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Bior<tc do r~ki Annuario Pontificio, nie tylko przeci~tny chrzescijanin, aIe cz~sto
takZe i niejeden duchowny, kt6remu Karmel kojarzy si~ (i slusznie) z kontemplacyjnym Zyciem pustelniczym czy k1auzurowym, zostaje zaskoczony defrnicj<t celu
Zakonu Karmelit6w Bosych, podan<t przez tenze oficjalny rocznik statystyczny
Kosciola Powszechnego. Brzmi ona bowiem nast~puj<tco: "zycie kontemplacyjne
i dzialalnosé apostolska, misje zagraniczne [podkreslenie moje], nasladowanie
i kult Najswi~tszej Maryi Panny"'.
To nie kto inny, aIe sw. Teresa od Jezusa, matka Reformy Karme1u, nadala
swej rodzinie zakonnej charakter misyjny, kt6ry, jakkolwiek napotykal na rozmaite
przeszkody, to jednak pozostawal ci<tgle Zywy i dzis naleZy on do definicji Karmelu Terezjaftskiego, b~d<tc zarysowanym ze szczeg6ln<t moc<t w jego posoborowym
prawodawstwie. D1atego tez w Przeslaniu Misyjnym Pierwszego Swiatowego Kongresu Misyjnego Karmelit6w Bosych (Nairobi 1994), znalazlo si~ stwierdzenie
m6wi<tce, ze ,Jako karmelici bosi jestesmy z natury misyjni,,2. "Karmel Terezjanski - czytamy w tym samym dokumencie - dal Kosciolowi zakonnik6w bogatych
l Annuario Pontificio 2005, s. 1335: "Carmelitani Scalzi. Ordo Fratrum Discalceatorum B. Mariae V. de Monte Carmelo: o. C.D. (riform. 24 ago 1562; 28 nov. 1568). Scopo: Vita contemplativa
e vita di apostolato; missioni estere; imitazione e culto della B.V. Maria". Inaczej okresla si~
w Annuario cel Zakonu Karmelitow (OCarm): "Finalità dei Mendicanti con particolare accento
sulla preghiera e sulla devozione alla Madonna" [Cel zakonow mendykanckich, ze szczegolnym
naciskiem polozonym na modlitw~ i poboznosé maryjn~.
2 Zob. "Zycie Karmelu", 1995 nr lO, s. 7.
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w intuicj~ profetyczn~ ktorzy praktycznie zainicjowali istnienie Kongregacji De
Propaganda Fide, przygotowal wspanialych misjonarzy i wzbudzal dusze apostolskie, takie jak sw. Teresa od Dzieci~Jka Jezus, patronka misji katolickich,,3.
W ostatnich dziesi~cioleciach, zwlaszcza pocz<twszy od Soboru Watykanskiego II, Zakon Karmelit6w Bosych dogl~bnie przemyslal swoj charyzmat
i podkreslil, ze eharakter misyjny nie jest czyms dodanym Iub zewn~trznym, aIe
istotnym te go charyzmatu elementem; co wi~cej, ze aspekt misyjny stanowi,
zgodnie ze zdrow<t tradycj<t terezjansko-sanjuanistyczn<t4, opus maximum (najwi~ksze dzielo), albo - jak czytamy w najnowszych Konstytuejaeh Karmelit6w
Bosyeh - "umilowane dzielo Zakonu"s. St<td, jak to przypomnial z cal<t wyrazistosci<t pierwszy z Wniosk6w praktyeznyeh Swiatowego Kongresu Misyjnego
z Nairobi, "wymiar misyjny winien byé podkreslany w procesie formacyjnym
w calym Zakonie jako istotna ez~sé jego eharyzmatu,,6.
R6wnoczesnie z autorefleksj<t nad wlasnym charyzmatem szla w parze
w ostatnich dziesi~cioleciach szczegolna ekspansja Karmelu Terezjanskiego, wyrazaj<tca si~ w podejmowaniu dzialainosci misyjnej w wielu krajach Afryki,
Ameryki Lacinskiej i Azji, a od przelomu lat osiemdziesi<ttych i dziewi~édzie
si<ttych ub. wieku takZe w niektorych panstwach bylego bloku sowieckiego. Fakt,
ze obecnosé Zakonu, ktora w roku zakonczenia Soboru (1965) obejmowala 48 krajow, wzrosla obecnie do 80 panstw naszego globu, tj. prawie o polow~, mowi
sam za siebie.
