzegany w
kategoriach poczęcia i narodzin Słowa
wcielonego w czystej duszy. Dlatego święty
Józef jest czczony jako zwierciadło mistycznego życia karmelitańskiego w Bogu.
Święta Teresa i święty Józef
Spadkobierczyni intensywnej pobożności
Józefowej w Karmelu, Święta Teresa od
Jezusa będzie rozszerzać tę tradycję z wielkim pożytkiem dla całego Karmelu i dla całego Kościoła. Rzeczywiście nie można zaprzeczyć, że bardziej niż kto inny św. Teresa od Jezusa uczyniła
z kultu do św. Józefa jeden z elementów charakterystycznych pobożności i duchowej fizjonomii Karmelu.
Spotkanie ze św. Józefem miało miejsce w jednym z najtrudniejszych okresów jej życia. Teresa ma około
25 lat, cierpi na długą i bolesną chorobę, w której leczenie ziemskich lekarzy okazało się nie tylko nieskuteczne, ale i szkodliwe. Była sparaliżowana oraz wyczerpana fizycznie i psychicznie. Czuje, że nie ma
po swojej stronie żadnej skutecznej pomocy i właśnie w tym momencie, kierując się wewnętrzną intuicją,
zwraca się do św. Józefa jak do swego „ojca i opiekuna” (Ż 6, 6; 33,12). Rzeczywiście, takim okaże się być
dla niej do samego końca jej życia. Nie będzie żadnej trudnej sytuacji, w której by jej nie wspomógł,
wypełniając wobec niej samej i jej dzieła rolę stróża i opiekuna. Z tego prywatnego doświadczenia nabożeństwo do św. Józefa stanie się charakterystyczną cechą całej reformy terezjańskiej, skupionej na przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Tak jak Józef czuwał nad relacją między Maryją a Jezusem, broniąc jej
przed zagrożeniami zewnętrznymi i strzegąc jej domu, tak też czuwa nad Karmelami, które – podobnie
jak rodzina z Nazaretu – chcą być miejscem, w którym przyjmuje się człowieczeństwo Jezusa i żyje się
tylko dla niego i z nim. Właśnie dlatego Józef jest nie tylko patronem, ale także nauczycielem tych, którzy
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praktykują modlitwę (Ż 6, 8), ponieważ nikt nie wie bardziej niż on, jak żyć w intymnej zażyłości z Jezusem i Maryją, spędzając z nimi tyle lat i umożliwiając istnienie rodziny z Nazaretu. Nic więc dziwnego,
że dziesięć z piętnastu Karmeli założonych bezpośrednio przez Teresę nosi tytuł św. Józefa.
Święty jest tak bardzo obecny w fundatorskiej działalności Teresy (która w swoich podróżach zawsze
wozi ze sobą figurę św. Józefa), że zyskał sobie tytuł „fundatora” Karmelu terezjańskiego. Oczywiście ten
tytuł należy rozumieć w tym znaczeniu, że św. Józef pomagał Teresie w zakładaniu zreformowanych
Karmeli. Jest jednak pewne, że obok tradycyjnej postaci Świętego Ojca Eliasza stanął teraz Święty Ojciec
Józef, co spowodowało niejasność co do tego, który z nich powinien być uważany za głównego patrona i
fundatora po Dziewicy Maryi. Co znamienne, Teresa w liście do o. Gracjana w sprawie nazwy, jaką karmelici bosi mieli nadać założonemu przez siebie kolegium w Salamance, pisze: „Byłoby bardzo słuszne
nadać temu kolegium imię św. Józefa” (list z 22 maja 1578), ale kolegium będzie jednak poświęcone
świętemu Eliaszowi. W następnym roku, w 1579, św. Jan od Krzyża poświęcił fundację w Baeza św. Józefowi. Kolegium w Baeza było więc pierwszą męską fundacją karmelitańską poświęconą świętemu Józefowi. Tytuł ten utrzymał się jednak tylko przez dwa lata: od marca 1581 r. kolegium to występuje pod
tytułem szacownego ojca Kościoła, św. Bazylego. Najwyraźniej nadal było wiele niepewności co do roli,
jaką w Zakonie należy przypisać cieśli z Nazaretu. Ćwierć wieku później ta niepewność wydaje się definitywnie rozwiązana: w Instrukcji dla nowicjuszy (1605) o. Jana od Jezusa Maryi czczenie św. Józefa
poprzedzone jest jedynie kultem Dziewicy Maryi, a po nim dopiero następuje nabożeństwo do świętych
proroków Eliasza i Elizeusza „fundatorów naszego Zakonu” (Instrukcja dla nowicjuszy, III, rozdz. 4, 2930).
Opieka św. Józefa
Jedną z charakterystycznych opinii Teresy jest to, że podczas gdy inni święci są przeznaczeni przez Boga
do pomocy w pewnych szczególnych potrzebach, to święty Józef ma rodzaj uniwersalnego mandatu, aby
przychodzić z pomocą w każdej potrzebie, zarówno materialnej jak i duchowej (Ż 6, 6). Na tym przekonaniu osadza się najbardziej typowo karmelitańskie święto św. Józefa, czyli opieki św. Józefa. Już w 1628
r. pośrednia Kapituła generalna karmelitów bosych Kongregacji hiszpańskiej ogłosiła św. Józefa „głównym patronem” Zakonu. Inicjatywa obchodzenia święta opieki św. Józefa pochodzi od karmelity bosego
Jana od Wcielenia (1625-1700), który był najpierw Prowincjałem Prowincji Katalonii, a następnie Przełożonym Generalnym Kongregacji hiszpańskiej. Na Kapitule generalnej w 1679 r. uzyskał on aprobatę
święta opieki św. Józefa, którego teksty liturgiczne ułożył inny kataloński karmelita bosy, o. Jan od św.
Józefa (1642-1718). Kongregacja ds. Obrzędów po dokładnej rewizji tych tekstów dokonanej przez kard.
G. Casanate, zatwierdziła je 6 kwietnia 1680 roku. Święto opieki św. Józefa wyznaczono na trzecią niedzielę po Wielkanocy, czyli na dzień, w którym zwykle zwoływano kapituły generalne i prowincjalne.
Wkrótce święto przeszło także do karmelitów, których Kapituła generalna w 1680 r. jednogłośnie ogłosiła św. Józefa głównym opiekunem zakonu karmelitów, a święto obchodzono pod tytułem „De Patrocinio S. Joseph Confessoris, Protectoris, et Patroni nostrae Religionis”. Już od jakiegoś czasu dla wskazania św. Józefa używano zamiennie określenia „opiekun” i/lub „patron”. To święto szybko rozprzestrzeniło się na wiele zakonów i zgromadzeń zakonnych, aż do ogłoszenia święta opieki św. Józefa nad Kościołem powszechnym.
Kontekstem ogłoszenia i liturgicznej celebracji opieki św. Józefa nad całym Karmelem są wielkie udręki
i doświadczenia, zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i w perypetiach oraz atakach wynikających z
okoliczności historycznych, kościelnych i politycznych. W tamtych czasach Karmel znajdował się w trudnych sytuacjach, próbując zachować swoją własną tożsamość i wartości. Należy zauważyć, że w ruchach
odnowy w Karmelu znajdujemy mnogość nabożnych tekstów poświęconych św. Józefowi będących
szczególną formą wyrażania pobożności uczuciowej, która rozgrzewa serce i rozpala życie duchowe. Niemało jest autorów i kaznodziejów karmelitańskich, którzy niestrudzenie pracowali nad szerzeniem kultu
św. Józefa i promowaniem jego patronatu. Godny wzmianki jest tu o. Raffaele il Bavaro, który opublikował w 1723 r. „Historię świętego Józefa”. O. Raffaele zachęca tych, którzy kochają Jezusa i Maryję, by
kochali tego, którego kochają oni oboje. Mistrza o. Giuseppe Maria Sardi można uznać za wielkiego propagatora patronatu św. Józefa, nie tylko w łonie Zakonu, ale także rodziców chrześcijańskich i innych,
którzy znajdują w nim wzór świętości. Nie bez powodu św. Józef jest przywoływany w Karmelu jako
najlepszy wychowawca (educator optime) i proponowany jako obrońca i patron, zwłaszcza tych, którzy
czują się zmęczeni i unieruchomieni, a nawet pogubieni w naśladowaniu Chrystusa.
Dnia 10 września 1847 r. dekretem Kongregacji ds. Obrzędów Inclytus Patriarcha Joseph papież Pius IX,
w czasach wielkiego ucisku rozszerzył święto opieki św. Józefa na cały Kościół i polecił, aby obchodzono
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je w trzecią niedzielę wielkanocną. Jako teksty liturgiczne na Mszę i Oficjum przyjęto te używane przez
karmelitów, z niektórymi zmianami. Była to pierwsza interwencja na rzecz kultu świętego Józefa dokonana zaledwie rok po rozpoczęciu pontyfikatu przez Piusa IX, który charakteryzował się wielką pobożnością do ojca Jezusa. W związku ze zwołaniem Soboru Watykańskiego I do papieża dotarły liczne prośby
o dalsze pogłębianie kultu św. Józefa, zwłaszcza poprzez ogłoszenie go patronem Kościoła powszechnego. Sobór, przerwany nagle we wrześniu 1870 r., nie zdążył spełnić tych próśb. Dlatego też 8 grudnia
tego samego roku sam Pius IX dokonał uroczystej proklamacji dekretem Kongregacji ds. Obrzędów Quemadmodum Deus.
Święto opieki św. Józefa zostało przeniesione w 1913 r. na środę trzeciego tygodnia po Wielkanocy, a
następnie w 1956 r. zostało zastąpione wspomnieniem św. Józefa rzemieślnika, wyznaczonym na 1 maja.
Jednakże karmelitom bosym pozwolono, poprzez zatwierdzenie kalendarza liturgicznego Zakonu w 1957
r., kontynuować obchodzenie święta opieki św. Józefa, „opiekuna i patrona naszego Zakonu”.
Święty Józef patronem całego Karmelu
Reforma liturgiczna po Soborze Watykańskim II spowodowała, między innymi, znaczne uproszczenie
kalendarza liturgicznego. W kalendarzu zatwierdzonym 14 lutego 1969 r. z głównego święta św. Józefa
19 marca zniknął tytuł „opiekuna Kościoła powszechnego”. Oczywiście nie zostało ono zniesione, ale
uznano za stosowne zachować jedynie biblijny tytuł „oblubieńca Maryi Dziewicy”, pozostawiając poszczególnym Konferencjom Episkopatów i rodzinom zakonnym swobodę dodawania innych tytułów. Na
podstawie instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego w sprawie kalendarzy partykularnych (29 czerwca
1969 r.) również z kalendarza Karmelu bosego usunięto uroczystość opieki św. Józefa. Definitorium generalne O.C.D. postanowiło wówczas przenieść tytuł „opiekuna naszego Zakonu” na uroczystość 19
marca.
Postanowiono również, by fakultatywne wspomnienie św. Józefa rzemieślnika było obchodzone w całym
Zakonie. Wydaje się jednak, że decyzje te szybko zostały zapomniane. Chociaż tytuł „opiekuna Zakonu”
został zachowany w tekstach liturgicznych karmelitów dawnej obserwancji, szybko zniknął z tekstów
karmelitów bosych, ponieważ ani uroczystość, ani wspomnienie św. Józefa nie są zawarte w kalendarzu
partykularnym Zakonu. Jednakże posoborowe Konstytucje obu Zakonów nadal odnoszą się do św. Józefa jako ich „opiekuna” (Konst. O.Carm., 91; Konst. O.C.D., 52). Należy dostrzec w tym ważny element
jedności całej rodziny karmelitańskiej, na który być może nie dostatecznie zwracaliśmy uwagę i którego
chyba nie docenialiśmy.
Dzisiejszy świat
Żyjemy w okresie, w którym Kościół nie tyle myśli o obronie przed zewnętrznym wrogiem, ile raczej stara
się uznać swoje zadanie, jakim jest dawanie autentycznego świadectwa prawdzie Ewangelii. Tak więc w
świecie, w którym istnieje potrzeba konkretności i poczucia tajemnicy, w świecie, w którym mamy tendencję do ucieczki od więzów stabilnych relacji i zobowiązań oraz do zamykania się w bezpłodnym narcyzmie, Józef wskazuje nam drogę wyrzeczenia się siebie, codziennej odpowiedzialności, cichej pracy,
aby rodzina żyła i wzrastała. Ojciec rodziny stara się leczyć rany swego własnego domu. Nasz patron
stawia nas przed koniecznością leczenia ran ludzkości i ran w jego własnym Kościele. Nie ma Kościoła,
nie ma Karmelu bez ludzi, którzy zapominając o sobie, pracują dzień i noc, aby dać innym bezpieczny
fundament, na którym mogliby się oprzeć. Pracują w ciemności, niosąc w sercach swoje troski i zmęczenie, często nie widząc owoców i nie widząc celu, pokładając ufność tylko w Tym, od którego pochodzi i
bierze swoje imię ich ojcostwo (por. Ef 3,15). Tacy ludzie zawsze będą mogli znaleźć w św. Józefie swego
patrona i wzór, swego „ojca i pana”.
Słowo przyszło do Józefa we śnie, który możemy interpretować jako jego modlitwę, jego wnętrze. Można
powiedzieć, że każdy Karmel to miejsce snów: modlitwa jest jak sen, który zawiera w sobie tajemne przesłanie. Wspólnota karmelitańska to grupa ludzi, którzy śnią o tym, by uczynić swój dom nową Jerozolimą, ludzi, którzy podzielają sen proroka o lepszym świecie, ludzi, którzy każdego dnia dają się porwać
snom o zbawieniu. Każdego dnia słuchając Słowa zbawienia, upodabniamy się do Chrystusa w Jego posłuszeństwie i woli służenia, tego, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć, tego który znajdował w małym dziecku przykład tego, jakimi powinniśmy być, jeśli chcemy wejść do królestwa Bożego.
Karmelici, podobnie jak św. Józef, znają ten sen i strzegą światła nadziei, która jaśnieje dla tego nowego
świata, obiecanego tym, którzy są uważni na Słowo Boże, ponieważ Bóg uczyni wszystko nowym.
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Święty Józef strzeże Karmelu nie tylko dlatego, że chroni go „przed wrogimi zasadzkami i wszelkimi
przeciwnościami”, ale dlatego, że zachowuje go w jego prostej i głębokiej tożsamości. Będąc człowiekiem
sprawiedliwym, wskazuje nam drogę i cel, do którego należy dążyć. W tym znaczeniu nie ulega wątpliwości, że kult św. Józefa to nie tylko pobożność czy pobożna praktyka, ale program życia, który jest integralną częścią charyzmatycznego dziedzictwa Karmelu. Józef, wraz z Maryją, jest ewangeliczną ikoną,
w której my karmelici możemy przeczytać i zrozumieć, co tak naprawdę znaczy „żyć w posłuszeństwie
Jezusowi Chrystusowi”. Dlatego nie bez powodu nadal będziemy zwracać się do Niego jako do naszego
ojca i patrona, ale także wiernego przyjaciela i doświadczonego przewodnika na ścieżce po śladach Jezusa.
Gdy świat próbuje stawić czoła Covid-19, łączymy się w modlitwie za lekarzy i pielęgniarki, za naukowców i badaczy, za tych, którzy padli ofiarą wirusa, a także za rodziny opłakujące dziś utratę swoich bliskich. Niech nasz opiekun, Józef, strzeże każdego z nas i, z czułą miłością Boga, rozciąga swoją opiekę
nad całym światem.
Z braterskimi pozdrowieniami w Karmelu
Míċeál O’Neill O.Carm., Przeor Generalny
Saverio Cannistrà O.C.D., Przełożony Generalny

