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ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW
KARMELITÓW BOSYCH W PRZEMYŚLU

OCDS PRZEMYŚL
Modlitwa o dobre przygotowanie i zgodny z wolą
Bożą przebieg Kongresu Krakowskiej Prowincji
Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Jezu Chryste, nasz Panie i Nauczycielu, prosimy Cię ześlij nam od Ojca swojego
Ducha Świętego, aby wszystkie nasze przedsięwzięcia pochodziły z Jego natchnienia
i służyły chwale Trójcy Świętej.
Pomóż nam pokonać wszelkie trudności w miłości i pokoju.
Niech nasze wysiłki przyczynią się do budowania Zakonu Karmelitańskiego, Kościoła
i naszego świata, abyśmy się stali jedną w Tobie rodziną.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twojej i naszej Matki, Dziewicy Maryi,
Oblubienicy Ducha Świętego, Siostry i Ozdoby Karmelu, a także św. Teresy od
Jezusa, reformatorki naszego Zakonu i córki Twojego Kościoła.
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Adoracja
4 lutego br. po Mszy św.
odbyła się adoracja w
oratorium Świeckiego
Zakonu. W adoracji
uczestniczyło 5 osób z
naszej wspólnoty.

Który zawsze żyjesz, wiecznie królujesz i nie przestajesz z nami pozostawać. Amen.

Dzień
Skupienia
7 stycznia br. cztery
kandydatki do
Świeckiego Zakonu
odbyły dzień
skupienia w
klasztorze Sióstr
Karmelitanek. Po Mszy
św. o godz. 7:15 było
pyszne karmelitańskie
śniadanie, po nim
konferencje,
medytacja, modlitwy,
wspaniały obiad
karmelitański.
Z czterech kandydatek, trzy
zdecydowały się wstąpić do naszej
wspólnoty. Przyjęcie odbyło się 21
stycznia br. w dniu spotkania
opłatkowego wspólnoty (czytaj strona
2).

... postęp duszy nie
polega na tym aby dużo
rozmyślała, tylko na tym
by dużo miłowała.
Św. Teresa Wielka
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Spotkanie opłatkowe wspólnoty

Dla całej wspólnoty dar Dzieciątka Jezus stał się
wezwaniem do modlitwy o życie poczęte:

21 stycznia miało miejsce spotkanie opłatkowe

„DAJĘ TOBIE W TYM ROKU, W TYM ROKU, KRZYK

całej wspólnoty.

NIENARODZONYCH ABYŚ ZE MNĄ W SZEREGU, W

Podczas Eucharystii, którą sprawował asystent

SZEREGU STANĄŁ DO OBRONY”

o. Piotr Jackowski, do wspólnoty zostały przyjęte

W naszej radości uczestniczył o. asystent i przeor

trzy osoby: Bogumiła Napolska od Królowej

klasztoru o.Paweł Ferko. Po agapie przeszliśmy

Szkaplerza Świętego, Agata Urbańska od św.

wraz z o. Piotrem do klasztoru sióstr

Rafała Kalinowskiego i Magdalena Myczko od

Karmelitanek Bosych na kolędę.

św. Józefa.

Siostry pięknie odśpiewały nam też stare kolędy
Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu

sprzed II wojny światowej, co było jeszcze jedną

dziękowaliśmy Panu za nowe powołania i

miłą niespodzianką tego dnia. Nie zabrakło też

modliliśmy się do Ducha Świętego w kolejnym

losowania darów od Dzieciątka Jezus, a Siostry,

dniu dziewięciomiesięcznej nowenny.

jako wspólnota – zgodnie z charyzmatem –

Potem zostały odczytane sprawozdania:

wylosowały słowa:

finansowe i z działalności wspólnoty oraz

„DAJĘ TOBIE W TYM ROKU, W TYM ROKU ZA DOM

ostateczna wersja wypracowanego wspólnotowo
Programu Życia i Posługiwania na 2012 r.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY CO NA SKALE PIOTROWEJ,
PIOTROWEJ STOI NIEUGIĘTY.”

Podczas agapy nastąpił radosny czas
świętowania, dzielenia się opłatkiem, składania
sobie życzeń i kolędowania. Było wiele
niespodzianek. Losowaliśmy naszych
karmelitańskich patronów i osoby ze wspólnoty,
za które będziemy się modlić. Każdy członek
wspólnoty otrzymał też zdjęcie misjonarza, za
którego się modli. Został tez zaprezentowany
pierwszy numer naszego” „Gołębia
Pocztowego”, który spotkał się z przychylnym
przyjęciem. Losowaliśmy też dary noworoczne
od Dzieciątka Jezus i wspólnie śpiewaliśmy
kolędy.

