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1. Niedziela Wielkiego Postu
( 21 – 27 II 2021r. )
Niedziela, Gorzkie Żale o godzinie 17:30.
Poniedziałek, po Mszy św. o godz. 18:00 nabożeństwo do św. Charbela. Serdecznie zapraszamy.
Piątek, zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godzinie 17:30. Za pobożne
odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.
-------------------------------------60 lecie kapłaństwa
o. Andrzeja Zonko, karmelita.
Z radością informujemy, że 24 lutego 2021 roku o. Andrzej Zonko OCarm. długoletni Przeor
krakowskiego Klasztoru Karmelitów w Krakowie obchodzi 60 lecie święceń kapłańskich.
Jubileuszowa uroczystość, to nie tylko powód do Wspólnego świętowania i radości, lecz także
inspiracja do Wspólnego dziękczynienia i chwalenia Pana Boga, który posyła, umacnia i błogosławi
tych, którzy ofiarnie pracują w Jego Winnicy. Ojciec Andrzej Zonko OCarm. słowa : Amor ipse notitia
Est - rozumiał, że sama Miłość jest poznaniem i niesie ze sobą nową logikę. W spotkaniach zawsze
podkreślał Braciom karmelitom, że „..Królestwo Boże nie jest tam, ani tu. Królestwo Boże jest
pomiędzy nami.” To co jest piękne i wyróżnia kapłaństwo o. Andrzeja OCarm., to to że zawsze
rozumiał posłuszeństwo jako posłuszeństwo Bogu Ojcu przez Miłość; a Krzyż to dziwny tron Boga,
…bo jest synonimem błogosławieństwa.
Ojcze Andrzeju na dalsze lata posługi zakonnej i kapłańskiej życzymy zdrowia oraz asystencji Ducha
Świętego.
--------------------------------------------Z Kuźni karmelitańskiej
Rozpoczął się Wielki Post. Często pytamy o sens postu. Po co jest Wielki Post ? Odpowiedź jest
prosta: Po to, żeby lepiej kochać. Modlitwa, post, jałmużna o tych trzech praktykach słyszeliśmy w
Ewangelii. Czy jest jakiś związek ? Okazuje się, że nie tylko jest związek, ale dopiero umieszczenie
postu razem z modlitwą, z jałmużną pokazuje nam sens i cel postu. Papież Franciszek przypomina, że
: Jezus dał przykład nieustannej modlitwy, praktykowanej wytrwale. Stały dialog z Ojcem, w ciszy i
skupieniu, jest fundamentem całej Jego misji. Ewangelie przytaczają nam także Jego napomnienie
uczniów, żeby modlili się usilnie, nie ustając. / L’osservatore Romano ; Numenr 12/428/ 2020 s.
26; 11 listopada 2020 r. /

janusz OCarm.