Tłumaczenie: o. Grzegorz A. Malec OCD

List Definitorium Generalnego n. 23
Rzym, 15 grudnia 2020
Drodzy Bracia i Siostry Karmelu Terezjańskiego:
Definitorium Generalne zebrało się w dniach 9-12 grudnia na zwyczajnym posiedzeniu kwartalnym. Nieuniknione jest, że również tym razem zaczynamy nasz list od nawiązania do koronawirusa i jego skutków. Po pozornej zmianie tendencji, jaka nastąpiła w połowie tego roku (miesiące letnie na półkuli północnej), pandemia ponownie nasiliła się i wydaje się nie ustępować, pomimo wielkich wysiłków, aby ją
kontrolować. Także nasza wspólnota w Domu Generalnym niedawno doświadczyła zakażenia i wynikającej z niego izolacji, która trwała cały miesiąc. Przez cały ten czas bardzo mocno odczuwaliśmy modlitwę
i braterską bliskość tak wielu braci i sióstr Zakonu, którzy o nas myśleli: wszystkim serdecznie dziękujemy.
To doświadczenie zaowocowało tym, że poczuliśmy solidarność z tymi, którzy w wielu częściach świata
stali się ofiarami choroby. Nieustannie modlimy się za wszystkich, którzy bezpośrednio lub pośrednio
cierpią z powodu skutków pandemii. Choć pokładamy nadzieję w badaniach medycznych i ich rezultatach, których celem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19, to jednak jesteśmy świadomi,
że musimy wziąć pod uwagę aktualną rzeczywistość i odpowiadać na nią w duchu ewangelicznym. W
każdej sytuacji jesteśmy wezwani do pełnej wierności Panu i życia w Jego obecności. Potrzeby najsłabszych wzywają nas do wyjścia z siebie, do myślenia o innych i do bycia tymi, którzy niosą pocieszenie i
pokój.
Życie Zakonu trwa nadal, i w interesie nas wszystkich jest unikanie wszelkiego rodzaju rozluźnienia czy
usprawiedliwienia w naszym chrześcijańskim i religijnym zaangażowaniu. Jeśli nie jest możliwe, by postępować zgodnie z naszymi ludzkimi planami i przewidywaniami, zawsze będzie możliwe, by czynić to
zgodnie z wolą Bożą. W związku z tym stwierdzamy, że nie ma jeszcze warunków do precyzyjnego wskazania daty najbliższej Kapituły Generalnej ustalonej wstępnie na wrzesień przyszłego roku. Czekamy z
nadzieją, że w najbliższych tygodniach sytuacja się wyklaruje.
W ramach naszych zebrań kontynuowaliśmy pracę nad dwoma kwestiami, które na tym etapie życia
Zakonu leżą nam szczególnie na sercu: Deklaracją o charyzmacie karmelitańsko-terezjańskim i obecnością zakonników na terytorium innych Okręgów.
Co do Deklaracji, to wstępny projekt został przesłany do wszystkich Okręgów Zakonu nieco ponad rok
temu. W ostatnich tygodniach systematycznie zbieraliśmy wszystkie otrzymane przez nas wnioski,
zwłaszcza te z Kapituł, które odbyły się w ostatnich miesiącach. Po usystematyzowaniu i ocenie wszyst-
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kich uwag i sugestii, staraliśmy się zawrzeć w tekście wszystko to, co mogłoby go wzbogacić, bez zniekształceń, biorąc pod uwagę, że pierwszy szkic został w większości dobrze przyjęty. Nowa wersja projektu
Deklaracji o charyzmacie jest już gotowa; nad tym tekstem pochyli się najbliższa Kapituła Generalna,
która będzie musiała zatwierdzić jego ostateczną redakcję.
W kwestii obecności zakonników poza terytorium własnej Prowincji Definitorium kontynuuje proces
regulacji podjęty w ostatnich latach. Na naszych spotkaniach w tych dniach omówiliśmy to, co już zostało
zrobione, jak również dokonaliśmy przeglądu aktualnej sytuacji. W pierwszej kolejności zostały rozpatrzone przypadki zakonników, którzy nie żyją w regularnej wspólnocie i przeważnie pracują na rzecz
diecezji: nawiązaliśmy już kontakt ze wszystkimi właściwymi biskupami, i stopniowo są porządkowane
zawarte umowy i porozumienia.
Jednocześnie zajęto się sprawą konwentów przynależących do jednej Prowincji, które zostały powierzone wspólnotom innych Prowincji. Definitorium zgodnie z naszym prawodawstwem, ustaliło, że te
konwenty powracają pod jurysdykcję Prowincji lokalnej i że dokona się zawarcia stosownej umowy o
współpracy tak, aby zakonnicy jednej Prowincji mogli pełnić posługę w drugiej. W tym celu zachęca się
do bezpośredniego dialogu między zaangażowanymi Prowincjami i przygotowano wzór pisemnej
umowy, która po odpowiednim dostosowaniu, może być zawarta w każdym indywidualnym przypadku.
Wreszcie, od teraz trzeba będzie podjąć decyzje co
do trzeciego rodzaju obecności: wspólnoty założone
bezpośrednio przez jedną Prowincję na terytorium
innej. W tym przypadku sprawa jest bardziej złożona, ponieważ nieraz chodzi o stosunkowo dobrze
funkcjonującą i ugruntowaną obecność, której jednak Prowincja lokalna nie jest w stanie przyjąć.
Każdy przypadek zostanie dokładnie przeanalizowany i oceniony tak, aby znaleźć możliwie najlepsze
rozwiązanie.
Definitorium w dalszym ciągu zachęca wszystkie
Prowincje i zakonników zaangażowanych w ten proces, aby byli otwarci na wzajemną współpracę, nie
tracąc z oczu podstawowych celów, do których dążymy, a którymi są między innymi: życie zgodnie z
charyzmatem, rozwój życia wspólnotowego, rozszerzanie braterskiej współpracy między Prowincjami i
promocja misyjnego ducha Zakonu.
Jeśli chodzi o pozostałe tematy poruszane podczas
spotkania, to część z nich dotyczyło kwestii ekonomicznych. Jak zwykle otrzymaliśmy szczegółowe informacje od Ekonoma Generalnego, o. Paolo De Carli, na temat kondycji finansowej Domu Generalnego
oraz relacji z Prowincjami. Odnieśliśmy się również do niektórych inwestycji, jakie w najbliższym czasie
zostaną podjęte w Teresianum, a które są niezbędne do utrzymania na odpowiednim poziomie akademickiego centrum Zakonu.
Pozostając wciąż na płaszczyźnie ekonomicznej, dokonaliśmy oceny skutków, jakie obecna pandemia
wywiera na sytuację finansową poszczególnych wspólnot i Prowincji. Spadek dochodów dotyka wszystkich, a w niektórych obszarach jest on bardzo dotkliwy. Na przykład, niektóre Okręgi proszą o natychmiastową pomoc w pokryciu kosztów związanych z formacją początkową. Definitorium zobowiązało się
przyjąć i rozpatrzyć prośby tych Prowincji, starając się pozytywnie na nie odpowiedzieć. Biorąc pod
uwagę rosnące potrzeby, będziemy wdzięczni za wszelką pomoc, jaka może być świadczona, zwłaszcza
ze strony tych okręgów, które dysponują większymi możliwościami, a jednocześnie czują się wezwane do
wielkodusznej współpracy na polu formacji początkowej - tak ważnej dla teraźniejszości i przyszłości
Zakonu. Solidarność wewnątrz Zakonu w obecnych czasach niestałości i niepewności będzie bez wątpienia dobrym znakiem braterstwa.
Wraz z prokuratorem generalnym, o. Jeanem-Josephem Bergara, przeanalizowaliśmy kilka konkretnych przypadków zakonników, w których należy rozpocząć lub zakończyć różnego rodzaju procesy ka-
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noniczne. Raz jeszcze przypominamy Prowincjałom i tym, którzy są odpowiedzialni za te kwestie o stosownym przyspieszeniu niezbędnych procedur, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, aby uniknąć
przedłużania się sytuacji nieregularnych, które w dłuższej perspektywie rodzą większe problemy.
Z drugiej strony Definitorium zajęło się pewnymi szczegółowymi kwestiami dotyczącymi życia Okręgów.
I tak przejrzeliśmy i zatwierdziliśmy „Postanowienia” ostatnio przeprowadzonych Kapituł, zgodnie z
wymogami naszego prawodawstwa. Jeśli chodzi o Delegaturę Egiptu, po objęciu urzędu Delegata przez
o. Makhoula Farhy, Definitorium mianowało zakonników Josepha Abdelmalaka i Antoniosa Iskandera
na radnych tego Okręgu.
Na koniec Definitorium przypomniało o ostatnich nominacjach, które miały miejsce na Wydziale Teologicznym Teresianum: Christof Betschart - został mianowany rektorem (dziekanem); Adrian Attard - został mianowany prodziekanem, Ignatious Kunnumpurathu Paul - został sekretarzem. O. Grzegorz
Firszt, który przez ostatnie sześć lat był Sekretarzem Wydziału, przeniesie się do Domu Generalnego,
gdzie obejmie obowiązki zastępcy Sekretarza Generalnego i Bibliotekarza.
Na zakończenie posiedzenia Definitorium powierzamy się św. Józefowi. Jest On patronem naszego Zakonu, o czym przypomina list Przełożonego Generalnego i Przeora Generalnego Karmelitów, który został
opublikowany 8 grudnia z okazji 150. rocznicy opieki Oblubieńca Maryi nad Kościołem Powszechnym.
List przywołuje mocną obecność kultu św. Józefa w historii Karmelu i wspomina szczególnie św. Teresę,
która uważała go za „ojca i pana” i wzywała go jako ulubionego orędownika w jej planach i potrzebach.
Tego samego dnia Papież Franciszek opublikował List Apostolski i ogłosił początek całego Roku Jubileuszowego poświęconego świętemu Józefowi. W tym roku będziemy mieli nową, wyjątkową okazję, aby
kontemplować Józefa jako wzór człowieka sprawiedliwego i wiernego, zawsze mającego baczenie na
swoją rodzinę i całkowicie dyspozycyjnego w pełnieniu woli Bożej. Możemy to uczynić ze szczególną pieczołowitością w nadchodzących dniach, kiedy wraz z Józefem i Maryją przyjmiemy Syna Bożego, który
stał się człowiekiem, aby objawić nam bezgraniczną miłość Boga Ojca.
Całemu Karmelowi Terezjańskiemu przesyłamy braterskie pozdrowienie i składamy najserdeczniejsze
życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
P. Saverio Cannistrà, Generał
P. Agustí Borrell, P. Łukasz Kansy, P. Johannes Gorantla
P. Daniel Chowning, P. Francisco Javier Mena, P. Mariano Agruda III, P. Daniel Ehigie
Tłumaczenie: o. Stanisław Fudala OCD

