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Karmelici bosi i śp. kard. Franciszek Macharski
3.08.2016

„W śp. kard. Franciszku Macharskim znajdowałem poparcie w karmelitańskich inicjatywach duszpasterskich” – przyznaje o. Szczepan T. Praśkiewicz
OCD, prowincjał krakowskiej prowincji Zakonu Karmelitów Bosych w latach 1999-2005, obecnie jej postulator pracujący w Wadowicach. We
wspomnieniu o zmarłym 2 sierpnia kardynale zakonnik podkreśla, że były
metropolita krakowski bardzo często autentycznie angażował się w karmelitańskie dzieła.
O. Praśkiewicz OCD, wspomina, że gdy w 1999 roku, po dwudziestu latach
pobytu w Rzymie, wybrano go prowincjałem, po przybyciu do Krakowa pierwsze kroki skierował na
ul. Franciszkańską 3, aby poprosić o błogosławieństwo biskupa miejsca. „Byłem świadomy, że nie
kto inny, ale biskup miejsca, św. Albert, patriarcha jerozolimski, jest autorem reguły karmelitańskiej.
Śp. kard. Franciszek przyjął mnie bardzo serdecznie i przez cały czas mojej posługi znajdowałem w
nim oparcie w podejmowanych inicjatywach” – podkreślił zakonnik.
Duchowny zaznaczył, że pierwszą z tych inicjatyw, trwającą do dziś, było zorganizowanie w Czernej
k. Krakowa Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej w lipcu 1999 roku. „Ks. kardynał wziął
nad tym dziełem nie tylko patronat, ale przybył osobiście z celebrą i słowem Bożym. Tysiące osób
odzianych szkaplerzem z całej Polski zgromadziło się wówczas na swym rodzinnym święcie po raz
pierwszy. I teraz tak jest każdego roku! Minionego 23 lipca spotkanie odbyło się już po raz osiemnasty” – podkreślił karmelita.
Śp. kard. Macharski doprowadził też do podniesienia karmelitańskiego kościoła w Wadowicach do
rangi sanktuarium św. Józefa w archidiecezji krakowskiej. „Przed odpustem ku czci św. Józefa w
marcu 2004 roku, który był połączony z przyozdobieniem łaskami słynącego wizerunku Oblubieńca
NMP pierścieniem papieskim ówczesny metropolita krakowski sam zaproponował ogłoszenie wadowickiego kościoła sanktuarium św. Józefa. I tak się stało!” – wspomina zakonnik.
Gdybyśmy chcieli wymienić chociażby niektóre inne „karmelitańskie” zaangażowania zmarłego kardynała, byłoby ich naprawdę wiele, jak chociażby: odnowienie w kościele karmelitańskim przy ul.
Rakowickiej w Krakowie kultu św. Józefa, patrona królewskiego miasta (1980); koronacja obrazu
Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej (1988); wprowadzenie relikwii bł. Alfonsa Mazurka do kościoła
w Wadowicach (1999); konsekracja kościoła św. Rafała Kalinowskiego w Kluszkowcach (2000); przewodniczenie w Czernej uroczystościom jubileuszowym 750-lecia szkaplerza karmelitańskiego, w
koncelebrze z 17. biskupami z Polski i z zagranicy (2001); homagium złożone w Kurii Prowincjalnej
przebywającemu w Polsce generałowi Zakonu, o. Alojzemu Arostegui Gamboa OCD (2005); zaangażowanie w powstanie klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu i w późniejsze jego ocale-
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nie, wobec pamiętnej nagonki ze strony niektórych środowisk zagranicznych; spontaniczne przybycie i przewodniczenie konduktowi pogrzebowemu długoletniego prowincjała, śp. o. Benignusa J.
Wanata OCD (2013).
„Jako karmelici bosi dzielimy wiec żałobę Kościoła krakowskiego i włączamy się w jego modlitwę za
zmarłego, biorąc także udział w ceremoniach pogrzebowych, w przekonaniu, że śp. kardynał Franciszek dzieli radość życia wiecznego w domu naszego Ojca w niebie” – zapewnił o. Praśkiewicz.
Za: KAI