Magdalena Myczko
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Program rekolekcji OCDS Przemyśl
8-10.03.2012 „Zechciej wejść”
Czwartek 8.03.12
17- program i sprawy organizacyjne (składki,
funkcje, informacje)
17.30 Nieszpory z medytacją
18. konferencja I w Sali (z powodu Mszy św. w
kościele)
18.45 przygotowanie Eucharystii
19. Eucharystia z homilią
20 Modlitwa na zakończenie dnia. Apel
Piątek 9.03.12
8 - Jutrznia
8.15 medytacja
9.15 konferencja II
10 herbata
10.30 adoracja
12 Eucharystia z homilią.
13-15 przerwa . Obiad, spacer , itp.
15 Koronka
15.15 Konferencja III
16 Droga Krzyżowa
17 medytacja
17.30 Nieszpory
18 herbata
18.45 adoracja
19.45modl.na zakończenie dnia. Apel
Sobota 10.03.12
8 - Jutrznia
8.15 medytacja
9.15 konferencja IV
10 herbata
10.30 adoracja

Módlmy się :
- za kapłanów i osoby konsekrowane, aby wiernie trwali
przy Bogu na obranej drodze życia, oraz o liczne powołania
kapłańskie i zakonne. /ORRK/
- w intencji VII Kongresu Prowincjalnego a szczególnie
osób pracujących nad jego przygotowaniem.
- za młodego 33-letniego Daniela, który jest w ciężkim
stanie. Zaatakowany "czerniakiem" z licznymi
przerzutami , oraz za Jego żonę Joannę i całą
współcierpiącą rodzinę. / Anna/
- w intencji Anny o umocnienie w wierze , dary Ducha
Świętego i potrzebne łaski /Anna/
- módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla męża
Wiktorii zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ani
- o łaskę zdrowia i uratowanie wzroku mężowi Wiktorii
- o zgodę w rodzinie i prośby w sercu ukryte /Wiktoria/
- módlmy się o łaskę nawrócenia i gorliwość w wierze dla
męża
- o zdrowie , miłość , jedność i zrozumienie w całej
rodzinie /Wiesława/
- módlmy się za miłość , jedność i wzajemne zrozumienie
w naszych wspólnotach. /Ewa/

KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM,
WSPÓLNOTA SPOSOBEM
ZAMIESZKANIA
PROGRAM ŻYCIA I
POSŁUGIWANIA
ŚWIECKIEGO ZAKONU
KARMELITÓW BOSYCH W
PRZEMYŚLU NA 2012

12 Eucharystia z homilią
13-15 przerwa . Obiad, spacer , itp.
15 Adoracja z Koronką i nowenną do Ducha
Świętego
16. Konferencja V
17 Nieszpory i Salve
17.30 agapa, dzielenie,
19 modl.na zakończenie dnia. Apel

Program ten
wypracowaliśmy na 3
spotkaniach wspólnoty.
Wypracowaliśmy go metodą
dzielenia i pracy w grupach
Łącznie poświęciliśmy temu
zagadnieniu 120 minut (w
przybliżeniu).

4

Gołąb Pocztowy OCDS Przemyśl

Bal Karnawałowy
28.01 br odbył się w Piwnicy Duchowej
karnawałowy bal przebierańców
zorganizowany przez KREM i Świecki
Zakon. Z powodu różnych przeszkód z
naszej wspólnoty wzięły udział tylko 4
osoby (zdjęcie). Zabawa była wyśmienita,
stroje ciekawe. Szkoda, że nie było nas
więcej…

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

KSIĘGA FUNDACJI
MATERIAŁY DO LEKTURY 2011/2012
III. Ubóstwo pierwszych wspólnot
Jeden z filarów reformy terezjańskiej – ubóstwo ewangeliczne oraz owoce jego
przeżywania przez pierwsze wspólnoty braci i mniszek bosych poznamy czytając
rozdział 14, punkty 4 i 5; rozdział 15, punkty 13, 14 i 15. Ufność Opatrzności,
natomiast z rozdziału 20, punkt 13 i z rozdziału 31, punkt 49.
Jakie jest dzisiaj znaczenie słowa ubogi?
Czy wspólnota i każdy członek daje świadectwo życia ubogiego w zaufaniu
Opatrzności?

Ogłoszenia luty - marzec - kwiecień 2012
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
od 8 do 10 marca 2012 (od czwartku po południu do
soboty włącznie)

Spotkanie formacja GRUPA I
REKOLEKCJE WSPÓLNOTOWE W KLASZTORZE OO
KARMELITÓW BOSYCH W PRZEMYŚLU. Program na
stronie 2.

17 marca 2012, sobota, godz. 9.

W MARCU NIE BĘDZIE DODATKOWEGO SPOTKANIA
CAŁEJ WSPÓLNOTY.
Spotkanie z O. Generałem OCD w Krakowie - kościół przy
ul. Rakowickiej

18 marca 2012, niedziela, godz. 17

Msza św. w intencji emigrantów

20 marca 2012, wtorek, po mszy św. o godz. 18

Spotkanie formacja Grupa II

27 marca, wtorek, po mszy św. o godz. 18

Spotkanie formacja Grupa I

5-7 kwietnia 2012 Triduum Paschalne
14 kwietnia 2012 , sobota

Czuwanie przed Świętem Miłosierdzia Bożego

15 kwietnia 2012, , godz. 17

Msza św. w int emigrantów

17 kwietnia 2012, wtorek

FORMACJA GRUPA II

21 kwietnia 2012, sobota, GODZ.10.

SPOTKANIE WIELKANOCNE CAŁEJ WSPÓLNOTY

24 kwietnia 2012, wtorek

FORMACJA GRUPA I

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