Rzym: Inauguracja jubileuszu Zgromadzenia Karmelitanek Dz. Jezus
Eucharystią sprawowaną o północy na przełomie
Starego i Nowego Roku w kaplicy domu zakonnego
sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Rzymie zainaugurowano rok jubileuszowy stulecia tego zgromadzenia w Wiecznym Mieście. Zgromadzenie
Karmelitanek Dzieciątka Jezus powstało 31 grudnia 1921 roku w Krakowie. Tego dnia jego założyciel
sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD (1884-1969) nałożył habit karmelitański założycielce Teresie Kierocińskiej (1885-1946), dziś czcigodnej Służebnicy Bożej, i kilku innym siostrom.
Mszy św. inaugurującej jubileusz przewodniczył o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, relator Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych. Modlono się nie tylko o łaski Roku Jubileuszowego, ale także o beatyfikację
założycieli zgromadzenia, nowej, stuletniej już latorośli wyrosłej ze starego pnia Karmelu, jak to określił
celebrans i kaznodzieja.
Karmelita bosy wyraził nadzieję, że Rok Jubileuszowy będzie naprawdę „czasem łaski i dniem zbawienia”. „Niech posłuży każdej z drogich Sióstr odnowić się w postępowaniu za Panem, we wdzięczności za
łaskę powołania. Niech w tym roku nie zabraknie szczególnej modlitwy o beatyfikację założycieli zgromadzenia. Tak jak oni, ową pamiętną liturgią sprzed 99 lat, sprawowaną w krakowskim klasztorze Sióstr
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Karmelitanek Bosych na Wesołej, rozpoczynali to dzieło, które przyniosło Kościołowi tak wspaniałe
owoce, tak i Siostry, dając Panu coś więcej, i krocząc z dobrego w lepsze, niech według słów św. Matki
Teresy od Jezusa, «zaczynają wciąż na nowo, coraz dalej, ku coraz lepszym rzeczom postępując», i stając
się – zawsze według słów św. Teresy – być przykładem dla tych, które dziś przychodzą, «niczego nie
zaniedbując, cokolwiek do doskonałości stanu sióstr należy»” – wezwał o. Praśkiewicz.
Zgromadzenie, agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych, żyje charyzmatem Bożego dziecięctwa, inspirując się regułą i duchowością karmelitańską. Siostry wzorują swoje życie na Najświętszej Osobie
Dzieciątka Jezus według praktyki „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki zgromadzenia.
Siostry łączą życie modlitwy z apostolstwem czynnym, pomagając w pracy duszpasterskiej jako katechetki, organistki, zakrystianki, prowadząc przedszkola, domy rekolekcyjne oraz podejmując posługę
charytatywną.
W Polsce pracują w trzech prowincjach: wrocławskiej, krakowskiej i łódzkiej. Posługują także w innych
krajach Europy (Francja, Włochy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś i Łotwa), a także na misjach w
Afryce (Burundi, Rwanda i Kamerun). Modlą się szczególnie za kapłanów i misjonarzy.
Za: KAI