Obchody 50-lecia istnienia Karmelu Narodzenia Pańskiego w Tryszczynie
3.08.2016

Dziękczynna Eucharystia stanowiła centrum obchodów 50-lecia istnienia
Karmelu Narodzenia Pańskiego w podbydgoskim Tryszczynie. Jubileusz był
przede wszystkim okazją do dziękczynienia Panu Bogu.
Każdego dnia siostry Karmelitanki Bose ofiarowują wspólnocie chrześcijańskiej i dzisiejszemu światu – bardziej niż kiedykolwiek potrzebującemu autentycznych wartości duchowych – milczące przesłanie i pokorne świadectwo tajemnicy Boga. – Tak jak Maryja w Wieczerniku swoją modlitewną
obecnością strzegła w sercu początków Kościoła, tak kochającemu sercu i
złożonym dłoniom mniszek klauzurowych powierzona jest wędrówka Kościoła. Siła Karmelu od wieków objawiała się w modlitwie – w kontakcie i relacji z Panem Bogiem. Służymy Kościołowi modlitwą
i ofiarą życia codziennego – powiedziała przeorysza, siostra Teresa Jadwiga od Matki Bożej.
Fundacja Sióstr Karmelitanek Bosych w Bydgoszczy była darem Karmelu Poznańskiego z okazji Millenium chrztu Polski. Dokładnie 2 sierpnia 1966 roku siostry przyjechały do dostosowanego do życia
zakonnego jednorodzinnego domu przy ul. Spacerowej w Bydgoszczy, w którym to miejscu powstała
później parafia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Szukając bardziej odpowiedniego miejsca
dla pustelniczego życia, 18 października 1972 siostry przeniosły się do pobliskiego Tryszczyna. 17
listopada 1974 prymas Polski kard. Stefan Wyszyński poświęcił maleńki klasztor i kaplicę. W latach
1981-1984, pomimo wielkich trudności ze strony władz PRL, rozbudowano klasztor i 19 maja 1984
biskup chełmiński Marian Przykucki dokonał uroczystego poświęcenia i konsekracji ołtarza. – Na
pewno jubileusz jest przede wszystkim okazją do dziękczynienia Panu Bogu za te łaski, których nam
nieustannie udziela. Za to, że żyjemy i się rozwijamy. Również za naszych dobrodziejów, którzy pomogli zbudować nam ten klasztor i wciąż nas wspomagają – dodała siostra Teresa Jadwiga od Matki
Bożej. W ciągu 50 lat istnienia z Karmelu zrodziły się dwie nowe fundacje – w Gnieźnie i w Karagandzie.
Za: KAI

Syria: karmelitanki bose trwają w Aleppo
10.08.2016

Karmelitanki bose w Aleppo nie chcą opuścić bombardowanego miasta, lecz trwają z ludźmi, którzy
tam pozostali. Sytuacja jest skomplikowana, pojawiają się sprzeczne informacje, a „jedyna prawda
jaką znamy to ta, że ludzie tutaj cierpią i umierają” – te słowa francuskiej karmelitanki bosej, s. AnneFrançoise z Aleppo zacytowało Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Kuria Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
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Klasztor kontemplacyjny sióstr jest położony w dzielnicy uniwersyteckiej na obrzeżach miasta, w
regionie, w którym trwają zacięte walki między syryjskimi wojskami rządowymi i rebeliantami z Państwa Islamskiego. Na los odciętych od wszelkiej pomocy ludzi w Aleppo wskazał papież Franciszek
podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Ojciec Święty podkreślił, że „nie można się godzić z tym,
iż tak wiele bezbronnych osób, wśród nich dzieci, musiało płacić tak wielką cenę za brak woli pokoju
wśród mocarstw.
Aleppo było niegdyś syryjską metropolią zamieszkaną przez liczną wspólnotę chrześcijańską. Oblicza
się, że spośród mieszkających tam w 2011 r. 160 tys. chrześcijan do dziś pozostało nie więcej niż 40
tys. Siostry karmelitanki – cztery Syryjski i dwie Francuzki – przyjęły kilka rodzin do budynku sąsiadującego z klasztorem, w miarę skromnych możliwości starają się też pomagać innym. Jak podkreślają, w mieście pozostali tylko najbiedniejsi i to właśnie ze względu na nich, mimo strachu i zagrożenia, siostry postanowiły trwać w Aleppo. „Nasza obecność jest dla nich ważna, a my czerpiemy siłę
i odwagę z modlitwy, która jest naszą osłoną”, powiedziała siostra Anne-Françoise.
Za: KAI

