„GOŁĄB POCZTOWY”

1

ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW
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Przychodzi nas
odkupić W ciało
przyobleczony.
Filonie, czy pojmujesz,
Że to Bóg
Nieskończony?
Wyrwał nas z więzów
śmierci,
Lecz z nami jest
Złączony Nasz brat,
Janie, Błażeju,
Chociaż Bóg
św. Teresa Wielka
Podpis do obrazu/
grafiki.

Nieskończony!
Po cóż tu przyszedł do
nas, By wieść żywot
wzgardzony?

— By zgładzić grzechy
nasze On, Władca
Nieskończony.
I widzę Go w stajence
Drży, na sianku złożony,
Przy Nim święta
Panienka w nędzy —
Bóg Nieskończony.
Lecz po cóż to
zdziwienie?
Cud miłości spełniony!
Służmy Mu aż do
śmierci,
Bo On Bóg

Ważne tematy:
Zapraszamy do
współtworzenia „Gołębia
pocztowego”. Prosimy o
informacje: o czym/o kim
chcecie przeczytać, co jest
dla Was ważne. Prosimy
również o dzielenie się
własnymi doświadczeniami
w poznawaniu Boga.

Nieskończony!

Chwałą jest posiadanie
doskonałej miłości św. Teresa Wielka,
Myśli

W tym numerze:

„Gołąb Pocztowy” skąd nazwa?
Witamy w skromnych
progach naszego
kwartalnika. Jest to
pierwszy testowy numer
naszej Wspólnoty.
Pierwotna nazwa
brzmiała: „Biuletyn”

Wspólnoty Zakonu
Świeckiego
Karmelitów Bosych w
Przemyślu. Jednak Ala
Kalinowska
powiedziała:
„Podoba mi sie, ale nie
biuletyn tylko jakaś
fajna nazwa, bo to
tylko dla nas
informacja, pomoc, a

chorych i nieobecnych.
Chodzą za mną gołębie
pocztowe bo ostatnio
zastanawiałam się
dlaczego św. Teresa
nazywała swoje
klasztory
gołębnikami NMP.”
NMP.
Stąd nazwa „Gołąb
pocztowy”.

Boże Narodzenie - św.
Teresa Wielka, Poezje
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„Gołąb Pocztowy” skąd nazwa?
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Tożsamość świeckiego
karmelity
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Intencje modlitewne
styczeń 2012
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Ważne terminy
ogłoszenia
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PODOBIEŃSTWO I INDYWIDUALNOŚĆ ODKRYWANIE TOŻSAMOŚCI ŚWIECKIEGO
KARMELITY BOSEGO. WADOWICE 2011 r.
O tożsamości świeckich karmelitów bosych
mówi rozdział I Konstytucji OCDS.
Aby głębiej zrozumieć naszą tożsamość
należy sięgnąć do dokumentów Kościoła
m.in.: Kodeks Prawa Kanonicznego, Sobór
Watykański II- Konstytucja dogm.o Kościele
Lumen Pentium, Posynodalna Adhort.apost.
Christofideles laici, posynodalna Adhortacja
Vita consecrata.
Stany życia w Kościele i wzajemne
powiązania między nimi
Punkt 31 Adhortacji Vita consecrata:
„Zgodnie z zamysłem Pana Jezusa życie
Kościoła urzeczywistnia się w różnych
formach. Istnieją między nimi wzajemne
powiązanie którym warto poświęcić uwagę.
Dzięki odrodzeniu w Chrystusie wszyscy
wierni mają udział we wspólnej godności;
wszyscy są powołani do świętości; wszyscy
współdziałają w budowaniu jedynego Ciała
Chrystusa, każdy zgodnie z własnym
powołaniem i darem otrzymanym od Ducha
Świętego (por. Rz 12, 3-8). Równa godność
wszystkich członków Kościoła jest dziełem
Ducha, opiera się na chrzcie i bierzmowaniu,
a umacnia się dzięki Eucharystii. Jednakże
dziełem Ducha jest także wielkość form. To
On buduje Kościół jako organiczną komunię,
obejmującą wielorakie powołania, charyzmaty
i posługi.
Powołania do życia świeckiego, do posługi
święceń i do życia konsekrowanego mają
charakter paradygmatyczny, jako iż w taki czy
inny sposób wywodzą się z nich lub do nich
się odwołują wszystkie powołania szczególne,
przyjęte oddzielnie lub łącznie, zależnie od
bogactwa daru Bożego. Ponadto służą one
sobie nawzajem, wspomagając wzrost Ciała
Chrystusa w historii i Jego misji w świecie.
Wszyscy w Kościele są konsekrowani przez
chrzest i bierzmowanie,
bierzmowanie ale posługa świeceń i
życie konsekrowane zakładają istnienie
odrębnego powołania oraz szczególnej formy
konsekracji, która przygotowuje do specjalnej
misji.
Cechy podstawowych stanów życia są
następujące:
1. kapłaństwo - służebność ( aby wszyscy
mieli dostęp do sakramentów),