Zmarł o. Reginald Foster OCD (1939-2020), papieski latynista
W samo Boże Narodzenie, 25 grudnia 2020 r. dotknięty wirusem COVID-19, zmarł w Milwaukee (Wisconsin) w Stanach Zjednoczonych o. Reginald Foster, karmelita bosy. Przeżył 81 lat. W uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia 2019 r. obchodził jubileusz 60.lecia ślubów zakonnych. Należał
do prowincji waszyngtońskiej Zakonu karmelitańskiego.
Gdy w 1962 r. przybył na studia teologiczne do
Rzymu, nie spodziewał się, że większość jego życia będzie związana z Wiecznym Miastem. Studia odbył na
karmelitańskim wydziale teologicznym „Teresianum”, zamieszkując w Międzynarodowym Kolegium
Zakonu. Po przyjęciu święceń kapłańskich, rozmiłowany w języku łacińskim, głównie w pismach Cycerona, kontynuował studia z filologii łacińskiej i już w
1970 r. został zatrudniony w sekcji literatury łacińskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, gdzie
pracował prawie 40 lat. To spod jego ręki wyszły wszystkie łacińskie dokumenty św. Jana Pawła II. A
osobiście mówił mi, że najprzyjemniej redagowało mu się bullę kanonizacyjną św. Rafa Kalinowskiego,
współbrata w Karmelu „In vita eorum”.
Znany jako latynista na całym świecie, zwłaszcza ze względu na jego unikalną metodę pedagogiczną i
prezentację języka łacińskiego jako „żywego”, uczył jak kochać łacinę i miasto Rzym w swoich wykładach
na „Gregorianum”, a także podczas letnich kursów „Aestiva Romae Latinitas”, organizowanych w „Teresianum”. Był nadto twórcą stowarzyszenia „Academia Romae Latinitatis” oraz redaktorem nowoczesnego słownika łacińskiego „Lexicon Recentis Latinitatis”, opublikowanego w latach 1992-1997.
Nierzadko prowadził pogadanki o języku łacińskim przed mikrofonami Radia Watykańskiego, co po jego
śmierci przypomniały niektóre sekcje językowe papieskiej rozgłośni (angielska, francuska, hiszpańska,
portugalska, włoska). Na krótko przed przejściem na emeryturę, udzielił wywiadu Billowi Maherowi w
filmie dokumentalnym „Religulous”, wypowiadając się luźnie o współczesnym Kościele i Watykanie.
W 2009 r. z powodów zdrowotnych powrócił do Stanów Zjednoczonych i do śmierci był konwentualnym
klasztoru w Milwaukee, często przebywając w pobliskiej klinice. Nadal prowadził „on line” lekcje języka
łacińskiego, a w 2016 r. wydał w wydawnictwie Catholic University of America Press książkę „The Mere
Bones of Latin - Ossa Latinitatis Sola”.
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W 2010 r. Uniwersytet Notre Dame stanu Indiana przyznał mu tytuł doktora „honoris causa” za wkład
w naukę języka łacińskiego, a w 2018 r. John Byron Kuhner opublikował książkę “De via docendi fosteriana: de modis ac principiis docendi adhibitis a Reginaldo Foster” (New York 2018).
Ubolewał nad odejściem od łaciny w liturgii i cieszył się z listu apostolskiego Summorum Pontificum
Benedykta XVI z 7 lipca 2007 r., dającego Kościołowi powszechnemu możliwość korzystania w większym
stopniu z bogactwa liturgii łacińskiej.
Znany z ascetycznego trybu życia, nigdy nie ubrał garnituru watykańskiego „monsignora” z koloratką,
woląc nosić granatową marynarkę, jak watykańscy pracownicy czy obsługa stacji benzynowej, dlatego
przez gwardzistów szwajcarskich był nazywany „padre benzinaio”, a czasem spotykany w windzie Sekretariatu Stanu przez kardynałów czy biskupów przybywających „ad limina” był pytany czy jest hydraulikiem, co nam z humorem opowiadał w kolegium.
Zauważmy, że telegram kondolencyjny z racji śmierci o. Reginalda, nadesłał na ręce Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych, posługując się Sekretariatem Stanu, sam papież Franciszek.
Modląc się za naszego drogiego Współbrata, jako karmelici bosi jesteśmy przekonani, że usłyszy on od
naszego Pana, który wezwał go do Siebie w dniu pamiątki swego Narodzenia: Euge, serve bone et fidelis
(…), intra in gaudium Domini tui” (Mt 25, 21).
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Zmarł br. Tomasz Pączek OCD (01.01.1960 – 03.01.2021)
Br. Tomasz od Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
(Tomasz Sylwester Pączek) urodził się 1 stycznia
1960 r. w Urzędowie k. Kraśnika w rodzinie Józefa
i Zofii Pączków. Miał czworo rodzeństwa: brata i
trzy siostry. Najstarsza z nich zmarła w wieku 18
lat na białaczkę. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Urzędowie uczęszczał do dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Mechanizacji Rolnictwa
w Ropczycach. Następnie ukończył tam trzyletnie
technikum, zdając w 1980 r. egzamin maturalny.
Wówczas podjął pracę jako mechanik maszyn rolniczych, a następnie jako frezer w Fabryce Łożysk
Technicznych w Kraśniku. Wkrótce później otrzymał wezwanie do wojska. Zasadniczą Służbę Wojskową odbył w Szczecinie, w latach 1981-1983. Następnie przez rok pracował w Sanktuarium w Licheniu. Jak pisał o nim ówczesny kustosz Sanktuarium odznaczał się pracowitością, cichością, pilnością i rozmodleniem. Czas wolny od pracy, zwłaszcza godziny nocne spędzał na modlitwie w kościele.
W 1984 r. poprosił o przyjęcie do Zakonu Karmelitów Bosych. Pragnął zostać bratem zakonnym. Po
półrocznym postulacie w Wadowicach otrzymał 24
marca 1985 r. habit oraz imię zakonne: br. Tomasz
do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. W roku następnym zwrócił się do Prowincjała z prośbą o złożenie
profesji zakonnej. Wyraził w niej pragnienie „by poświęcić się pracy nad zbawieniem bliźnich w stanie
brata zakonnego”. Pierwszą profesję złożył 31 marca 1986 r. Kolejne lata przebywał w Czernej podejmując pracę ogrodnika. Profesję uroczystą złożył 19 marca 1991 r.
Br. Tomasz Pączek odznaczał się ogromnym zaangażowaniem w wykonywane posługi, dyspozycyjnością,
poświęceniem i pracowitością. Jednocześnie był cichy, pokorny, niechętnie mówiący o sobie. Był wzorem
wierności modlitwie i życiu wspólnotowemu. W roku 1999 r. został pomocnikiem wychowawcy licznych
wówczas braci juniorystów w Czernej.
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W roku 2000 br. Tomasz Pączek został przez przełożonych skierowany do klasztoru w Munster w USA.
Tutaj również zaangażował się w pracę w przyklasztornym ogrodzie oraz zakrystii. Troszczył się o całość
funkcjonowania domu zakonnego. Był bardzo ceniony przez przybywających do Munster Polaków, z którymi chętnie dzielił się swoją wiarą i znajomością świętych Karmelu. Nawiązał też kontakt z miejscową
drużyną piłkarską w której okazał się czołowym napastnikiem.
W lutym 2019 r. br. Tomasz powrócił do Polski. Zamieszkał w klasztorze w Przemyślu, a od września
tego roku w klasztorze w Wadowicach, gdzie nadal pracował w zakrystii i ogrodzie. Br. Tomasz Pączek
zmarł nagle 3 stycznia 2021 r. Pogrzeb odbył w się we wtorek 5 stycznia 2020 r.
Za: karmel.pl

PROWINCJA - BRACIA
Warszawa-Solec: Spotkanie Rad prowincjalnych obu Prowincji
Na dzień 17 grudnia 2020 roku zaplanowane zostało doroczne spotkanie Rad Prowincjalnych Prowincji
Krakowskiej i Warszawskiej Karmelitów bosych. Tym razem spotkanie to miało miejsce w Warszawie, w
klasztorze na Solcu. O godzinie 8.00 przybyli z Krakowa do Warszawy: o. Prowincjał Piotr Jackowski
oraz radni: o. Piotr Hensel, o. Stanisław Fudala, o. Tadeusz Florek, o. Grzegorz Tyma. Przywitał ich o.
Prowincjał Jan Piotr Malicki wraz z radnymi: o. Sergiuszem Nizińskim, o. Grzegorzem A. Malcem, o.
Robertem Marciniakiem i o. Józefem Traczem. Po śniadaniu i po oprowadzaniu Gości po klasztorze i
kościele na Solcu ojcowie odprawili Eucharystię pod przewodnictwem o. prowincjała Piotra Jackowskiego, który wygłosił również homilię.
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Po Eucharystii uczestnicy spotkania zebrali się w sali obrad, by – po odczytaniu protokołu z poprzedniego spotkania – pochylić się wspólnie nad niektórymi sprawami dotyczącymi obu Prowincji. Rozmawiano na temat sytuacji powołaniowej w Prowincjach oraz o stanie formacji na poszczególnych jej etapach oraz o problemach z tym związanych.
Poruszone zostały tematy wspólnych spotkań braci, kleryków oraz młodych kapłanów do 10 lat kapłaństwa i opowiedziano się za ich kontynuowaniem (w miarę możliwości pandemicznych). Jeśli warunki na
to pozwolą najbliższe spotkanie braci zakonnych ma się odbyć w roku 2021 w Prowincji Warszawskiej;
spotkanie kleryków ma się odbyć w Prowincji Krakowskiej, również w roku 2021. Po wspólnym spotkaniu formacyjno-integracyjnym dla młodych kapłanów (do 10 lat kapłaństwa), jakie odbyło się w dniach
16-19 października 2018 roku w Wadowicach i po jego bardzo pozytywnym przyjęciu przez uczestników
postanowiono wówczas, by powtórzyć takie spotkanie także w 2021 roku (gdy będzie taka możliwość to
szczegóły zostaną ustalone w przyszłym czasie).
Sporo czasu poświęcono tematowi Instytutów duchowości działających w obu Prowincjach oraz problematyce kształtu ich funkcjonowania, by rzeczywiście odpowiadały one coraz bardziej na oczekiwania
wiernych poszukującch tematów duchowości karmelitańskiej. W Prowincji Krakowskiej działa instytut
KID w Krakowie, natomiast w Prowincji Warszawskiej Instytuty Carmelitanum w Warszawie na Solcu,
w Poznaniu, we Wrocławiu i w Sopocie.
Ojcowie rozmawiali o sytuacji Domu eremickiego w Drzewinie i o jego aktualnie trudnej sytuacji personalnej. Obie Prowincje są otwarte na współpracę personalną w funkcjonowaniu tego klasztoru (w miarę
realnych możliwości osobowych). Poruszona została także kwestia ewentualnej współpracy przy przygotowaniu nowego wydania Liturgii Godzin dla Karmelu w Polsce oraz sprawę niektórych pomyłek w kalendarzu liturgicznym. Ustalono, że każdy, kto widzi jakieś nieścisłości (lub ma jakieś pytania) może
kierować uwagi mailem na adres: adamhra@gmail.com .
Spotkanie obu Rad prowincjalnych zakończyło się wspólnym obiadem i rekreacją.
o. Grzegorz A. Malec OCD

Z klasztoru w Drzewinie
Drzewina zapada w zimowy sen. Intensywny czas prac budowlanych, który wpisał się w drzewiński krajobraz od tegorocznej Wielkanocy, dobiegł końca. Pierwszy etap rozbudowy naszego klasztoru został
ukończony. Jesteśmy wdzięczni Dobremu Bogu za nieustanne rozciąganie płaszcza swojej Opatrzności
nad naszą wspólnotą. W ciągu tego okresu, również wielokrotnie doświadczyliśmy przemożnej opieki
św. Józefa – naszego patrona dzieła rozbudowy. Dlatego, tym bardziej cieszy nas decyzja Ojca Świętego
Franciszka, który ogłosił bieżący rok, rokiem św. Józefa. Wierzymy, że to, co z Bożą pomocą i opieką św.
Józefa udało się rozpocząć, uda się również nam szczęśliwie zakończyć. Dziękujemy również wszystkim
darczyńcom oraz ludziom dobrej woli, bez których nie udałoby się nam rozbudować klasztoru.
Radością dla naszej wspólnoty były również wieczyste śluby O. Krzysztofa Jarosza, który jest regularnym
bywalcem w Drzewinie. Ojciec Krzysztof przez cały okres wakacji przygotowywał się w naszym klasztorze
do złożenia swojej wieczystej profesji, a po złożonych ślubach odbył świąteczno-dziękczynny czas w pustelni. Taka forma świętowania niezwykle nas cieszy!
W ostatnim czasie, pożegnaliśmy również z naszej wspólnoty brata Tadeusza, który po kilku miesiącach
duchowej odnowy wyjechał do klasztoru w Łodzi. Dziękujemy mu za włożony trud w budowanie naszej
wspólnoty, profesjonalną uprawę naszego warzywniaka oraz szereg pokornych prac, które wykonywał w
cichości i ukryciu. Deo Gratias!
Na początku grudnia mieliśmy radość gościć naszych braci z Gorzędzieja. Ojciec Marian – przełożony
wspólnoty, Ojciec Krzysztof, Ojciec Tadeusz oraz Brat Tomasz odwiedzili nas na braterskiej rekreacji.
Obejrzeliśmy wspólnie nowo wybudowaną kaplicę, przeszliśmy się po naszym terenie, wspólnie się pomodliliśmy oraz w braterskiej atmosferze spędziliśmy ze sobą czas podczas obiadu i rekreacji.
W adwencie, tradycyjnie już odbywamy w pustelni nasze dni skupienia, przygotowując się na przyjście
Boskiego Dzieciątka. Jest to dla nas czas spotkania z Maryją Brzemienną, pod okiem której przygotowujemy się na przyjęcie Dzieciątka Jezus.
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Wszystkim Braciom i Siostrom, całej Rodzinie Karmelitańskiej, Krewnym, Przyjaciołom oraz Dobroczyńcom; składamy dar naszej modlitwy oraz najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech nasza Wola zjednoczy się z Wolą Jezusa! Błogosławionego i przepełnionego Bożą obecnością, Roku Pańskiego 2021 życzą: Bracia z Drzewiny.
Bracia z Drzewiny