Avila: V Kongres Iberyjski Świeckich Karmelitów Bosych
11.08.2016

Na Uniwersytecie Mistyki w Avila zakończył się V Kongres Iberyjski Świeckich Karmelitów Bosych (OCDS). Obrady przebiegły pod hasłem: „Tożsamość i misja karmelity świeckiego”.
Tożsamość karmelity świeckiego, jego formacja oraz odczytanie powołania
to główny temat kongresu, który odbył się w rodzinnym mieście św. Teresy
od Jezusa. Wzięło w nim udział ok. 150 osób – zakonników, zakonnic i
świeckich – z Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Warto zaznaczyć, że Świeccy
Karmelici Bosi liczą obecnie ponad 25 tys. członków na całym świecie.
Zaproszeni goście podkreślali m. in. znaczenie formacji ciągłej i integralnej karmelity świeckiego, aby
mógł dobrze wypełniać swoją misję w Kościele. Chodzi głównie o takie aspekty jak życie modlitewne
i wspólnotowe oraz powołanie świeckich do świętości, a także przeszkody, które uniemożliwiają żyć
duchowością karmelitańską w dzisiejszym świecie.
„Jestem przekonany, że działalność Karmelu jest fundamentalna i pilna w dzisiejszym świecie i społeczeństwie. Chodzi o odnowienie tego, co jest naszą istotą i podstawą życia wiary: otwarcie serca
na Bożą miłość” – powiedział Javier Sancho Fermín OCD, dyrektor Uniwersytetu Mistyki.
Uczestnicy kongresu mogli także wysłuchać szeregu świadectw na temat misji karmelity świeckiego
w Kościele, a także w życiu społecznym i osobistym.
Za: Radio Watykańskie

XXIX Piesza Polonijna Pielgrzymka w USA
15.08.2016

„Bądź miłosierny” to hasło XXIX już Pieszej Polonijnej Pielgrzymki Maryjnej z Chicago do sanktuarium
Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville. Pątnicy przyjechali nie tylko z różnych stron Stanów Zjednoczonych, ale także z Polski, Kanady, Ameryki Południowej, a nawet Australii. W tym roku pośród
8 tys. pątników, pielgrzymuje wyjątkowo dużo ludzi młodych.
Tradycyjnie w pierwszym dniu pielgrzymka dochodzi na nocleg do klasztoru w Munster w stanie
Indiana, gdzie otwierają się gościnne progi ojców karmelitów. Całą noc klasztor oraz teren przyklasztorny stoi otworem, by przyjąć na nocleg tak wielką ilość pielgrzymów.
Kuria Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
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Drugiego dnia pielgrzymka dotrze do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville gdzie
na jej zakończenie koncelebrowanej Mszy przewodniczyć będzie bp. Józef Zawistowski.
Duchową opiekę nad pielgrzymką sprawują salwatorianie, wspomagani przez polonijne duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz siostry. Liczne służby woluntariuszy zabezpieczają logistycznie całą
pielgrzymkę. Dla przykładu: służba medyczna w tym roku składa się z 62 osób, w tym 17 lekarzy i 31
pielęgniarek.
Za: Radio Watykańskie

