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ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW
KARMELITÓW BOSYCH W PRZEMYŚLU

OCDS PRZEMYŚL
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!
RADOSNEGO SPOTKANIA Z ZMARTWYCHWSTAŁYM
PANEM
ŻYCZY O.PIOTROWI ORAZ SIOSTROM I BRACIOM
RADA WSPÓLNOTY

Życzenia o. Prowincjała
„Chrystus.. zabity wprawdzie na ciele,
ale powołany do życia przez Ducha”
1P 3, 18
Drodzy Przyjaciele naszego Zakonu,
Święty Paweł zapewnia nas: „Jeżeli
mieszka w was Duch tego, który Jezusa
wskrzesił z martwych, to Ten co wskrzesił
Chrystusa Jezusa z martwych przywróci
do życia wasze śmiertelne ciała mocą
mieszkającego w was swego Ducha” (Rz
8, 11).
Celebrując w tym roku Uroczystości
Paschalne pragniemy w mocy Ducha
Świętego w szczególny sposób otwierać
się na Tajemnicę Zmartwychwstania, tak by dzięki Jego Miłości nieść
Pokój Zmartwychwstałego tym, których Pan stawia na naszej drodze.
Prośmy pokornie Ducha Świętego, byśmy w dzisiejszym świecie
byli wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa czerpiąc siłę z „wiary,
która działa przez miłość” (Ga 5, 6). „Patrzmy na Jezusa, który nam w
wierze przewodzi” (Hbr 12, 2). Niech duch wiary i wzajemna
miłość w naszych rodzinach będą światłem i znakiem obecności
Żywego Boga w dzisiejszym świecie szukającym dla siebie swojego
sensu.
Życzę Wam, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem
było radością i życiem Waszych serc i rodzin. Niech Maryja,
„błogosławiona, która uwierzyła” (Łk 1, 45), a w dzień sobotni wiarę
ustrzegła będzie Gwiazdą Przewodnią w naszym dążeniu do świętości.
Z Wielkanocnym pozdrowieniem
o. Andrzej Ruszała OCD
Prowincjał Krakowskiej Prowincji
Karmelitów Bosych Kraków, Wielkanoc 2012
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Odnowienie
przyrzeczeń
W okresie
wielkanocnym
odnawiamy
przyrzeczenia i śluby we wspólnocie na
spotkaniu
wielkanocnym w dniu
21.04.2012
Zastanówmy się głębiej
nad treścią naszych
zobowiązań. Czy nimi
żyjemy?
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str.2.
W tym numerze:
Życzenia o. Prowincjała

1

Tekst przyrzeczeń i
ślubów

2

Z życia Wspólnoty

2

Spotkanie Laikatu
Karmelitańskiego

3

Intencje modlitewne

3

Program Ż i P na 2012

4

Ważne terminy
ogłoszenia

4

GOŁĄB POCZTOWY OCDS PRZEMYŚL, KWIECIEŃ 2012

Tekst odnowienia
Przyrzeczeń
Ja NN., idąc za łaską Ducha Świętego
w odpowiedzi na powołanie Boże,
szczerym sercem odnawiam
przyrzeczenie złożone przełożonym
Zakonu Karmelu Terezjańskiego i wam
moi bracia i siostry, aby dążyć do
doskonałości ewangelicznej w duchu
rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i
posłuszeństwa oraz błogosławieństw
według Konstytucji Świeckiego Zakonu
Karmelitów Bosych na trzy lata (lub na
całe życie). Moje przyrzeczenie z
dziecięcą ufnością zawierzam
Najświętszej Dziewicy Maryi, Matce i
Królowej Karmelu.

Tekst odnowienia
ślubów:
Ja NN., aby wiernie żyć z Maryją
Dziewicą w oddaniu się Jezusowi
Chrystusowi, odnawiam Bogu ślub
czystości i posłuszeństwa na ręce
przełożonego Zakonu Karmelu
Terezjańskiego według Konstytucji
Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych
na całe życie.
21.02.2012 r.
r
wspólnota
wybrała
trzech delegatów na VII Kongres OCDS
w Przemyślu: Zbigniewa Baryłkiewicza,
Kazimierza Stefanowicza i Annę Brytan
oraz -jako osobę rezerwową - Krystynę
Bródkę. 31.03.2012 Ojciec Generał o.
Saverio Cannistra podczas Mszy Świętej
odprawionej na zakończenie wizytacji
klasztoru w Przemyślu dokonał aktu
reerygowania Bractwa Świętego Józefa,
do którego należą dwaj nasi bracia z
wspólnoty Świeckiego Karmelu
(Kazimierz Stefanowicz i Kazimierz
Milewski). Należy podkreślić, że przy
klasztorze w Przemyślu Bractwo istniało
już w XVII wieku!