Mińsk: ostatni dzień Starego Roku…
Ostatni dzień starego roku zawsze sprzyja refleksji nad tym, jak przeżyliśmy ten rok. W myślach, w rozmowach analizujemy wszystko to, co wydarzyło się w naszym życiu, czego nie było a mogło być, liczymy
straty i te moralne i te materialne. Wspominamy ludzi którzy nie dożyli tego wieczoru i radujemy się
tymi, którzy się urodzili.
My też, chcemy podzielić się z Wami wspomnieniem tych dni, które już są za nami; dni które pozostawiły
mocny i widzialny ślad w życiu naszej wspólnoty i tych, którzy nawiedzają naszą parafialną kaplicę.
Rok 2020 zaczął się zwyczajnie. Kolęda parafialna, potem przygotowania do wielkiego postu. Dochodziły do nas informacje o wirusie, który rozwija się w wielu krajach. Potem przyszedł wielki post i dopiero
wtedy, kiedy pozostaliśmy bez rekolekcji wielkopostnych, dostrzegliśmy, że to nie żarty. Choć u nas, w
Białorusi, nikt z wielkich tego świata nie traktował poważnie wirusa, śmiejąc się, że można ustrzec się od
niego przez pójście do bani albo wypicie setki wódki, to jednak kościoły nasze opustoszały. Przykre było
Triduum Paschalne i przykre były święta. Dzięki temu, że robiliśmy nabożeństwa Wielkiego Tygodnia
na świeżym powietrzu, mogła przyjść i uczestniczyć w nich większa ilość ludzi. A potem już było tylko
gorzej. Zamknięto granice, wprowadzono kwarantannę i wszystko to, co było zaplanowane, zmieniło
swój bieg. Czas, który odmierza koniec triennium wydłużył się, jak czas na boisku sportowym, gdy sędzia
odgwizduje dodatkowe dziesięć minut gry.
Przyszedł wreszcie koniec czerwca, a wraz z nim Kapituła Prowincjalna, która wniosła trochę zmian w
nasze życie. Po ustanowieniu Wikariatu Regionalnego w Białorusi czekaliśmy drugiej połowy sierpnia,
w której zaplanowany był I Kapitularny Kongres naszego Wikariatu. To nie było zwyczajne czekanie. To
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było czekanie wypełnione tragicznymi losami poszczególnych osób i społeczeństwa, po wyborach prezydenckich w naszym kraju. Przelewana krew niewinnych ludzi, pobicia nie raz aż do śmierci, rozerwane
rodziny, tysiące ludzi w więzieniach, stłumiły naszą radość przygotowań do Kongresu Kapitularnego.
21 sierpnia w Miadziole odbył się I Kongres Kapitularny naszego Wikariatu, podczas którego wybraliśmy
Wikariusza Regionalnego, Radnych Wikariatu i Przełożonych domów.
Nasza wspólnota pożegnała o. Aleksandra i przywitała o. Jurija Kułaja.
Na ulicach miasta nic się nie zmieniło. Pandemia przybierała coraz to nowsze formy, powodując, że i my
wpadliśmy w jej sidła. Każdy z naszej wspólnoty zachorował na covid 19. Najpierw izolacja w domu,
potem leczenie w szpitalu, a na ulicach naszych miast wciąż przemoc i przelewana krew. Przyznacie, że
smutny był ten rok.
Opowiemy Wam też o dobrych momentach, związanych z budową naszego kościoła i klasztoru. Choć
brak ludzi w kaplicy, brak możliwości wyjazdów do Polski, dały mocno znać o sobie, to jednak prace na
budowie szły do przodu. Zakończyliśmy prace związane z pokryciem dachu na obiekcie, zrobiliśmy elewację, zakończyliśmy okablowanie wewnątrz, doprowadziliśmy do obiektu elektryczność i gaz oraz prawie zakończyliśmy wyposażanie kotłowni gazowej. Wytynkowaliśmy też dwa piętra klasztoru. Wszystko
to mogliśmy robić dzięki ofiarom, jakie otrzymywaliśmy od indywidualnych dobrodziejów, od wspólnot
Świeckiego Zakonu, niektórych wspólnot naszych Sióstr i Braci. Ostatni dzień roku jest dobrą okazją, by
podziękować Opatrzności Bożej za Was wszystkich.

Dziś wieczorem przyjechał do nas ks. bp. Jurij Kasabutski, pomocniczy biskup naszej Archidiecezji. Pomodliliśmy się wspólnie modlitwą nieszporów i po odśpiewaniu Salve Regina (bo jutro Uroczystość Bożej Rodzicielki) ks. biskup poświęcił nasze cele zakonne i pomieszczenia, które nam służą na co dzień do
pracy i odpoczynku. Po kolacji poszliśmy do kaplicy parafialnej, gdzie razem z parafianami o 23 00
uczestniczyliśmy we Mszy św., której przewodniczył ks. biskup. O 24 00 przy hukach odpalanych gdzieś
w dali sztucznych ogni, biskup pobłogosławił nas Najświętszym Sakramentem, dając nam nadzieję na
nowe i lepsze dni Nowego 2011 Roku, czego i Wam też życzymy.
Bracia z Mińska
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Nowicjat świątecznie
Grudniowe refleksy – w oczekiwaniu na Światło
Kościół cały pogrążony w mroku. Gdzieniegdzie tylko nikłe ogniki świec dają nieco rozedrganego, ciepłego światła w zimnym wnętrzu świątyni. Obok ołtarza pali się wysoka, smukła świeca. Symbolizuje Jej
matczyną – tak delikatną i czułą obecność. Przy ambonie kilka niewyraźnie zarysowanych postaci w białych płaszczach. Za chwilę zabrzmi śpiew…
***
Dziś moja cela (dopiero niedawno – w nowicjacie – dowiedziałem się, że słowo „cela” pochodzi od łac.
„caelum”), a więc dziś moja cela staje się prawdziwym Niebem… A to dlatego, że goszczę samego Pana
Jezusa! Oznajmia mi to antyfona, narastająca wraz ze zbliżającymi się krokami małej procesji. Niech ten
dzień, o Jezu, przeżyję tylko dla Ciebie!
***
Jeszcze ostatnie przygotowania, jeszcze nieco krzątaniny. I wreszcie – zaczęło się! Kantor ogłasza, że
Nieskończony narodził się w czasie – tyle a tyle lat od stworzenia świata, i od potopu, w tej i tej olimpiadzie, za panowania cesarza Augusta – Ten, którego panowaniu nie będzie końca. W drżącej ręce biały
opłatek. Życzenia; i wszyscy siadamy do stołu. Świętujący z Rodziną zakonną, myślą biegnący do rodzinnego stołu, duchowo trwający przy Świętej Rodzinie…
Najście i nadejście, czyli o intruzie i Boskim Gościu

Stało się to, co stać się musiało. Również w nasze klasztorne progi wdarł się wirus – ten intruz. Zarażony
został o. Zbigniew Stachowicz. Dzięki podjęciu natychmiastowych środków ostrożności, tak przez ojca,
jak i przez całą wspólnotę, udało się uniknąć rozprzestrzenienia choroby. Niestety jednak i tym razem
wirus zebrał swoje żniwo. Do Pana odeszła Mama o. Zbigniewa, a on sam – chory – przeżywał trzy tygodnie izolacji pełnej niepewności i samotności, a także smutku (spotęgowanego niemożnością dotarcia na
pogrzeb tak bliskiej osoby…).
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Radość naszej wspólnocie przyniosło „z wysoka wschodzące – w wigilijną noc – Słońce”. Przy świątecznym stole nareszcie mogliśmy zebrać się wszyscy – wraz z o. Zbigniewem i br. Zenonem (którego obecność do samego końca stała pod znakiem zapytania; na szczęście w wigilijne popołudnie dotarł jego covidowy test opatrzony negatywnym wynikiem).
„Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski?” (Mt 2,2)
W jeden z dni w oktawie Bożego Narodzenia udaliśmy się na poszukiwanie Dzieciątka. I choć od początku obszar poszukiwań został znacznie zawężony (być może ze względu na nasz wątły stan osobowy),
to jednak szło nam dość opornie. A przecież szukaliśmy z wielkim zaangażowaniem… Otwarte szuflady,
obrusy odkryte, zdjęte naczynia, serwetki pomięte. Szafki, kredensy, bombki, ozdoby, stoły i krzesła,
okna i kwiaty; sufity, podłogi… Po dłuższych poszukiwaniach otrzymaliśmy wskazówkę w postaci trzech
zwrotek kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Po takiej podpowiedzi nie daliśmy już długo na siebie czekać. Kilka
minut gruntownego przeszukiwania płyt z kolędami i już triumfalny pochód z Dzieciątkiem zmierza ku
celi o. Magistra! Ale to nie koniec wyzwań – teraz przecież należy wymyślić życzenia…
***
Trzeba już odłożyć pisanie – czas na modlitwę, czas na rekreację; bo w Karmelu – prawie tak jak w Niebie
– Święta zdają się nie mieć końca…!
Z serdecznymi życzeniami i gorącą modlitwą!

Święta w Postulacie
Choć grudzień ma dni jeden i trzydzieści,
O czymże innym mógłbym pisać wieści,
Jeśli nie o dniu Jezusa Dzieciny
I o pierwszej wigilii wśród nowej rodziny!
Lecz nim Niemowlątko do nas zstąpiło,
Wśród lasu choinek zjawić nam się było
I wybrać wśród wielu te najpiękniejsze:
Krzywe, garbate, większe i mniejsze.
Piła ryczała, szpadle poszły w ruch,
Zebrane choinki na przyczepę – buch!
Potem zaś herbatka w domku leśnika,
Przepyszna, mocna, z kawałkiem piernika.
(I przyznam się nie bez kozery,
Że zjadłem chyba ze cztery.)