II Karmelitańskie Dni Młodych na Ukrainie
22.08.2016

W dniach 18-21 sierpnia (czwartek-niedziela) po raz drugi odbyły się na
Ukrainie (w Berdyczowie i Gwozdawie) Karmelitańskie Dni Młodych – organizowane przez karmelitów bosych z Berdyczowa i Kijowa, przez siostry
terezjanki z Berdyczowa i Łucka oraz siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus
z Mikulińców. Tego roku przebiegały one pod hasłem „Recepta kochania”,
a patronowali im święci Rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Zelia i
Ludwik Martin.
W czwartek od godz. 14.30 rozpoczęła się w Sanktuarium MB Berdyczowskiej rejestracja uczestników Dni Młodych. Jeszcze tego samego dnia młodzi poznali świętych małżonków, uczyli się hymnu tychże dni i innych pieśni, usłyszeli świadectwo, uczestniczyli w Eucharystii
i pojechali na nocleg do Gwozdawy – wioski oddalonej o 20 km od Berdyczowa, gdzie znajduje się
kościół filialny parafii berdyczowskiej karmelitów bosych. Tam po rozlokowaniu się i kolacji odbył się
„pogodny wieczór”. Zarejestrowało się ponad 100 młodych osób w wieku od 15 do 30 lat.
Każdego dnia była poranna modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a po śniadaniu konferencja, dzielenie się w grupach i czas wolny na rozmowy, spowiedź, gry i zabawy. Dostępny
całą dobę był kościół, jak również „pustelnia” – piękne przygotowana i ozdobiona jama w ziemi z
Chrystusem Ukrzyżowanym oraz figurą Matki Bożej Fatimskiej – dla osobistej modlitwy i rozważania.
Codziennie przed Eucharystią zaproszeni małżonkowie dzieli się swoim doświadczeniem życia małżeńskiego i rodzicielskiego.
W piątek po południu miała miejsce gra terenowa w grupkach 10-cio osobowych z zadaniami sportowymi, umysłowymi i artystycznymi do wykonania. A wieczorem Droga Krzyżowa po wiosce i lesie,
do której dołączyli się mieszkańcy Gwozdawy i kilkanaście osób z Berdyczowa.
Na sobotę po obiedzie przygotowane zostały „warsztaty” o różnej tematyce: m.in. sadownictwo,
tańce integracyjne, samoobrona, pierwsza pomoc, powołaniówka, prace manualno-artystyczne, fotografia… Odbyły się dwie tury, aby młodzi mogli spróbować swoich sił w kilku zadaniach. Wieczorny
koncert przerodził się spontanicznie w niemalże niekończącą się zabawę integracyjną (śpiewno-muzyczno-taneczną), która trwała do północy.
W niedzielę była konferencja, świadectwo i Eucharystia z mieszańcami Gwozdawy, z podziękowaniami dla nich, za ich gościnność, ofiarność i wyrozumiałość. Potem był czas na wspólne fotografie,
ostatnie rozmowy, sprzątanie, ogłoszenia i podziękowania oraz podarunek (drewniana łyżka z herbem Karmelu i cytatem z Pisma Św.). O 16.00 po powrocie do Berdyczowa – na zakończenie dni –
miało miejsce ucałowanie relikwii Świętych Małżonków Ludwika i Zelii Martin, uroczyste nałożenie
szkaplerza karmelitańskiego (18 osób) oraz zapowiedź i zaproszenie na następne Karmelitańskie Dni
Młodych w 2017 r., tym razem ze św. Janem od Krzyża.
Relacja: o. Paweł Ferko OCD
Kuria Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
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Koronacja figury Matki Boskiej Ludźmierskiej w Munster
21.08.2016

Dnia 21 sierpnia 2016 roku w karmelitańskim sanktuarium maryjnym w
Munster, IN – USA miała miejsce podniosła uroczystość koronacji figury
Matki Boskiej Ludźmierskiej. Mszy św. przewodniczył bp Donald J. Hying
– ordynariusz diecezji Gary, a homilie wygłosił o. Tadeusz Florek OCD –
prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Wśród gości honorowych uczestniczących w tej uroczystości byli: o. Łukasz Kasperek OCD –
wikariusz prowincji, o. Zdzisław Florek OCD oraz o. Łukasz Kleczka SDS –
przełożony klasztoru ojców salwatorianów w Merrillville, IN. Polskie władze państwowe reprezentował konsul Konrad Zieliński z placówki w Chicago wraz z małżonką. Podczas uroczystości konsul odczytał list gratulacyjny przysłany z kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Spośród wielu organizacji związanych z sanktuarium najbardziej licznie były reprezentowane Związek Podhalan Ameryki Północnej, na czele z jego prezesem Józefem Cikowskim, oraz Komitet 600lecia Cudownej Figury Matki Boskiej Ludźmierskiej.
Do tej uroczystości cała wspólnota wraz z wiernymi przygotowywała się duchowo poprzez 9-tygodniową nowennę prowadzoną przez o. Stefana Skornoga OCD z przemyskiego klasztoru. Liturgia
każdego dnia nowenny była uświetniona obecnością grup wiernych najbardziej związanych z Sanktuarium: Świeckiej Rodziny Karmelitańskiej, Polskiej Szkoły im. Św. Rafała Kalinowskiego, sióstr albertynek czy różnych kół góralskich, spotykających się regularnie w sanktuarium z racji różnych swoich uroczystości.
Po nałożeniu koron i modlitwie koronacyjnej O. Prowincjał w imieniu wszystkich czcicieli Matki Bożej
odczytał „Akt zawierzenia Matce Bożej”, a karmelitańska świątynia została przez biskupa specjalnym
aktem oficjalnie ogłoszona i zatwierdzona jako „Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej”.
Złota korona dla Matki Bożej, berło i mała korona dla Dzieciątka Jezus zostały ufundowane przez
wielu dobrodziejów, którzy przeznaczali na ten cel pieniądze, ale też bardzo wielu złożyło, jako donacje, różne ozdoby ze złota.
Relacja: o. Jacek Palica OCD

Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych w Czernej
3.09.2016

Trzynastu karmelitów bosych obu polskich prowincji zakonu świętowało 3
września 2016 r. Czernej k. Krakowa jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych.
Uroczystej Eucharystii, którą oprócz jubilatów koncelebrowało wielu ich
współbraci zakonnych i zaprzyjaźnionych kapłanów, i w której uczestniczyli
krewni i znajomi jubilatów, przewodniczył przełożony prowincjalny z Krakowa – o. Tadeusz Florek. Na jego ręce jubilaci odnowili też swoje śluby,
złożone przed ćwierćwieczem w tym samym czerneńskim klasztorze, który
nadal pozostaje klasztorem nowicjackim. Jubilaci przybyli z wielu miejsc
swojej pracy, zarówno w Polsce jak i za granicą, mianowicie o. Andrzej
Szewczyk z Piotrkowic, o. Arkadiusz Stawski z Rzymu, o. Bogdan Smoliński z Wadowic, o. Franciszek
Czaicki z Munster k. Chicago, o. Janusz Murzynowski i o. Mirosław Salomoński z Wrocławia, o. Mirosław Zięba i o. Paweł Badziński z Usola na Syberii, br. Piotr Kostrzewa z Kluszkowiec, o. Rafał Myszkowski z Berdyczowa na Ukrainie, o. Tomasz Litwiejko z Poznania, o. Waldemar Barwiński z Rzymu i
o. Zbigniew Stachowicz z Gorzędzieja.
Kuria Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
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Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Szczepan Praśkiewicz, postulator prowincji krakowskiej, który
nazwał jubilatów „rocznikiem św. Rafała Kalinowskiego”, gdyż tak jak oni złożyli swoje śluby w 1991
r., tak on w tym samym roku został kanonizowany przez św. Jana Pawła II. Wszechstronne zaangażowanie jubilatów, podejmowane przez „ustawiczną modlitwę i apostolską działalność w służbie
Matki Kościoła” – jak brzmi karmelitańska formuła profesji zakonnej, kaznodzieja porównał z podobnym zaangażowaniem św. Rafała i przywołał jego postać i orędzie, jako człowieka życiowego i z radością przeżywającego swoje powołanie.
Podczas świętowania wspominano z wdzięcznością śp. o. Benignusa Wanata, na którego ręce, jako
ówczesnego prowincjała, jubilaci składali swoje śluby, jak i wychowawców, którzy formowali ich w
karmelitańskiej szkole duchowości, począwszy od niższego seminarium w Wadowicach (tj. o. Melchiora Wróbla), w nowicjacie (o. Roberta Strojnego), podczas studiów filozoficznych (o. Wojciecha
Ciaka) i teologicznych (śp. o. Mariana Sopatę, o. Fryderyka Jaworskiego i o. Krzysztofa Wesołowskiego).
Na zakończenie uroczystości główny celebrans, przemawiając w imieniu swoim jak i przełożonego
prowincjalnego z Warszawy – o. Jana Malickiego, nawiązując do przeżywanego Roku Miłosierdzia,
życzył jubilatom, by zanurzeni w tajemnicy Boga, który jest Miłością i Miłosierdziem, i umocnieni
łaską jubileuszu, nadal posługiwali owocnie Ludowi Bożemu i coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa, swojego Mistrza i Pana.
Relacja: o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Nowy Zarząd Klasztoru Karmelitanek Bosych w Katowicach
6.09.2016

W dniu 6 września 2016 r. we wspólnocie sióstr karmelitanek bosych w Katowicach odbyły się wybory nowego Zarządu.
Na urząd przeoryszy została wybrana M. Faustyna od Miłosierdzia Bożego
(Katarzyna Wojczyńska). Pierwszą radną i podprzeoryszą została S. Bernarda od Niepokalanego Serca Maryi (Teresa Pękala), drugą radną S. M.
Teresa Benedykta od Krzyża (Maria Filapek), trzecią radną S. M. Józefa od
Eucharystii (Sylwia Grolik).
Matkę Przeoryszę wraz nowym Zarządem powierzamy wstawiennictwu
Królowej Karmelu i św. Józefa. Życzymy wielu sił i światła Ducha Świętego
w rozpoczynającym się trzyletnim posługiwaniu.

