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Drodzy Przyjaciele klasztoru w Zwoli! 

Liturgia Wielkanocna przypomina nam wciąż na nowo, że Chrystus umarł i 
zmartwychwstał, aby dać nam życie w obfitości. Dlatego dzień Zmartwychwstania 
jest dla nas dniem narodzin wielkiej nadziei i radości, dniem zwycięstwa Chrystusa 
nad piekłem, śmiercią i szatanem.  

Łącząc się w przeżywaniu największych Tajemnic naszej wiary pragniemy złożyć 
Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask pochodzących od Zmartwychwstałego 
Pana. Niech Światło Nocy Paschalnej opromienia Wasze życie, napełnia je radością, 
rozpala w sercach miłość i umacnia wiarę, abyśmy wraz z Apostołami mogli nieść 
całemu światu tę radosną nowinę: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!” 

Korzystając z okazji pragniemy podzielić się z Wami radością z utworzenia 
nowej wspólnoty zakonnej karmelitów bosych w Zwoli. Tworzą ją br. Juliusz Maria 
od Miłosierdzia Bożego – odpowiedzialny za prowadzenie budowy,  br. Serafin Maria 
od Trójcy Przenajświętszej oraz br. Roman Jan od Krzyża – przełożony wspólnoty. 
Zamieszkamy w osobno stojącym budynku, który został zaadoptowany na tymczasowy 
klasztor. Jest tam również kaplica, która będzie miejscem naszej modlitwy i 
sprawowania Najświętszej Ofiary, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy. W tej 
chwili trwają  prace wykończeniowe, z których najważniejsze jest doprowadzenie i 
podłączenie instalacji kanalizacyjnej.  

Na początek czeka nas jeszcze wiele trudu i wydatków związanych z urządzeniem 
tego miejsca oraz kontynuacją budowy głównego budynku, ale ufamy, że z pomocą 
Bożej Opatrzności i Waszym wsparciem podołamy tym wyzwaniom. Głęboko 
wierzymy, że rozpoczęte w tym miejscu życie zakonne przyczyni się do większej 
chwały Bożej oraz będzie służyć Kościołowi świętemu i przybywającym tam osobom.  

Dziękujemy Wam za wszelką modlitwę, życzliwość i pomoc materialną. 
Ośmielamy się dołączyć przekaz bankowy, aby ułatwić wpłatę tym, którzy zechcą nas 
wspomóc. Z naszej strony zapewniamy o wdzięczności i nieustannej 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. 

 
Złączeni w modlitwie i radości Zmartwychwstania 

bracia ze Zwoli 
 

  