Karmel-Info n. 125 (styczeń 2021) s. 23

Bracia nowicjusze

Gdy pierwsza adwentowa świeca,
spalona do cna, poszła do pieca,
Choinki w lampki żeśmy ubrali,
By pięknie świeciły z bliska i z dali.
I szopkę nawet ktoś wstawił po nocy.
I jakże on śmiał – bez naszej pomocy?
Błyszczało się także na korytarzu,
Zaś disco-laser na wirydarzu!
Śpiewania kolęd było bez liku,
Aż śliny brakło w każdym przełyku!
Życzenia z opłatkiem – bardzo serdeczne:
Jezusa, miłości i życie wieczne.
Potraw na stole nikt nie chciał rachować,
Chętnie zasiedli, by pałaszować:
Śledzie, śledziki, śledziunie pyszne,
Kompocik z suszu aż się zachłysnę.

Potem przebrani-śmy – Józef, Maryja,
(i żadna z tego nie wyszła chryja)
Od celi do celi śpiewając kolędy
Słodycze zbierali licznie i wszędy.
Tak świętowaliśmy kilka dni długich,
Radością darząc jedni drugich.
Radości tej nie byłoby końca,
Gdyby nie przyszedł koniec miesiąca…
A z nim gorączki i bóle gardła,
Paskudna choroba do klasztoru wpadła.
Lecz z łaski Bożej wstajemy na nogi,
By Dawcy poświęcać żywot nasz drogi.
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Na rok ten nowy życzymy z serc dwóch:
Ku Bogu niech wzleci każdy twój ruch!
Ciężary życia bierz, choć bolą trochę,
I zawierz Mu każdą twego życia strofę.
post. Marek

Jubileusz 25 lat Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus
W tym roku (2020) przypada jubileusz 25-lecia powstania Misji Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Polsce, misji modlitwy za kapłanów. W październiku 1995 roku w miesięczniku List ukazał się artykuł poświęcony francuskiemu ruchowi modlitwy za kapłanów – Misji Terezjańskiej (Mission Theresienne).
Artykuł ten stał się natchnieniem do powstania Misji w Polsce.
Powołanie Misji Św. Teresy
Jak wskazuje nazwa naszego stowarzyszenia wiernych, dusza nasza przypomina duszę Świętej Teresy
z Lisieux, która w XIX w podjęła duchowość św. Teresy z Avila.
Święta Teresa z Lisieux mówi: ,,Przyszłam do Karmelu ratować dusze, a przede wszystkim
modlić się za kapłanów”.
Pisze ona w Dziejach Duszy: „O Matko! Jakże piękne jest powołanie mające za cel zachowanie soli przeznaczonej dla dusz! To jest właśnie powołanie Karmelu, ponieważ jedynym celem naszych modlitw
i ofiar jest to, abyśmy jako apostołki apostołów błagały za nimi, podczas gdy oni głoszą duszom Ewangelię słowem a nade wszystko przykładem…” (A 56r)
Teresa uratuje nieszczęśnika skazanego na śmierć - Pranziniego, będzie wspierać duchowo kilku księży,
ojca Bellière i ojca Roulland, ofiaruje swoją ostatnią komunię świętą za biednego księdza - ojca Loysona,
który po wystąpieniu z Kościoła, umierał całując krzyż mówiąc: „Mój słodki Jezu”.
Święta Teresa z Avila zreformowała Karmel, aby pozyskać świętych kapłanów i świętych teologów, których nazywała „naszymi kapitanami”. Misja Św.Teresy przyjmuje cel Karmelu: modlić się za kapłanów.
Już nie tylko siostry karmelitanki podejmują tę misję, ale i świeccy: dzieci, rodzice, osoby konsekrowane.
Nie przyświeca nam inny cel duchowy jak uproszenie u Boga, świętych Kapłanów.
Historia i rozwój Misji Św. Teresy
Cała historia rozpoczęła się w Lisieux, dzięki pewnej osobie - pani Charles, która modliła się za seminarzystę Bruno, poleconego jej przez biskupa Baueux i Lisieux w 1966r. Ten seminarzysta po wyświęceniu,
został wysłany jako wikariusz do Lisieux, do parafii pani Charles, o której istnieniu nie miał pojęcia. Ona
sama także nie była świadoma, że do jej parafii przybywa jej „ duchowe dziecko”. Pani Charles modliła
się za niego przez 33 lata aż do swojej śmierci. Kiedy ks. Bruno dowiedział się, że jego parafianka modli
się za niego już 8 lat, wpadł na pomysł, aby na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus zorganizować grupy
dzieci, które będą modlić się za księży. Później wraz ze świeckimi ruch modlitewny został uznany przez
Kościół jako „Prywatne Stowarzyszenie Wiernych” pod nazwą „Misja Terezjańska” (Mission Thérésienne
– francuska nazwa Misji Św. Teresy)
W 1995 roku, pewna starsza pani, która należała do Misji Św. Teresy skontaktowała się z młodą zakonnicą siostrą Mariolą. Pragnęła ona, aby ten ruch rozwijał się w Polsce. Została przetłumaczona modlitwa
do Matki Bożej Kapłanów i rozpoczęto w Polsce organizowanie grup modlitwy za kapłanów skupiających
dzieci i osoby dorosłe.
Ks. Ludwik był pierwszym kapłanem, który zapalił się charyzmatem św. Teresy, aby budować wspólnoty
modlące się o świętość kapłanów. Wspólnota Misji Św. Teresy, po akceptacji władzy kościelnej, zaczęła
rozwijać się dzięki żarliwemu zespołowi świeckich: Witolda z żoną Lucyną i córką Joanną, Kasi i Karola,
siostry Teresy, Wiesi, Ludmiły, Marysi, Zosi, Lidii, Honoraty, Doroty, Angeliki i wielu innych…
Kilka lat później pani Izabela, należąca do Misji Św.Teresy w jednej ze wspólnot w Warszawie, spotkała
na Węgrzech pewnego karmelitę i towarzyszącą mu świecką osobę. W wyniku tego spotkania powstały
tam bardzo prężnie działające grupy, dzięki wspaniałej animatorce pani Magdzie. Kolejna osoba świecka
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z Polski, pan Piotr mający kontakty na Ukrainie, próbował także powołać nowe grupy Misji Św.Teresy.
Misja jest znana w wielu krajach dzięki osobom świeckim, które idea Misji Św. Teresy bardzo pociąga.
Misja Św. Teresy
Od 1995 roku na terenie Archidiecezji Warszawskiej i w innych częściach Polski, rozwija się ruch modlitewny Misji Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jest to ruch wspierający modlitwą kapłanów i osoby powołane do służby Bożej. w Misji jedna osoba świecka, nazywana „Aniołem Modlitwy” modli się za jedną
osobę duchowną (księdza, kleryka, zakonnika) znając tylko jej imię. Modlić się mogą dzieci, młodzież,
dorośli, ale w sposób szczególny ruch ten kierowany jest do dzieci.
Zobowiązaniem w sensie ścisłym jest codziennie odmówienie Modlitwy do Matki Bożej Kapłanów - jest
to specjalna modlitwa, którą posługuje się Misja. Anioł Modlitwy możne podejmować także inne, dodatkowe postanowienia, np.: ofiarować Komunię Św. za swojego kapłana, modlitwę różańcową, ofiarować
cierpienie, walkę z własnymi słabościami, itp.
Osoby, które chcą się stać Aniołami Modlitwy zgłaszają się do Sekretariatu Misji (kontakt poniżej).
Osoba duchowna, objęta modlitwą Misji nie ma żadnych zobowiązań wobec osoby modlącej się za nią.
Kapłani, klerycy, którzy chcą być objęci modlitwą mogą zgłosić się do Sekretariatu Misji osobiście lub za
pośrednictwem innych kapłanów, a także za pośrednictwem animatorów Misji Św. Teresy.
Aniołowie Modlitwy mogą modlić się indywidualnie lub należąc do grup modlitewnych Misji Św. Teresy.
w pierwszym rzędzie chodzi o tworzenie grup dzieci, prowadzonych przez świeckich animatorów. Jest
także możliwość tworzenia grup dla młodzieży i osób dorosłych. Animatorzy otrzymują gotowe katechezy do prowadzenia spotkań. Osoby zainteresowane tworzeniem grup modlitewnych, po uzyskaniu
zgody własnego księdza Proboszcza, proszone są o kontakt z Sekretariatem Misji. Cała formacja duchowa w Misji Św. Teresy od Dz. J. ma na celu umocnienie w modlitwie za kapłanów i o nowe powołania,
a także rozwój życia duchowego na małej drodze św. Teresy z Lisieux i budzenie nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Krajowym opiekunem Misji jest ks. dr Ludwik Nowakowski.

Parafia Podwyższenia Krzyża Św.
ul. Słomiana 2/4, 01-353 Warszawa
www.misjateresy.pl; sekretariat@misjateresy.pl