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego biskupa Szelążka w Toruniu
4.09.2016

Dwóch karmelitów bosych, tj. o. Jan Malicki – prowincjał prowincji warszawskiej i o. Szczepan T. Praśkiewicz – postulator prowincji krakowskiej,
uczestniczyło 4 września 2016 r. w Toruniu w zakończeniu diecezjalnego
etapu procesu beatyfikacyjnego sł. B. Adolfa Piotra Szelążka, biskupa diecezji łuckiej na Wołyniu i założyciela agregowanego do Zakonu Karmelitów
Bosych Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Terezjanek).
Sesji prawnej, w obecności bpa Witalija Skomarowskiego – aktualnego ordynariusza diecezji w Łucku, licznego duchowieństwa, sióstr terezjanek,
krewnych kandydata na ołtarze oraz mieszkańców Torunia przewodniczył
przy grobie bp. Szelążka w toruńskim kościele św. Jakuba ordynariusz toruński – ks. bp Andrzej Suski.
Kuria Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
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Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie członkowie trybunału diecezjalnego złożyli przysięgę o sumiennym wykonaniu powierzonego im zadania, którego przebieg i
efekty (ponad 1050 stron zgromadzonego materiału dowodowego) przestawiła postulatorka – s.
Hiacynta B. Augustynowicz, terezjanka. Ona też została mianowana portatorką akt dochodzenia diecezjalnego do Rzymu, gdzie zostaną one poddane ocenie merytorycznej w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, by stwierdzić heroiczność cnót Sługi Bożego.
Po akcie prawnym biskup toruński przewodniczył Eucharystii o beatyfikację kandydata na ołtarze.
W homilii, nawiązując do Ewangelii o dźwiganiu krzyża, powiedział, że krzyż był obecny w życiu bpa
Szelążka od najmłodszych lat. Jako dwuletnie dziecko stracił matkę, a u schyłku swego życia został
uwięziony za głoszenie Ewangelii i wypędzony przez władze sowieckie ze swego domu, z diecezji
łuckiej, której oddał całe swoje życie.
Na zakończenie Mszy św. zabrał głos biskup łucki Witalij Skomarowski, który powiedział, że spełniło
się jego marzenie, bo od dawna pragnął pomodlić się przy grobie swojego świątobliwego poprzednika. Zaznaczył także, że Kościół katolicki na Ukrainie pod sowiecką okupacją został prawie doszczętnie wyniszczony. Jednak dzięki gorliwej i odważnej posłudze bpa Szelążka wierni mieszkający we
wschodniej Ukrainie nie pozostali bez duchowej opieki. Kiedy do jego drzwi zapukało NKWD, wiedział czego ma się spodziewać za swoją pracę duszpasterską i poniósł za to wielka ofiarę, dzięki której mógł tam przetrwać Kościół katolicki obrządku łacińskiego.
Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek urodził się 1 sierpnia 1865 roku w Stoczku Łukowskim. Ukończył
gimnazjum, a następnie seminarium duchowne w Płocku. Studiował na akademii duchownej w Petersburgu. Pełnił funkcję profesora, a następnie rektora w seminarium w Płocku. Tam też został mianowany biskupem pomocniczym, a później biskupem diecezji łuckiej na Wołyniu. Był wielkim czcicielem św. Teresy od Dzieciatka Jezus, pielgrzymował do Lisieux i korespondował z matką Agnieszką
– rodzoną siostrą św. Teresy. Ostatnie lata swojego życia, dokładnie od sierpnia 1946 r., spędził w
podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski, bo władze sowieckie po wcześniejszym więzieniu
w Kijowie wydaliły go z terytorium Ukrainy. Zmarł dnia 9 lutego 1950 roku i polskie władze komunistyczne nie pozwoliły nawet na wydrukowanie w prasie jego klepsydry. Spoczywa w podziemiach
kościoła św. Jakuba w Toruniu.
(informacja własna)
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Najbliższe wydarzenia:
16 września –

Obłóczyny w Czernej

17 września –

Pierwsza profesja w Czernej

25 września –

Jubileusz 60-lecia profesji zakonnej w Czernej
Druga tura rekolekcji prowincjalnych w Wadowicach

2-7 października –

Spotkanie Młodych Karmelu z O. Generałem

7 października –

Rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017 - KID

26-31 lipca –

Redakcja i opracowanie techniczne
o. Piotr Linka OCD
Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Zygmunta Glogera 5
31-222 Kraków
telefon: 124 168 541
e-mail: kuria@karmel.pl
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