Misyjna dzialainosé Zakonu, anaIizowana szczegolowo przez przelozonych poszczegolnych misji na Drugim Swiatowym Kongresie Misyjnym Karmelit6w Bosych (Quito 1998/, a takZe podczas Kapituly GeneraInej Zakonu (Awila
2003)8, obejmuje dzis 33 misje, i chodzi tu o misje sensu strieto, tzn. o te pIacowki
Zakonu, ktore zachowuj<t status prawny misji katolickich (zgodnie z wymogami
reguiaminu Kongregacji Rozkrzewiana Wiary), bo znajduj<t si~ na obszarach na-

Tamze.
W odniesieniu do misyjnego idealu swi~tych Reformator6w Karmelu Zob. SZ.T. PRASKIEWICZ, Swieta Teresa od Jezusa - corka Kosciola, "Karmel", 1982, nr 3(4), s. 10-16; Misyjny
ideai sw. Jana od Krzyia, "Karmel", 1992, nr 1(42), s. 12-20; TENZE, Eklezjany wymiar karmelita/1skiego charyzmatu, Krak6w 2002.
5 Regula, Konstytucje, Przepisy wykonawcze Zakonu Braci Bosych Najswietszej Maryi Panny
z Gory Karmel, Krak6w 1997: Konstytucje, nr 94. Zob. paragraf Karmelici zakonem misyjnym?
wst~pu Cz. GILA do ksi1tzki Listy polskich misjonarzy z Burundi, Krak6w 1979, s. 7-12; T. KAPUSTA, Czy Karmel Terezja/1skijest Zakonem Misyjnym, "Karmel", 1984 nr 2, s. 44-51.
6 Servitium Informativum Carmelitanum, Romae, t. 27,1994, nr 2, s. 92.
7 "L'Osservatore Romano" (ed. quotidiana), 25.09.1998, s. 4; "Zycie Karmelu", 1998 nr 33,
s. 106-109; Servitium Informativum Carmelitanum, Romae, t. 31, 1998, nr 1.
8 Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romae, 48(2003) s. 29-151.
3
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dal uznawanych za misyjne przez Sto1ic~ Aposto1sk~. Karme1ici Bosi prowadz'lc
misje w 19 krajach Afryki i Oceanu Indyjskiego: Burkina Faso, Burundi,
Egipt, Kamerun, Kenia, La Reunuion, Kongo (Republika Demokratyczna - Kinszasa), Kongo (Repub1ika Ludowa - Brazzaville), Madagaskar, Ma1awi, Mauritius, Nigeria, Republika Poludniowej Afryki, Republika Srodkowo-Afrykanska,
Rwanda, Senega1, Tanzania, Uganda, Wybrzeze Kosci Sloniowej, a takZe w 7 krajach azjatyckich: Fi1ipiny, Indie, Indonezja, Japonia, Korea, Singapur, Tajwan.
Dwie misje sui iuris z wlasnymi biskupami Zakon prowadzi w Ameryce Lacinskiej: Tumaco w Kolumbii i Sucumbios w Ekwadorze i dwie takiez misje na
Bliskim Wschodzie: Kuwejt i Irak. Nadto istniej'lc trzy misje w krajach bylego
ZSRR: Bialorus, Ukraina i Syberia lO • W pracy misyjnej zaangazowanych jest
pi~ciu karmelitanskich biskup6w, ponad 250 ojc6w, 2 stalych diakon6w i 15 braci
zakonnych. Swoj'lc formacj~ odbywa obecnie prawie 40 nowicjuszy i 150 student6w filozofii i teo1ogii - tubylc6w ll .
Po kr6tkim przedstawieniu historii misji karmelitanskich, zgodnie z naszym tematem przyjrzymy si~ dokladniej dzialalnosci ewange1izacyjnej ad gentes
Karmelu po1skiego, zar6wno wczoraj, jak i dzis 12.
wi~c

I. Historia Misji Karmelitanskich
Pierwsza wyprawa misyjna karmelit6w bosych, zlozona z pi~ciu zakonnik6w,
wyruszyla za aprobat'lc sw. Teresy od Jezusa w dniu 5 kwietnia 1582 roku.
