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* W czwartek / 16 maja 2019r. / o godz. 1800 zapraszamy na comiesięczne spotkanie modlitewne z
Matką Bożą z Góry Karmel.
* W niedziele / 19 maja 2019r. / o godz. 1500 zapraszamy na Msze św. z modlitwą o uzdrowienie
fizyczne i duchowe. Przewodniczy o. Teodor Knapczyk OFM.
22 maja 2019r. o godz. 1800 zapraszamy na spotkanie ze św. Charbelem.

Kalendarz liturgiczny:
* w poniedziałek, wspomnienie NMP Fatimskiej,
* we wtorek, święto św. Macieja, Apostoła,
* w czwartek, święto św. Andrzeja Boboli patrona Polski; *
we Wspólnotach karmelitańskich – wspominamy św. Szymona Stock, zakonnika.

Święty Simon Stock

Na podstawie najwcześniejszych danych: Simon Stock był angielskim Przełożonym Generalnym,
znanym ze świętego sposobu życia, który zmarł około 1265 roku w Bordeaux we Francji. Po jego
śmierci cuda zostały spisane przez tych, którzy odwiedzili jego grób, a w XIV wieku rozwinął się
lokalny kult w Bordeaux. Simon Stock, miał wizję Matki Bożej, w której ukazała mu się ze
szkaplerzem i obiecała: „To jest przywilej dla ciebie i twoich braci: kto umrze nosząc Szkaplerz
święty zostanie ocalony. ” W ciągu kilku lat obie relacje zostały połączone, a Simon Stock,
Przełożony Generalny, został uznany wizji Matki Bożej. Biograficzne szczegóły z życia Szymona,
takie jak jego narodziny w Kent, jego życie przez kilka lat jako pustelnik w pniu drzewa i jego
autorstwo Flos Carmeli, pięknego hymnu karmelitów do Matki Bożej (w rzeczywistości znajduje się
w XIV wieku, a więc poprzedza legendę).
Kult św. Szymona Stocka i nabożeństwo szkaplerzne rozprzestrzeniały się szybko w XV i XVI wieku,
a szkaplerz przyjmowało coraz więcej osób świeckich. Artyści z całego świata przedstawili wizję
szkaplerza, a przykłady zachowały się w kościołach karmelitańskich w całym Zakonie. W XVI wieku
kult św. Szymona Stocka stał się częścią kalendarza liturgicznego dla całego Zakonu, jego święto jest
zazwyczaj obchodzone 16 maja. Święto zostało pominięte w niedawnej reformie kalendarza
liturgicznego po Vaticanum II, ale zostało teraz ponownie wprowadzone.
Chociaż historyczność wizji szkaplerza została odrzucona, sam szkaplerz pozostał dla wszystkich
karmelitów znakiem macierzyńskiej ochrony Maryi i osobistym zobowiązaniem do naśladowania
Jezusa śladami Jego Matki, doskonałego wzoru wszystkich Jego uczniów.
* W sobotę 18 maja w Archikatedrze Oliwskiej Metropolita Gdański ks. Abp Sławoj Leszek Głódź
udzieli świecenia kapłańskie 8 diakonom. Otoczmy modlitwą tegorocznych neoprezbiterów.
* Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. o godz. 1800 .
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