2. stany życia konsekrowanego - życie na wzór
Jezusa, upodobnienie do Niego (czystego,
ubogiego posłusznego). Bramą życia
konsekrowanego jest świadomy wybór życia
radami ewangelicznymi dla Królestwa
Niebieskiego, oddanie całego życia Bogu. Motyw
takiego wyboru musi być głęboki, teologiczny, to
świadectwo życia na wzór życia Jezusa,
pokazanie, że świat i jego dobra nie są
najważniejszą wartością. Formy życia
konsekrowanego w kościele są następujące: stan
zakonny (żyjący we wspólnocie), zakonnicy
eremici (żyjący samotnie), dziewice
konsekrowane (obecnie odradzająca sie forma),
wdowy konsekrowane, instytuty świeckie.
W tym znaczeniu nie ma podobieństwa
świeckiego karmelity bosego z osobą
konsekrowaną. Tożsamości trzeba więc szukać
gdzie indziej.
3.stan
stan świecki - ukazanie znaczenia
rzeczywistości ziemskich w zamyśle Boga poprzez
swoją obecność i życie w świecie.
Świeckość - to świadczenie i przypominanie
znaczenia rzeczywistości ziemskich w zbawczym
dziele i zamyśle Boga. Świeccy mają, być
zanurzeni w rzeczywistości świata i świadczyć o
Bogu swoja obecnością, życiem i postępowaniem.
Życie człowieka świeckiego ma być harmonią
między tymi dwoma rzeczywistościami
(rzeczywistością świata i rzeczywistością Boga).
Dla misji wiernych świeckich,
świeckich, którzy mają ,,szukać
Królestwa Bożego, zajmując się sprawami
świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej",
odpowiednim fundamentem jest konsekracja
przez chrzest i bierzmowanie, wspólna wszystkim
członkom Ludu Bożego.
Bożego.
To, co jest wspólne dla tych rzeczywistości to
godność, powołanie do świętości, budowanie
ciała Chrystusa według swojego stanu.
Zakony świeckie
Punkt 54 Vita consecrata mówi m.in.. że:: „Dzisiaj
dość liczne Instytuty, często pod wpływem nowych
okoliczności, dochodzą do przekonania, iż ludzie
świeccy mogą mieć udział w ich charyzmacie. Są
oni zatem zapraszani do głębszego uczestnictwa
w duchowości i misji danego Instytutu. Można
powiedzieć, że w nawiązaniu do historycznych
doświadczeń różnych Zakonów świeckich i
Trzecich Zakonów rozpoczyna się dziś nowy i
bardzo obiecujący rozdział w dziejach relacji
między osobami konsekrowanymi a laikatem".
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ZAKON = ordo = porządek = życie w określonym
porządku (przyrzeczenia
przyrzeczenia pieczętują ten porządek
życia).
Osoby świeckie budują ten porządek na podstawie
konsekracji chrzcielnej, bez dodatkowej szczególnej
konsekracji. Przyrzeczenia i śluby w świeckim
zakonie niczego istotnie nie zmieniają (odwrotnie niż
w przypadku konsekracji). Oznaczają one stale
zaangażowanie, rozwój, stałość kontekstu
życiowego. W tym sensie świecki karmelita bosy
różni się np. od osoby z bractwa szkaplerznego czy
innej wspólnoty modlitewnej w ramach tej czy innej
duchowości. Jest tym, który pragnie należeć do
Zakonu, w związku z tym odejście czy zwolnienie z
zobowiązań wymaga zgody. To już nic jest prywatna
sprawa danej osoby. Świecki karmelita jest osobą
świecką, żyjącą według określonego porządku ,,ordo" (nic może balansować w swej tożsamości
między zakonem a świeckością).
Trzy płaszczyzny przeżywania charyzmatu
karmelitańskiego
Charyzmat — łaska Ducha Świętego dana dla dobra
innych, dla dobra wspólnoty Kościoła, a nie dla
siebie czy osobistego rozwoju. Charyzmat
karmelitański może być przeżywany w trzech
płaszczyznach:
1. Grupy pobożnościowe (modlitwa karmelitańska).
2. Pragnienie kształtowania swojego życia
wewnętrznego w sposób pogłębiony (lektura dziel
Świętych Karmelu).
3. Zaangażowanie w misję Zakonu Karmelitów
Bosych, tj. podjęcie pewnych zadań.
Trzeba się zastanowić czy mam czas, aby poświęcić
go innym, a nie tylko czerpać dla siebie. Jeżeli sie
jest świeckim karmelitą tylko po to, aby sie modlić w
tym duchu - punkt 1, czy należąc do wspólnoty żyć
ta duchowością czerpiąc dla siebie - punkt 2, to jest
to równie za mało!
Dopiero poziom zaangażowania w misje Zakonu punkt 3, jest tożsamością świeckiego karmelity,
karmelity, tzn.
gotowością pełnego włączenia się w misję Zakonu
(trwanie na modlitwach, otwarcie sie na to, co Bóg
zechce uczynić z życiem - ,,co chcesz Panie, abym
czyniła?".
(opracowano na podstawie notatek z kursu dla
przewodniczących i odpowiedzialnych za formację w
2011r. w Wadowicach, Konstytucji OCDS i
adhortacji Vita consecrata)