Misjonarze plyn~li statkiem San Antonio z Lizbony do Konga. Niestety, nie dobm~li do celu,bo statek zaton'lc1 w wyniku zderzenia si~ z wi~kszym okr~tem. Fakt
ten nie zniech~cil jednak pelnych misyjnego zapalu duchowych syn6w sw. Teresy,
kt6ra 4 pazdziemika tego samego roku odeszla do nieba. Pomni na jej slowa, ze
"tysi'lcc razy byla gotowa oddaé swe zycie, aby uratowaé choéby jedn'lc z dusz"
(D I, 2), juz wiosn'lc 1583 roku zorganizowa1i oni drug'lc wypraw~ misyjnll, tym
razem skladaj'lcc'lc si~ z czterech zakonnik6w, udaj'lccych si~ ponownie w kierunku
Konga. Jednak i ta ekspedycja nie powiodla si~. Statek wioz'lccy misjonarzy staI
si~ Iupem korsarzy angie1skich, kt6rzy zamordowa1i o. Piotra od Apostol6w,
9 Por. CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Guida delle Missioni Cattoliche,
Roma 1989.
lO Definitorium Generalne OCD przyznalo status misyjny tym terytoriom, mimo ze Kongregacja Rozkrzewiana Wiary nie uznaje ich za takie. Zob. "Zycie Karmelu", 1994 nr 7-8, s. 4.
Il Zob. Missiones Ordini concreditae, [w:] Conspectus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum
2003, Romae 2003, s. 115-126.
12 Zob. SZ.T. PRASKJEWICZ, Misyjna dzialalnosé polskich karmelit6w bosych. Wczoraj i dzis,
Rzym 1993; TENZE, Dzialalnosé misyjna Polskiej Prowincji Karmelit6w Bosych, [w:] SWi{!ty Rafal
Kalinowski. Ksi{!ga pamiqtkowa, Krak6w 1993, s. 133-137.
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przelozonego grupy, a pozostalych misjonarzy, um~czonych i glodnych, porzuciIi na wyspie sw. Jakuba, sk'led po roznych perypetiach powrocili oni w czerwcu
do PortugaIii. Niepowodzenie to, juz drugie z kolei, wywarlo na niektorych karmeIitach bosych deprymuj'lece wrazenie. PytaIi oni, czy nie jest to przypadkiem
znak, ze Zakon nie powinien podejmowaé misji ad gentes. Refleksja nie trwala
jednak dlugo, i zwyci~Zyl ek1ezjalny duch reformy terezjanskiej. W kwietniu 1584
roku skierowala si~ do Konga nast~pna grupa misjonarzy karmelitanskich, zlozona z trzech ojcow i jednego brata, ktoremu - ze wzgl~du na ogromne potrzeby
ewangelizacyjne - udzielono w Kongu swi~cen prezbiteratu. Misjonarze ci, pionierzy misyjnej dzialalnosci Zakonu, oddali ogromne zaslugi w chrystianizacji
Konga. Niestety, po trzech latach, nie otrzymuj'lec odpowiedzi na listy, w ktorych
prosili o pomoc personalnll, wrocili oni do Hiszpanii, gdzie pozostali do konca
Zycia z powodu negatywnego ustosunkowania si~ do misji nowego zarz'ledu generalnego Zakonu. Zarz'led ten, na cze1e ktorego stan'le1 o. Mikolaj Doria, byl przeciwny zakladaniu klasztorow karmelitow bosych poza Hiszpani'le. Wyj'letek stanowila
Genua (jego miasto rodzinne) i Meksyk, gdzie postanowiono udaé si~ w 1585
roku i gdzie trzy lata pozniej erygowano juz prowincj~ zakonn'le. Nie podejmowano tam jednak dzialalnosci misyjnej sensu strieto, prowadz'lec tylko regulame
Zycie zakonne w klasztorach.