Homilia o. Dra Jakuba Kamińskiego OCD
1.10.2020 na 25 lecie Misji św. Teresy – Warszawa, kościół Podwyższenia Krzyża
Bracia i Siostry w Chrystusie Panu. To przejaw dobroci Bożej, że właśnie dzisiaj, kiedy obchodzimy wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, Pan Jezus kieruje do nas w Ewangelii
takie słowa - abyśmy prosili Pana żniwa o tych, którzy mają kontynuować i przedłużać misję Jezusa tutaj
na ziemi.
Ale kim mają być ci, których sam Pan powołuje? Jezus z pewnością nie powołuje tych, którzy są tego
najbardziej godni. Nie wybiera tych, którzy na to najbardziej zasługują, ale spogląda w głębię serca. Wypowiada wobec osoby powołanej, wobec każdego kapłana jego imię – robi to bardzo osobiście, delikatnie, zachęcając, aby zaczął Go naśladować. I moi drodzy, to jest najważniejsza cecha, która wyróżnia
uczniów Chrystusa – podążanie za swoim mistrzem, upodobnienie się do Niego w tym, ci Jezus czyni,
co Jezus wypełnił. Niektórzy są wezwani, aby w sposób szczególny uobecniać ofiarę Chrystusa. Są wezwani do tego, aby stawać się drugim Chrystusem, aby posługiwać mocą Sakramentów. To są właśnie
kapłani – prezbiterzy, biskupi, diakoni, którzy są przewodnikami wspólnot, parafii, kościołów lokalnych,
diecezji. To właśnie do nich Chrystus kieruje wciąż swoje wezwanie, nieustannie ich powołuje. Dzisiaj
niektórzy mówią, że jest kryzys powołań. Ale wydaje się, że chyba o wiele bardziej jest kryzys powołanych. To znaczy Jezus wciąż puka do serc młodych ludzi, ale czy spotyka się z adekwatną odpowiedzią?
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Czy sumienia wielu nie są w jakiś sposób zniekształcone, zagłuszone? Czy młodzi ludzie potrafią rezygnować ze swojego wygodnego życia, aby pójść za Chrystusem, aby realizować i uobecniać misję samego
Chrystusa w świecie?
Dlatego moi drodzy tak ważna jest modlitwa. Nie możemy sprowadzać kwestii powołań, kwestii realizacji
powołań przez powołanych tylko do samego faktu ich odpowiedzi. Ta odpowiedź będzie bardziej hojna,
jeżeli będziemy omadlać tych, których Bóg wzywa. Bardzo dobrze zrozumiała to święta Teresa od Dzieciątka Jezus - młoda dziewczyna, wręcz nastolatka, żyjąca pod koniec - XIX wieku, pochodząca z Lisieux
w północnej Francji. Postanowiła ona poświęcić swoje życie w klasztorze klauzurowym, aby modlić się
za grzeszników i za kapłanów. „Przyszłam ratować dusze, a przede wszystkim modlić się za kapłanów”
- tak odpowiedziała zapytana na początku swojej swojego powołania w Karmelu. Na jej decyzję w dużej
mierze miała wpływ pielgrzymka, którą odbyła do Rzymu. Pisała tak o swoich odczuciach: „W ciągu
tego miesiąca spotkałam wielu świętych kapłanów i widziałam, że chociaż ich wzniosła godność wynosi ich ponad aniołów, to jednak pozostają oni ludźmi słabymi i ułomnymi… Jeśli nawet święci kapłani, których Jezus nazywa w swojej Ewangelii solą ziemi, przez swój sposób życia pokazują jak
bardzo potrzebują modlitwy, co dopiero powiedzieć o poślednich. Czyż Jezus nie powiedział również
<jeżeli sól utraci swój smak, czymże ją posolić>? O Matko! Jakże piękne jest powołanie, mające na celu
zachowanie soli przeznaczonej dla dusz. To jest właśnie powołanie Karmelu, ponieważ jedynym celem
naszych modlitw i ofiar jest to, abyśmy jako apostołki apostołów błagały za nimi, podczas gdy oni
głoszą Ewangelię słowami, a nade wszystko przykładem”.
Teresa będąc nastolatką dobrze zrozumiała, na czym polega posługa kapłanów. Dobrze zrozumiała pewien rozdźwięk między tym, co wykonują, a tym kim są. Dlatego tak bardzo misja modlitwy za kapłanów jej przyświecała. Będąc w Karmelu chciała nawet być kapłanem. Chciała służyć na wszystkich kontynentach. Jednak swoje pragnienia potrafiła schować, aby być przede wszystkim posłuszną Kościołowi. „Chciałabym przemierzać ziemię, głosić Twoje imię i umieszczać w ziemi niewiernych Twój
chwalebny krzyż. Chciałabym w tym samym czasie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata. Chciałabym być misjonarzem nie tylko w przeciągu kilku lat, lecz od stworzenia świata aż do dokonania się
wieków”. Pragnienia Teresy mobilizowały ją do wytężonej modlitwy za tych, którzy są niejako na pierwszym froncie - tych, którzy głoszą Ewangelię na misjach. Podczas pobytu w Karmelu, przełożona poleciła
Teresie by omadlała kleryków, by nawiązała z niektórymi osobisty kontakt, korespondowała. Teresa robiła to, ale przede wszystkim potrafiła ofiarować swoje cierpienie w ich intencji. W czasie choroby siostra
infirmerka radziła jej, by codziennie odbywała przez kwadrans przechadzkę. Było to dla Teresy wyjątkowo trudne, ponieważ w tym czasie była już bardzo słaba. Jednak spacerowała z posłuszeństwa. Widząc
to, pewna siostra poleciła jej, aby zrezygnowała z tych wędrówek. Teresa tak to komentuje: „To prawda,
ale wie siostra co mi dodaje siły? Oto chodzę w intencji jednego z misjonarzy. Myślę, że tam gdzieś
daleko jeden z nich jest zmęczony być może apostolskimi podróżami, ofiaruję więc Bogu moje zmęczenie by zmniejszyć jego trud. Przekonana jestem, że lekarstwa są dla mnie bezużyteczne, ale uczyniłam
układ z Panem Bogiem by obrócił je na pożytek misjonarzy, którzy nie mają czasu ani środków aby się
leczyć”. Teresa swoją modlitwą i ofiarą obejmowała również duchownych, którzy sprzeniewierzyli się
swojej misji, którzy porzucili swoje kapłaństwo. Teresa w intencji takich kapłanów tym bardziej podejmowała ofiarę, tym bardziej prosiła Boga o ich opamiętanie, o ich zbawienie.
Moi drodzy, modlitwa za kapłanów, modlitwa by ratować dusze, była prawdziwą inspiracją, motywacją
dla Teresy. To właśnie taka intencja nadawała niejako jej życiu w Karmelu prawdziwy i głęboki sens.
Również i my naśladując małą Świętą z Lisieux możemy iść jej drogą. I właśnie chciałbym tutaj nawiązać
do Misji Św. Teresy - Misji, która 25 lat temu w Polsce zrodziła się właśnie w tej parafii dzięki księdzu
Ludwikowi, który tutaj posługiwał, którego można powiedzieć Teresa “zaraziła” modlitwą wstawienniczą
w intencji kapłanów. I co ciekawe Misja Św. Teresy wykorzystuje przede wszystkim modlitwę i ofiary
małych dzieci w intencji kleryków, kapłanów, misjonarzy. To co jest słabe z pozoru, co jest nie użyteczne
w oczach Bożych ma ogromną moc, ogromne znaczenie. To nieprzypadkowo Maryja kierowała swoje
orędzie w Fatimie, w La Salette do dzieci. Dzieci w oczach Bożych są szczególnie umiłowane, są szczególnie uprzywilejowane i wiemy o tym z Ewangelii. Misja Św. Teresy można powiedzieć, wykorzystuje
to uprzywilejowanie.
Misja Św. Teresy jest dziełem, które wpisuje się w pragnienia samego Jezusa. „Żniwo wprawdzie wielkie
ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje”. Jakże
potrzeba prawdziwych robotników żniwa! Nie takich, którzy są najemnikami, którzy chcą się tylko
wzbogacić, którzy dbają jedynie o siebie, ale takich, którzy ofiarnie oddadzą swoje życie naśladowaniu
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Chrystusa, apostołowaniu w Kościele, wchodzeniu wszędzie tam, gdzie sytuacja po ludzku wydaje się być
beznadziejna, gdzie wydaje się, że już nic nie można uczynić. Misja Św. Teresy wspomaga powołanych,
aby byli autentycznymi pasterzami. Członkowie Misji - dzieci, dorośli są tymi, którzy w sposób cichy,
ukryty wstawiają się za nami, kapłanami wspomagając nas, chociaż o tym nie wiemy, chociaż jesteśmy
tego nieświadomi. Ale moc modlitwy ma tutaj ogromne znaczenie. Wstawiennictwo wzmacnia to, co po
ludzku jest takie słabe, to co może być wręcz zniechęcające. Dzięki modlitwie Bóg może wykorzystać
ograniczone siły kapłana, kleryka, misjonarza, może dodać mu otuchy w chwili załamania. Ta modlitwa
może również przyczynić się do zachowania przed grzechem, przed upadkiem. Stawiamy kapłanom wysokie wymagania. Czasami, szczególnie ostatnio, słyszymy o grzechach, o upadkach kapłanów, o skandalach. I tym bardziej, moi drodzy, taka modlitwa wstawiennicza jest w Kościele nam wszystkim potrzebna - i kapłanom i tym wszystkim, którzy z posługi kapłańskiej korzystają. Czyż to nie jest wzajemne
ubogacanie się? Czyż to nie jest wymiana darów duchowych? To jest właśnie życie we wspólnocie Kościoła - nie w jakiejś instytucji, w której ktoś coś daje, a ktoś inny tylko bierze, ale we wspólnocie nawzajem się obdarowujemy. Misja Św. Teresy jest właśnie taką okazją, aby dawać, obdarowywać, wstawiać
się za tymi, którzy na co dzień posługują.
Chciałbym zakończyć podziękowaniem Panu Bogu za to, że w tej warszawskiej parafii, na polskiej ziemi
25 lat temu powstała Misja Św. Teresy. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej zaistnienia a szczególnie ks. Ludwikowi Nowakowskiemu. Dziękuję tym, którzy posługują, którzy troszczą się
w sposób często ukryty, niepozorny, ale wnosząc swój konkretny wkład. Wiemy również, że Misja Św.
Teresy przyczynia się do wychowania w wierze dzieci i młodzieży. Współcześnie dzieci i młodzież są
szczególnie zagrożeni deprawacją. Potrzeba w Kościele konkretnych propozycji dla dzieci i młodzieży. I
tutaj Misja Św. Teresy również wpisuje się ze swoją formacją, z której warto korzystać, warto nią „zarażać” innych, warto ją przekazywać.
Prośmy Dobrego Boga, aby to dzieło, założone tutaj, w parafii Podwyższenia Krzyża Św., wciąż się rozwijało. Prośmy Go, aby pragnienia Jezusa, aby byli nowi, ofiarni pracownicy żniwa wciąż się aktualizowało. Prośmy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, aby poprzez swoje wstawiennictwo wypraszała wszelkie
łaski dla Misji, by to dzieło wspomagała i umacniała. Na zakończenie chciałbym przeczytać modlitwę do
Matki Bożej kapłanów – modlitwę, którą członkowie Misji Św. Teresy codziennie się modlą, ofiarowując
ją w intencji kapłanów: „Maryjo, Matko Chrystusa Kapłana, Matko kapłanów na całym świecie…”.
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PROWINCJA - SIOSTRY
Ze wspólnoty Karmelu w Nowych Osinach
Wpatrzone w Małego Jezusa łączymy się w tym świątecznym czasie z wszystkimi czytelnikami Karmel
Info, by każdemu życzyć wzrastania w Bożej Miłości.
W ostatnich miesiącach w Nowych Osinach życie płynie dość monotonnie. Pandemia naznacza także
klauzurowy rytm: mało gości, mało się dzieje (wyjąwszy remonty). Nawet nasze rekolekcje roczne „wisiały na włosku”: termin przesuwał się stopniowo aż do grudnia. Teraz jednak, z perspektywy czasu
wiemy, że było to wszystko zaplanowane przez Pana. Ten właśnie czas (Adwent), ta właśnie uroczystość
jako początek rekolekcji (8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP), ten właśnie zespół prowadzący… Nasze rekolekcje poprowadziła wspólnota Chemin Neuf. Zgodnie z ich zwyczajem, każdego dnia ktoś inny
wygłaszał konferencje i był do naszej dyspozycji. Całość spajał temat jedności, ale każdego dnia rozpatrywany w innym świetle: jedność osoby z Bogiem i z samą sobą, jedność we wspólnocie, jedność Kościoła (w tym ekumenizm). Był to wspaniały czas łaski, którego owoce wciąż zbieramy.
Święta spędziłyśmy w dużej mierze we własnym gronie. Ma to swój urok, jest dużo czasu na modlitwę,
rozmowy, odpoczynek, kolędowanie. Doceniłyśmy także po raz kolejny dar wspólnoty, gdy docierało do
nas wiele próśb o modlitwę szczególnego rodzaju: od osób, które z powodu covid19 niespodziewanie i w
ostatniej chwili zostawały na święta same. Ktoś gdzieś zachorował i posypały się plany rodzinnego świętowania. Widziałyśmy zdjęcie osoby siedzącej samotnie przy suto zastawionym stole, zaplanowanym na
wiele osób. Smutny widok…
Innym tematem ostatnich miesięcy jest u nas remont. Zaczął się w sierpniu i z krótką przerwą trwa do
teraz. Odnawiamy kolejne cele, a od listopada także preparatorium i salę rekreacyjną. Mocno to ćwiczy
naszą dyspozycyjność, ale i oderwanie: wymanewrowanie między pragnieniem posprzątania na święta a
odpuszczeniem rzeczy niemożliwych wymagało od niektórych z nas heroizmu Wszystko jednak dobyło
się w końcu w pokoju, a nawet z dozą humoru: Siostra sprzątająca korytarz podziękowała szukającym
zgubionego Dzieciątka, że sprzątnęły przy okazji zakamarki jej terenu…