Niech w Nowym Roku Chrystus Pan –
dawca Pokoju i Miłości: Błogosławi,
Oświeca, Strzeże i Prowadzi, a
Najświętsza Panna Maryja- Królowa
Karmelu wyprasza wszelkie potrzebne
łaski.
Prośba o modlitwę w intencji:
VII Kongresu OCDS, szczególnie osób
pracujących nad jego przygotowaniem
- osób pracujących nad nowym
Statutem OCDS naszej Prowincji
- ciężko chorego Piotra męża Elżbiety o
łaskę zdrowia (Alicja)
- za bardzo ciężko chorego Czesława W.
o łaskę zjednoczenia z Krzyżem
zbawienia dla niego i nawrócenia w
rodzinie;
- za bardzo ciężko chorego Franciszka
W. i jego rodzinę;
- za Marię o opiekę Matki Bożej, łaskę
nawrócenia i życie dla Boga oraz
spełnienie pragnień jeśli są zgodne z
wolą Bożą
- za Michała - o łaskę życia w
zjednoczeniu z Chrystusem i Spełnienie
pragnień jeśli są zgodne z wolą Bożą.
(Anna D.)
- w intencji zmarłego Bogusława o
wieczny odpoczynek oraz Siłę i pomoc
dla Jego rodziny szczególnie żony
Danusi i syna Radka, o umocnienie w
wierze i potrzebne Łaski (Marta)
- o łaskę nawrócenia i głęboką wiarę dla
obojga rodziców (Małgosia)
Modlitwa w intencji Ojczyzny / ORRK/
W OBLICZU ZAPAŚCI DEMOGRAFICZNEJ
W POLSCE PROSIMY ZA RZĄDZĄCYCH O
ZDECYDOWANE DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE RODZINĘ
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Gołąb Pocztowy OCDS Przemyśl
Świecki Zakon Karmelitów Bosych (OCDS) tworzą osoby
świeckie pragnące żyć charyzmatem Karmelu w świecie. Wraz
z karmelitami bosymi oraz żyjącymi w klauzurze
karmelitankami bosymi budują one rodzinę Karmelu
Terezjańskiego. Uczestnicząc w tym samym charyzmacie, co
zakonnicy, przeżywają go w świecie, każdy zgodnie ze swoim
szczególnym stanem życia.
Zakon karmi się długą tradycją historyczną Karmelu, opartą na
Regule św. Alberta i dziełach karmelitańskich doktorów
Kościoła oraz innych świętych Zakonu. (Konstytucje OCDS).
Członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych są wiernymi
w Kościele, wezwanymi do życia „w posłuszeństwie Jezusowi
Chrystusowi” poprzez „przyjaźń z Tym, o którym wiemy, że nas
kocha”, w służbie Kościołowi. Pod opieką Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel, zgodnie z inspiracjami św. Teresy od
Jezusa i św. Jana od Krzyża oraz zgodnie z biblijną tradycją
proroka Eliasza starają się pogłębiać swoje chrześcijańskie
zobowiązanie wypływające ze chrztu.
Spotkania odbywają się w każdą trzecią sobotę
miesiąca o godzinie 10.00 w Sali Świeckiego
Karmelu. Zapraszamy !

Aktualnie wspólnota liczy 25 członków. Spotyka się w Sali
Świeckiego Zakonu w klasztorze Karmelitów Bosych w
Przemyślu. Obecnie jej asystentem jest o. Piotr Jackowski OCD.

Ogłoszenia styczeń - luty - marzec 2012
22 stycznia 2012, niedziela, godzina 17

Msza św. za emigrantów

24 stycznia 2012, wtorek, po mszy św. o 18

Spotkanie: formacja GRUPA I

28 stycznia 2012, sobota

Bal przebierańców w Piwnicy Duchowej

2 lutego 2012, I czwartek, po mszy św. o 18

Adoracja w intencji kapłanów

14 lutego 2012, wtorek, po mszy św. o godz. 18

Spotkanie formacja GRUPA II

18 lutego 2012, sobota, GODZ. 10.

SPOTKANIE CAŁEJ WSPÓLNOTY

19 lutego 2012, niedziela, godz.17

Msza św. w intencji emigrantów

28 lutego 2012, wtorek po mszy św. o 18

Spotkanie formacja GRUPA I

od 8 do 10 marca 2012 (od czwartku po południu do
soboty włącznie)

REKOLEKCJE WSPÓLNOTOWE W KLASZTORZE OO
KARMELITÓW BOSYCH W PRZEMYŚLU. Program zostanie
podany w terminie późniejszym.
W MARCU NIE BĘDZIE DODATKOWEGO SPOTKANIA
CAŁEJ WSPÓLNOTY. W pierwszym dniu rekolekcji, tj. w
czwartek będzie zarezerwowany czas na sprawy

17 marca 2012, sobota, godz. 9.

Spotkanie z O. Generałem OCD w Krakowie - kościół przy
ul. Rakowickiej