Misyjny ideaI sw. Teresy od Jezusa, zarzucony na Polwyspie Iberyjskim,
przej~la wloska Kongregacja Zakonu, ktora - jak czytamy w dekrecie jej utworzenia - ab ereetione ipsa ad missiones destinatur I3 • Jej tworcy, karmelici bo si
z Hiszpanii, wybitni kontemplatycy, byli rownoczesnie - zgodnie z ide'le sw. matki
Teresy - zwolennikami apostolstwa misyjnego. Poparci przez papieza Klemensa VIII, nalez'le oni do tworcow Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Opracowali
tez swietne traktaty misyjne 14 , zaloZyli misyjne seminari a w Louvain, w Rzymie,
na Malcie i w Goa, a przede wszystkim podj~li wszechstronn'le dzialalnosé misyjn'le ad gentes i prounijn'le w Persji, Mezopotamii, Syrii, Chinach, Indiach i Palestynie. Na kapitule generalnej z 1605 roku, tj. na pierwszej kapitule generalnej
Kongregacji Wloskiej, wszyscy przelozeni, wl'lecznie z generalnymi, wyrazili
gotowosé udania si~ na misje, zrzekaj'lec si~ rownoczesnie swoich urz~dow. Gotowosé t~ wszyscy zakonnicy kongregacji wyrazaIi dwukrotnie kaZdego roku,
podczas odnawiania slub6w zakonnych.
Od 1604 roku do nowego zrywu misyjnego w okresie posoborowym Reforma Terezjanska wydala okolo l 500 misjonarzy, z ktorych ponad siedmiuset
umarlo na misjach, a pi~ciu ponioslo smieré m~czensk'le. Prawie pi~édziesi~ciu
13 JOANNES A JESU MARIA, Historia Missionum, 1. I, c. I. Por. Cz. GIL, Historia Zakonu Karmelit6w Bosych, Krak6w 1997, s. 42; TENZE, Historia Karmelu TerezjaJiskiego, Krak6w 2002,
s. 131-155,324-344,445-467,483-500.
14 THOMAS A JESU, Stimulus missionum, Romae 1610; ID, De procuranda salute omnium gentium, Antverpiae 1613; JOANNES A JESU MARIA, Scripta Missionaria, Bruxelles 1994 (reedycja).
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karmelit6w bosych pelnilo poslug~ biskupi~ w krajach misyjnych, a wielu innych,
jakkolwiek bez sakry biskupiej, bylo w imieniu Stolicy Apostolskiej prefektami,
wikariuszami, wizytatorami i administratorami apostolskimi na r6znorodnych
terytoriach misyjnych, wykonuj~c na nich wladz~ jurysdykcyjn~. Zakon stworzyl
podstawowe struktury dIa wielu Kosciol6w lokalnych, posiadaj~cych dzis wlasn~
administracj~ ek1ezjaln~ i hierarchi~, przede wszystkim w Indiach, w Ameryce
Lacinskiej, na Filipinach, i w krajach Bliskiego Wschodu. Do dzis pracuj~ tam
jeszcze biskupi karmelitanscy i Stolica Apostolska zwraca si~ cz~sto do Zakonu,
prosz~c o przedstawianie kandydatur na ich ewentuaInych nast~pc6w15.

II. Misyjna dzialalnosé polskich karmelit6w bosych
wczoraj i dzis
l. Misyjny charakter polskiego Karmelu Terezjmlskiego od zaraniajego dziej6w
Latem 1604 roku zatrzymali si~ w Krakowie pierwsi karmelici bosi. Celem ich
podr6Zy nie byla jednak stolica kr6Iestwa Lach6w, aIe Isfahan, stolica Persji, gdzie
z woli papieza Klemensa VIII mieli zaloZyé misj~ katolick~. Droga z Rzymu do
Persji przez Morze Sr6dziemne byla jednak zamkni~ta przez Turk6w, kt6rzy opanowali jego wody. Misjonarze podr6zowali zatem drog~ okr~zn&:, przez Europ~
Srodkow~ i Rosj~. Jednak i ta trasa nie okazala si~ latwa. Z powodu wojny domowej w Rosji mi~dzy zwolennikami Borysa Godunowa i Dymitra Samozwanca
ich post6j w Poisce przedluzyl si~ do konca listopada. Dwumiesi~czny pobyt
w naszym kraju pozwolil zakonnikom na poznanie wielu osobistosci, zar6wno
z dworu kr6lewskiego, jak i z hierarchii koscielnej. Zaimponowaii wszystkim
swoim styIem Zycia, gorIiwosci~ apostolsk~ i erudycj~. Proponowano im zalozenie kIasztoru w Krakowie. Metropolita unicki Hipacy Pociej z WiIna prosil ich
nadto o pomoc w umocnieniu jednosci Kosciola Unickiego z Rzymem i pragn~l
si~ nimi posluZyé w przeprowadzeniu reformy zakonu bazylian6w. Skutek wszystkiego byl taki, ze w maju 1605 roku zapadla w Rzymie decyzja zalozenia k1asztoru karmeIit6w bosych w Krakowie, kt6ry nie tylko pelnilby rol~ hospicjum
dIa misjonarzy zd~zaj~cych do Persji, aIe spieszylby takZe z pomoc~ Kosciolowi
Unickiemu. Z koncem listopada zakonnicy wyznaczeni na fundacj~ przybyli do
Krakowa, gdzie 7 grudnia 1605 roku zostal erygowany klasztor Niepokalanego
Pocz~cia NMP. Niezwlocznie zacz~to przyjmowaé pierwszych nowicjuszy Polak6w, albowiem przelozeni z Rzymu byli swiadomi tego, ze z pomoc~ unitom
15 Szerzej nt. historii misji karmelitanskich pisz1t: L. KOWALOWKA, Z naszej przeszosci misyjnej,
Rzym 1975; Sz.T. PRASKIEWICZ, 400 lat misji karmelitanskich, "Karmel", 1983, nr 1, s. 66-70;
B.l. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce, Krak6w 1979, s. 51-54.
