Zwola, 1 lipca 2016

Drodzy Przyjaciele klasztoru w Zwoli!
Z radością pragniemy Was poinformować, że 11 lipca
(poniedziałek) o godz. 18.00 J. E. ks. Arcybiskup Stanisław
Gądecki, Metropolita Poznański, pobłogosławi i eryguje naszą
kaplicę. Wszystkich zapraszamy na to szczególne wydarzenie.
Będzie to moment zainicjowania stałej obecności Najświętszego
Sakramentu i rozpoczęcia publicznego kultu eucharystycznego
w pobłogosławionej kaplicy.
To ważne wydarzenie w życiu naszej wspólnoty będzie miało miejsce w trakcie
nowenny przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, głównej
patronki naszego Zakonu. Cieszymy się, że tę uroczystość, która przypada 16 lipca,
będziemy celebrować już w nowej kaplicy. Wszystkich, którzy będą mogli przybyć do
Zwoli 16 lipca, serdecznie zapraszamy na świąteczną Eucharystię o godz. 18.00. W
ramach przygotowania, przez kolejne trzy dni 13, 14 i 15 lipca, o godz. 18.00 będziemy
sprawowali Mszę św. z kazaniem maryjnym.
Świętej Bożej Rodzicielce pragniemy zawierzyć przyszłość naszej wspólnoty i
dalszej budowy Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego w Zwoli. Ją również obraliśmy za
patronkę kaplicy, która będzie odtąd nosiła wezwanie: Bożego Macierzyństwa Dziewicy
Maryi.
Dziewica Maryja poczynając i rodząc Wcielone Słowo, zrodziła całego Chrystusa:
Chrystusa Głowę i Jego Ciało – Kościół Święty. Odtąd na zawsze uczestniczy jako Matka Rodzicielka i Wychowawczyni - w rodzeniu i wychowywaniu dzieci Bożych do nowego
życia. Jej Dziewiczej i Macierzyńskiej zarazem płodności pragniemy powierzać
wszystkich przybywających do naszej kaplicy. Niech Jej wstawiennictwo i macierzyńskie
towarzyszenie przyczynia się do nieustannego wzrostu życia Jej Syna w nas, aż do
pełnego rozkwitu w Duchu Świętym.
Przy tej okazji pragniemy serdecznie Wam podziękować za wszelką pomoc
finansową, okazywaną życzliwość i modlitwę. Jest ona dla nas znakiem troski i
działania Bożej Opatrzności. Zapewniamy Was o naszej stałej pamięci w modlitwie.
W intencji wszystkich darczyńców budowy klasztoru w Zwoli w każdą środę
sprawujemy Mszę św., wypraszając dla Was i Waszych Bliskich wszelkie potrzebne łaski
za wstawiennictwem św. Józefa.
Kolejnym etapem budowy będzie wzniesienie kaplicy publicznej i chóru zakonnego
w głównym budynku klasztoru.
Niech Maryja, Święta Boża Rodzicielka i Królowa Karmelu otacza Was
nieustannie swoją macierzyńską opieką i prowadzi do zdrojów Bożego Miłosierdzia.
Złączeni w modlitwie i więzach Karmelu
bracia ze Zwoli

