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Drodzy Przyjaciele Karmelu w Zwoli! 
 

Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego. W 
tym roku będą one miały wyjątkowy charakter. Pandemia 
koronawirusa naznaczyła ten czas szczególnym piętnem. 
Towarzyszy nam atmosfera zagrożenia, lęku, niepewności i 
zagubienia. Doświadczamy kruchości życia i przemijalności 
tego, co doczesne. 

Z tym większą ufnością i nadzieją kierujemy nasze spojrzenia 
na Zmartwychwstałego Pana. Jezus mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25). On jest z nami w każdym 
smutku, cierpieniu, lęku i niepewności „przez wszystkie aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 20). Zwycięzca śmierci, piekła i szatana przychodzi do nas mimo drzwi 
zamkniętych z obawy przed zakażeniem koronawirusem i mówi: „nie lękajcie się, to Ja 
jestem!”. Pragnie nas umocnić swoją łaską, dodać otuchy i nadziei, która zawieść nie 
może! Posyła nam swego Ducha, który jest Duchem miłości i mocy, „w którym 
możemy wołać: Abba, Ojcze!” (2 Tm 1,7; Rz 8,15). 

W tych trudnych i wyjątkowych chwilach łączymy się z Wami w przeżywaniu 
Największych Tajemnic naszej wiary. Niech światło Nocy Paschalnej rozproszy mroki 
naszego życia, usunie wszelki lęk, smutek i zwątpienie oraz napełni nas miłością, 
nadzieją i pokojem. Niech Najświętsza Maryja Dziewica, która trwała wiernie pod 
Krzyżem swego Syna, a teraz zasiada w niebie po Jego prawicy, wspiera nas i otacza 
opieką w codziennym życiu.  

Dziękujemy Wam za wszystkie wyrazy pamięci, życzliwości i ofiary na budowę 
Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego pw. św. Teresy od Jezusa. W tym roku były 
kontynuowane prace wykończeniowe skrzydła wschodniego. Panująca w naszym 
kraju epidemia z pewnością ograniczy tempo tych prac. W obecnej chwili ważniejsze 
jest jednak Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego zawierzamy Was i Waszych 
bliskich św. Józefowi i Bożej Opatrzności. Chcemy być z Wami w tej trudnej sytuacji 
i zapewniamy o naszej pamięci i nieustannej modlitwie. Codziennie łączymy się 
z Wami i całym Kościołem w Polsce podczas modlitwy różańcowej o godzinie 20.30 
w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój 
serc i łaskę nawrócenia. Natomiast w każdą środę odprawiamy w Waszych intencjach 
Mszę św., wypraszając wszelkie potrzebne łaski za wstawiennictwem Najświętszej 
Dziewicy, Królowej Karmelu i św. Józefa. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony 
internetowej zwola.karmelicibosi.pl, poprzez którą pragniemy się z Wami 
komunikować i dzielić naszymi przemyśleniami.  

w imieniu karmelitów bosych ze Zwoli 

br. Roman Jan od Krzyża OCD 

http://www.zwola.karmelicibosi.pl/