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b~d'lc

mogli przyjsé tylko zakonnicy polscy, znaj'lccy - jako Slowianie - ich mentalnosé i j~zyk.
A) DZIALANOsé PROUNIJNA

O tym, jak misyjna dzialalnosé prounijna przyswiecala polskim karmelitom bosym, swiadczy niezaprzeczalnie fakt, ze sposrod 16 klasztorow zalozonych przez
nich w XVII wieku na naszych ziemiach, az 9 znajdowaio si~ na Kresach Wschodnich - Litwie, Bialorusi, Rusi Czerwonej, Ukrainie i Podolu, mianowicie: we
Lwowie, Wilnie, Berdyczowie, Gl~bokiem, Wisniowcu, Kamiencu Podolskim,
Przemyslu, Grodnie i Zagorzu. Dziewi~é klasztorow na Kresach zalozono tez
w wieku XVIII: Kowno, Pinsk, Antolepty, Kupin, Narodycze, Stary Miadziol,
Milatyn, Gudogaj, Poszumien. Wi~kszosé z nich posiadaia statut klasztorow
misyjnych i mOgIa, zgodnie z owczesnymi przepisami zakonnymi, prowadzié
duszpasterstwo parafialne.
Widocznym dowodem prounijnej dziaIalnosci karmelitow byIa unia Ormian lwowskich z Rzymem. Mikolaj Torosowicz, kontrowersyjny zwolennik
unii, zIoZyI publiczne wyznanie wiary w kosciele karmelitow bosych we Lwowie
w 1630 roku, na r~ce prowincjala, o. Michala od Zwiastowania 16 .
Nadto kilku zakonnikow swoj'lc poslug~ na Kresach przypiecz~towalo m~
czensk'lc smierci'lc w obronie wiary. Sposr6d nich nalezy wspomnieé przynajmniej
o. Makarego Demeskiego od Najsw. Sakramentu, zamordowanego w Przemyslu
w 1624 roku, br. Andrzeja od Matki Bozej z Gory Karmel, ktory oddai zycie
w 1648 roku w kosciele konstantynowskim na Wolyniu, trwaj'lcc tam wraz z wiernymi obrz'lcdku lacinskiego, i o. Hilarego od sw. Jozefa, ktory zgin'lci w 1655 roku
w Wisniowcu 17 •
B) POSLUGAMISYJNAAD GENTES

Prounijna dziaIalnosé Karmelu polskiego, ktory w roku 1731 podzielii si~ na dwie
prowincje (polsk'lc i litewskq), nie przekreslila oczywiscie zamiarow spieszenia
z pomoc'lc misji perskiej. Przeciwnie, przez ziemie polskie w~drowali ustawicznie
i znajdowali goscin~ misjonarze udaj'lccy si~ do Isfahanu, Basry i Palestyny. Wielu
polskich karmelitow bosych przyl'lcczyIo si~ do nich. Niektorzy studiowali w Seminarium Misyjnym w Rzymie, udaj'lcc si~ potem nie tylko do Persji i Palestyny,

16 Zob. Cz. GIL, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655, "Nasza Przeszlosé", 48(1977) 14-26;
L. KOWALOWKA, Z naszejprzeszlosci misyjnej, s. 33-88; B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... ,
s. 55-58; TENZE, ObecnoSé karmelit6w bosych na ziemiach wschodnich Polski przedrozbiorowej,
"Karme1", 1991, nr 2(39) s. 57-6l.