Członkowie wspólnoty włączyli się w
dzieło ewangelizacji i promocji Szkaplerza
karmelitańskiego poprzez
rozprowadzanie w okresie Wielkiego
Postu w kilku parafiach Przemyśla i okolic
darmowych egzemplarzy „Daru naszej
Matki”. Przekazaliśmy do Sekretariatu
Rodziny Szkaplerznej ofiarę w kwocie
600 zł jako jałmużnę wielkopostną, na
częściowe sfinansowanie darmowych
egzemplarzy, które zostały już rozdane w
Przemyślu.
W Wielki Czwartek Mszę sprawował o.
Prowincjał Andrzej Ruszała OCD
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Spotkanie Laikatu
Karmelitańskiego
W sobotę 17 marca 2012 odbyło się w
Krakowie spotkanie Laikatu
Karmelitańskiego z Ojcem Saverio
Cannistra, Generałem Zakonu Karmelitów
Bosych.

za VII Kongres Prowincjalny i potrzebne łaski dla
osób , które czuwają nad jego przygotowaniem.;
za katolików, aby wcielali w życie osobiste,
rodzinne i zawodowe wskazania nauki
społecznej Kościoła /ORRK/; o wytrwałość i
W wygłoszonej homilii O. Generał podkreślił cierpliwość w chorobie dla męża Ani, a dla niej o
znaczenie modlitwy, która zakłada pewien siły duchowe i fizyczne w posługiwaniu Jemu; o
potrzebne łaski na każdy dzień dla rodziny
trud, pewien wysiłek. „Modlitwa staje sie
mojego syna i nieustanną opiekę Maryi naszej
suchą i pustą, jeżeli nie wejdzie się w
Matki, aby Pan Bóg tak pokierował sprawami
siebie...” – powiedział o. Saverio. Zwrócił
uwagę na trzy warunki modlitwy jakimi są: syna w pracy, aby nie musiał wyjeżdżać na
zagraniczną misję do Afganistanu. /mama/;
wiara, pokora i miłość. Ważne jest
módlmy się o łaskę nawrócenia i gorliwość w
słuchanie Boga i Jego poznawanie.
wierze dla męża; o zdrowie , miłość , jedność i
Prawdziwa modlitwa daje początek
zrozumienie w całej rodzinie/ Wiesława/;
nowemu życiu i uczy nas kochać: „Tylko
módlmy się za miłość, jedność i wzajemne
kochając Boga można nauczyć sie
zrozumienie w naszych wspólnotach; za o. Jana
prawdziwie kochać.”
Krawczyka Ewangelisty o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo; za Dominika o zdrowie; za
O. Saverio zwrócił się do zebranych
chorą mamę Joli o zdrowie dla niej; za Barbarę
sygnalizując obecne potrzeby Nowej
oraz Marię o uzdrowienie , a dla śp. Syna- Marii
Ewangelizacji, która powinna wychodzić
o życie wieczne; w intencji Alicji i Anny, by nie
naprzeciw tym, którzy z różnych powodów
oddalili się od Kościoła: „Wszyscy dążymy straciły pracy; za Beatę o zdrowie i Boże
błogosławieństwo; za Marka i Barbarę o
do tego samego celu, wszyscy jesteśmy
Ludem Bożym. Jedność oparta na Chrzcie uratowanie małżeństwa ; w intencji chorej na
raka rdzenia kręgowego 5 -letniej dziewczynki;
Świętym jest to też prawdziwe w
za Ewelinę , aby bezpiecznie donosiła ciąże i
odniesieniu do Karmelu Terezjańskiego.
urodziła zdrowe dzieci; za Zbigniewa o zdrowie
Mamy szczególną misję. To dar, który
dla niego i błogosławieństwo Boże /OCDS,
nazywamy charyzmatem karmelitańskim.
Rzeszów/; w intencji o łaskę zdrowia dla pani
Dar, za który jesteśmy odpowiedzialni”.
doktor Wandy; za Marię oraz Zbyszka o zdrowie;
w intencji dziewczyny, która chce usunąć ciążę /
Tematem konferencji Ojca Generała była
Anna/; o zdrowie Joasi; o zdrowie dla Wandy
wierność misji. Podkreślił, że mamy być
Bigaj; o zdrowie dla Joasi, aby nie była potrzebna
bardziej zaangażowani w misję w
operacja neurochirurgiczna; w intencji wspólnoty
rozumieniu działania w Kościele i we
OCDS w Chmielnickim na Ukrainie o rozwiązanie
własnym środowisku, w rodzinie, w
trudnych spraw
zakładzie pracy itd. „Wierzę, że jeżeli Pan
obdarzył was powołaniem to znaczy, że
- o dobre powołania do Zakonu Karmelitów
chce, abyście byli czynnie zaangażowani w Bosych na Ukrainie; w intencji planowanej na
misję. Wynika to z tego daru, jakim jest
kwiecień wizytacji słowackich wspólnot OCDS; o
modlitwa”.
dobre owoce rekolekcji, które będzie głosić o.
Tomasz Gajewski OCD w Stanach Zjednoczonych
o. Saverio Cannistra, Przełożony Generalny (m.in. Świeckiemu Karmelowi); o zdrowie i
światło Ducha Świętego dla o. Rafała Prusko
OCD z Charkowa /Alicja/; o rychłe wyniesienie
na ołtarze Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec ;
za organizatorów i uczestników pieszej
pielgrzymki do grobu Służebnicy Bożej
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PROGRAM ŻYCIA I POSŁUGIWANIA ŚWIECKIEGO ZAKONU
KARMELITÓW BOSYCH
W PRZEMYŚLU NA 2012 R.
Cel: DUCHOWY: Pogłębienie świadomości, że Bóg mieszka w nas i
jest najważniejszą Osobą we wspólnocie.
Realizacja: 1. Ubogacenie miesięcznych spotkań wspólnoty przez
medytację fragmentów Pisma Świętego mówiących o domu i
zamieszkaniu, rozważanie Słowa jak Maryja i dzielenie się Nim.
2. Organizacja rekolekcji wspólnotowych w nowy sposób sprzyjający
wyciszeniu i pogłębieniu relacji z Bogiem.