Na koniec pragniemy podzielić się jednym dawnym już, ale ważnym dla nas wydarzeniem. 22 września
odwiedził nas Nasz Ojciec Prowincjał i pobłogosławił ikonę, która wita teraz naszych gości na głównym
holu, na furcie. Ikona o wymiarach160 na 115cm jest dziełem pani Karoliny Dąbrowskiej z Gdańska.
Z Maryją i Dzieciątkiem, nie pomijając św. Józefa, który w sposób szczególny z woli papieża Franciszka
nam teraz patronuje, żegnamy stary rok, a na nowy prosimy Miłosiernego Ojca o ustanie pandemii i
wszelkie, zewnętrzne i wewnętrzne, potrzebne każdemu łaski.
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Islandia: biskup zachęca do wsparcia polskich karmelitanek bosych
Biskup diecezji Reykjavik Dávid B. Tencer OFMCap zachęca do zakupu płyty „Wobec Piękności Bożej”,
którą nagrały polskie karmelitanki bose z klasztoru kontemplacyjnego, żyjące od prawie 40 lat na dalekiej Islandii. Ordynariusz, który jest Słowakiem, po polsku zaapelował, by wesprzeć islandzki klasztor
mniszek kontemplacyjnych poprzez kupno płyty-cegiełki.

Biskup zapewnił, że płyta jest już dostępna w Polsce i odesłał na stronę http://floscarmeli.pl. „Trzeba
kupić dla babci, dziadka, kuzyna, cioci i wszystkich w rodzinie, żeby tego nie tylko posłuchać, ale też
śpiewać z naszymi karmelitankami. Dziewczyny nie zapomnijcie, jak poczujecie powołanie przez te pieśni, to tu na Islandii przyjmują jeszcze, a chłopcy mogą przyjechać do naszej rejkiawickiej diecezji” –
powiedział w klipie umieszczonym na YouTube 55-letni słowacki kapucyn, który jest biskupem
Reykjaviku od października 2015 r.
Nabycie płyty cegiełka wspierająca klasztor. Każdy, kto zakupi płytę, wspiera siostry i ma swój udział w
głoszeniu Chrystusa „aż po najdalsze wyspy” – zapewniają siostry, które pamiętają o darczyńcach w swojej modlitwie.
Większość utworów na płycie karmelitanek powstała w latach 2019-2020 w islandzkim klasztorze. Karmelitanki śpiewają i grają na wszystkich instrumentach.
Teksty utworów to m.in. poezje wielkich mistyków Karmelu i poetyckie modlitwy. „Wiele jednak rodziło
się tutaj, w ciągu lat naszego pobytu na Islandii. Utwory te są próbą wyrażenia tego, co czuje człowiek
stając w obliczu najwyższego i nieskończonego Piękna, jakim jest Bóg” – wyjaśniają mniszki.
„Jest to niejako muzyczny zapis naszej wspólnej, duchowej wędrówki w islandzkim Karmelu. Utwory
powstawały w konkretnych jej momentach i często wiązały się ze szczególnymi wydarzeniami. Pośród
tych wydarzeń doświadczałyśmy, jak bardzo ten pozornie daleki – najwyższy, nieskończony Bóg jest
obecny tu i teraz, jak wybiega nam naprzeciw, pragnąc dla każdego stać się Bogiem bliskim – Przyjacielem” – tłumaczą karmelitanki. Zaznaczają, że dzieło jest swoistym „Te Deum” za 80 lat istnienia islandzkiego klasztoru mniszek karmelitanek bosych, w tym za 35 lat obecności polskiej wspólnoty na Islandii.
Zachętę biskupa do wparcia karmelitanek można zobaczyć w internecie: https://youtu.be/AfeptB22rNc
Liczbę katolików w Islandii ocenia się na około 20 tys., w większości cudzoziemców i imigrantów, co
stanowi niespełna 4 proc. ludności kraju. Pracuje wśród nich 15 kapłanów diecezjalnych i zakonnych
oraz około 30 sióstr.
rk (KAI) / Reykjavik
Karmel-Info n. 125 (styczeń 2021) s. 30

PROWINCJA - OCDS
Przyrzeczenia czasowe we wspólnocie elbląskiej
Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego w dniu 08 grudnia br.
świętowała jubileusz 35-lecia istnienia.
Przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele oo. redemptorystów w Elblągu swoje przyrzeczenia na trzy lata złożyła s. Małgorzata od św.
Teresy Małgorzaty Redi (od Najświętszego Serca Pana Jezusa).
Przyrzeczenia zostały przyjęte przez Przewodniczącego Wspólnoty br. Tadeusza od Trójcy Świętej, Radnego OCDS Prowincji Warszawskiej. Członkowie
i kandydaci Wspólnoty p.w. św. Józefa uczestniczyli tego dnia w nowennie
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Mszy św. odprawionej w ich intencji.
Wszystkie te wydarzenia pięknie wpisały się w Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Niech słowa przyrzeczeń staną się żywe w naszym codziennym życiu.

Z klawiatury na… adwentowy dzień skupienia Sopot - Elbląg
Dnia 13 grudnia 2020 roku w kaplicy klasztoru karmelitów bosych w Sopocie miało miejsce wspólne
spotkanie on-line Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych z Sopotu i Elbląga. „Jak dwie wspólnoty się
spotykają, to znaczy, że będzie rozwój” – powiedziała z radością s. Gabriela Żylińska – Przewodnicząca OCDS w Sopocie. I wielokrotnie podkreślała konieczność kontynuowania formacji nawet w niewielkich grupkach.
WSPÓLNOTA ELBLĄSKA dziękuje o. Bertoldowi Dąbkowskiemu OCD oraz WSPÓLNOCIE
SOPOCKIEJ za wspólną adorację, modlitwę różańcową i Mszę św. z kazaniem, a także „dobre”
słowa Przewodniczącej s. Gabrieli OCDS o wartościach modlitwy wstawienniczej w Świeckim
Karmelu.
Jako ludzie, którzy pragną kochać Chrystusa i
należeć do Niego (o. Bertold nazywał nas
"ludźmi zwycięstwa"), otrzymaliśmy zalecenie czytania "zwycięskiej" Apokalipsy i regularnej lektury Pisma Świętego. Lektury nie tylko „dla danej chwili życia”, wyrywkowej, ale ciągłej, bo tylko wtedy będzie
możliwe budowanie struktur świętości nie na sposób ludzki, lecz Boski. Ludzie wierni będą w stanie
wiarygodnie proklamować Królestwo Boże, gdy przepełnią się Słowem Bożym. Boży czas rozciąga się,
aby jeszcze wielu ludzi mogło uwierzyć w Boga.

Karmel-Info n. 125 (styczeń 2021) s. 31

W SKRÓCIE
Dekretem z dnia 28 grudnia br. (Nr 316/P/2020) Ojciec Prowincjał wyznaczył nową konwentualność Bratu Arunasowi Juodinisowi. Z dniem 11 stycznia br. Brat Arunas, który przebywał w
Poznaniu będzie konwentualnym w klasztorze w Drzewinie.

WARSZAWSKA PROWINCJA KARMELITÓW BOSYCH
JUBILEUSZE W ROKU 2021
BRACIA
70-LECIE PROFESJI
O. Jan Kanty od Najśw. Sakramentu i św. M. N. Teresy

18.09.1951

(Jerzy Stasiński)

Poznań

60-LECIE PROFESJI
O. Franciszek Ksawery od św. M. N. Teresy

01.08.1961

(Leon Hanzel)

Wrocław

25-LECIE KAPŁAŃSTWA
O. Kazimierz od Krzyża

01.06.1996

(Kazimierz Graczyk)

Łódź

25-LECIE PROFESJI
O. Juliusz Maria od Miłosierdzia Bożego

28.01.1996

(Juliusz Wiewióra)

Warszawa

Br. Idzi od św. Franciszka

28.01.1996

(Piotr Żłobecki)

Sopot

SIOSTRY
65-LECIA PROFESJI
S. Jadwiga od Niepokalanego Poczęcia NMP

16.07.1956

(Jadwiga Łepkowska)

Elbląg

S. Maria Regina od Ducha Świętego

12.09.1956

(Weronika Staroń)

Kalisz
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60-LECIA PROFESJI
S. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

19.09.1961

(Krystyna Tracz)

Elbląg

25-LECIA PROFESJI
S. M. Lilia od Jezusa Zmartwychwstałego

08.04.1996

(Aleksandra Chuć)

Gdynia-Orłowo

S. M. Angelika od Najśw. Serca Pana Jezusa

15.08.1996

(Małgorzata Łazarek)

Usole
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Redakcja przypomina:
 nadsyłanie materiałów z informacjami i wiadomościami do kolejnego numeru „Karmel-Info” odbywa się
do 01 lutego 2021 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” 125 w pliku Worda w celu drukowania poszczególnych
wiadomości bez grafiki i zdjęć, proszony jest o zgłoszenie takiego zapotrzebowania na podany powyżej
adres mailowy.

Redakcja:
o. Grzegorz Andrzej Malec
Kuria Prowincjalna Warszawskiej Prowincji
Karmelitów Bosych
ul. Racławicka 31
02-601 Warszawa
Tel.: 22 646 47 38; Tel. kom.: 601 4222 12
mail: kuriaocdwarszawa@gmail.com;
gregimalec@gmail.com
do użytku wewnętrznego Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
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