17 Zob. SZ.T. PRASKIEWICZ, Wierni Chrystusowi i Kosciolowi. M~czennicy polskiego Karmelu
w pierwszym czterechsetleciujego historii, Krak6w 2005, s. 5-7.
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aIe takZe do Indii 18 • Jeden z nich, o. Florencjusz Szostak (1711-1773), po studiach
odbytych w Rzymie, pracowal od 1739 roku na Wybrzezu Malabarskim w Indiach. W roku 1751 otrzymal sakr\! biskupiltjako wikariusz apostolski Malabaru,
gdzie zmarl i zostal pogrzebany. Byl jedynym, polskim karmelitll bosym podniesionym do godnosci biskupie/ 9 •
Jednak najwybitniejszym polskim misjonarzem byl o. Ildefons Igrisz, kt6ry
po studiach odbytych w latach 1756-1759 w Seminarium Missionum w Rzymie
wyjechal na Wybrzeze Malabarskie do Indii, gdzie podjlll wszechstronnll dzialalnosé ewangelizacyjnll i oswiatowll. Pozostawil po sobie kilka prac z zakresu
j\!zykoznawstwa, m.in. gramatyk\! j\!zyka malabarskiego. W 1771 roku Stolica
Apostolska proponowala mu przyj\!cie poslugi wizytatora apostolskiego Malabaru,
co oznaczalo wyniesienie do godnosci biskupiej. Nie przyjlll jednak tej funkcji.
Zmarl w Polsce w 1790 roku20 .

2. Misyjny testament sw. Rafala Kalinowskiego podj?ty w odnowionej Prowincji
Rozbiory Polski, kasaty klasztor6w i zniesienie obydwu prowincji zakonnych
Rzeczypospolitej Obojga Narod6w, uniemozliwily tez dzialalnosé misyjnll. Odrodzenie si\! polskiego Karme1u nastqpilo dopiero w 1880 roku, kiedy to przy pomocy zakonnik6w z innych kraj6w WSZCZ\!to w jedynym ocalalym klasztorze
w Czemej regulame Zycie zakonne. Pragnienie wskrzeszenia Prowincji oZywialo
bardzo dzialalnosé o. Rafala Kalinowskieg0 21 , inspiratora otwarcia Nizszego
Seminarium w Wadowicach w 1892 roku. Dzi\!ki alumnatowi liczba zakonnik6w
wzrastala, acz powoli, z roku na rok, budzllC nadzieje na lepszll przyszlosé. Ponadto o. Rafal, pragnllc powrotu karmelit6w bosych do dawnych klasztor6w,
zamienionych CZ\!sto na wi\!zienia i magazyny, gromadzil przede wszystkim ich
kroniki i archiwalia, aby odradzajllcy si\! polski Karmel Terezjanski odziedziczyl
ducha przodk6w. Z tych wlasnie zbior6w dowiedzial si\! on, ze karmelici bosi
osiedlili si\! w Polsce, by przyjsé z pomocll utwierdzeniu unii. To wielkie zadanie
przeszlosci uznal za nadal obowillzujllce. W 1896 roku zloZyl we Lwowie wizyt\!
metropolicie unickiemu arcybiskupowi Sylwestrowi Sembratowiczowi, z kt6rym
22
rozmawial o mozliwosci zalozenia gal\!zi wschodniej Zakonu Karmelitanskieg0 •
Podjlll tez starania o fundacj\! klasztoru karmelitanek bosych w prawoslawnej
18 !eh imiona i noty biograficzne podaje oraz ich dziala1nosé syntetycznie charakteryzuje
Cz. GIL, Listy polskich misjonarzy, s. 23-31. Zob. takZe L. KOWALOWKA, dz. cyt., s. 165-698.
19 K. FURMANIK, Ksi~ga zmarlych karmelit6w bosych w Polsce, na Litwie i Rusi 1607-1998.
1/3-4: Prowincja Polskapodwezwaniem Ducha Swi~tego 1751-1879, Krak6w 2002, s. 168-171.