Spotkania odbywają
się w każdą trzecią
sobotę miesiąca o
godzinie 10.00 w Sali
Świeckiego Karmelu.
Zapraszamy !

Cel: WSPÓLNOTOWY: Nawiązanie między członkami Świeckiego
Karmelu bliższych relacji, na wzór „domu rodzinnego”, w którym
Maryja jest gospodynią.
Realizacja: 1.. Zapewnienie na spotkaniach większej ilości czasu na
rozmowy i kontakty bratersko-siostrzane oraz odwiedzanie chorych i
nie uczestniczących w życiu wspólnoty.
2. Uczestnictwo członków wspólnoty w Eucharystii na Karmelu
również w dni powszednie, co sprzyjać będzie rozmowom i
spontanicznym spotkaniom w mniejszych grupach, „przy herbacie”
itp.
Cel: APOSTOLSKI: Ukazanie w parafii OO. Karmelitów Bosych (lub
własnych parafiach) oraz rodzinach świadectwa życia
karmelitańskiego.
Realizacja: 1. Wierność powołaniu karmelitańskiemu.
2. Bardziej aktywne włączenie się w życie Karmelu przemyskiego
(adoracje, czuwania, posługa liturgiczna, spotkania w Piwnicy
Duchowej i in.).

Ogłoszenia maj 2012
8maja2012,wotrek

FORMACJA GRUPA II

22maja2012,wtorek

FORMACJA GRUPA I

27.05.2012 niedziela

W UROCZYSTOŚĆ PIĘĆDZIESIĄTNICY-ZGODNIE Z DECYZJĄ O.PROWINCJAŁA.
BĘDZIE TO RÓWNIEŻ DZIEŃ SPOTKANIA
NASZEJ WSPÓLNOTY ZE WSPÓLNOTĄ
RZESZOWSKĄ

UWAGA – III grupa ustala dogodny dla wszystkich termin spotkania formacyjnego w porozumieniu z
odpowiedzialnym za formację (wybrany czwartek)