20 TarnZe, s. 228-230.
21 H. GIL, Wklad SI. B. o. Rafala Kalinowskiego w odnow~ Prowincji Polskiej, "Karrne1", 1981,
m 4, s. 67-79.
.
22 Zob. J. KALINOWSKI, Listy, oprac. Cz. Gil, t. II, Krak6w 1985, s. 461, L 897; 1isty - L.
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Rumunii, gdzie rozpowszechnial za posrednictwem swoich znajomych nabozenstwo szkaplerzne. O szat~ maryjn~ prosilo wielu prawoslawnych, ktorzy przyjmowali rownoczesnie Credo katolickie. Posylal tez szkaplerze do Rosji, a zwlaszcza
na Syberi~, gdyz - jak sam stwierdzil- bylo dIan niemozliwosci~ uwolnié si~ od
tej mysli jednosci Kosciola, ktora stala si~ dIa niego najwazniejsz~: "a wszystko
- jak sam pisal - przez Najswi~tsz~ Pann~! AIe nie tylko Rumunia, lecz takze
i Rosja!,m. W swych Wspomnieniach wyznal nadto, ze jeszcze jako Sybirak "nie
mogI si~ oprzeé pragnieniu ujrzenia Moskwy nawroconej,,24. Wedlug niego, Zakon
Karmelitanski, ktory "powstal na Wschodzie i zostal przeszczepiony na ZachOd,
powinien doprowadzié do jednosci z Rzymem tych, ktorzy odpadli do schizmy,,25. I t~ misj~ zostawil swym wspolbraciom jako duchowy testament. Wi~cej,
na dwa dni przed smierci'l:, po otrzymaniu ostatniego namaszczenia, zebrawszy
wszystkie sily, usiadl na lozku, wzniosl drz~c~ r~k~ i blogoslawi~c ich ze lzami
w oczach, wyrzekl tylko te slowa: servate unionem26 •
Pragnienie jednosci i pokoju, pol~czone z zapalem misyjnym, wybiegalo
w jego zyciu hen poza Rosj~ i si~galo dalekiej Japonii: ,,0 walce Moskwy z Japoni~ - pisal do matki Ksawery Czartoryskiej OCD - tyle wolno orzec: oby Bog
opami~tal jednych i drugich i do zawarcia pokoju niezwlocznie doprowadzié
raczyl; a przede wszystkim, aby Moskw~ z fanatyzmu ocucil, Japonczykow
z poganstwa wyzwolil i wszystkich do jednosci z Kosciolem swi~tym doprowadzif7.
Sw. Rafal Kalinowski, jako prawdziwy patriota, bolal bardzo nad faktem
masowej emigracji Polakow z Podhala i z Galicji na przelomie XIX i XX wieku
do Stanow Zjednoczonych. Zatroskany o zbawienie wszystkich, cierpial przede
wszystkim z tego powodu, ze nikt nie gwarantowal im opieki duszpasterskiej.
Dlatego w jednym z listow do swego zaufanego wspolbrata zakonnego postawil
zaskakuj~ce, aIe i profetyczne pytanie: "a moze by zaloZyé nowy k1asztor w Ameryce?"Z8. Slowa te pisal on w rok przed swoj~ smierci~. Nie zobaczyl oczywiscie
za swoich dni fundacji w Ameryce. Jego prorocze pragnienie spelnilo si~ jednak
po czterdziestu latach, kiedy to polscy karmelici bosi przybyli do Stanow Zjednoczonych, zakladaj~c w 1950 roku konwent w Hammond, sk~d po dwoch latach
przeniesli si~ do Munster kolo Chicago. Wzniesli tam slynne na okolic~ SanktuL 952, tarnZe, s. 510.
Zob. J. KALINOWSKI, Wspomnienia, red. R. Bender, Lublin 1965, s. 113-114.
25 TarnZe.
26 Za: W. KLuz, Dzien zbawienia, Krak6w 1989, s. 337.
27 J. KALINOWSKI, Listy, s. 318 - L 1481: Ojciec Rafal czyni aluzje do wojny Rosji z Japoni!1,
podjlètej w latach 1904-1905 przez cara Mikolaja II i bardzo dia niego niepomyslnej.
28 L 1600, tamze, s. 434; por. Cz. GIL, Ojciec Rafal Kalinowski 1835-1907, Krak6w 1984,
s. 337; S. SWIDERSKI, Radosé Ojca Rafala, [w:] 1950-1990: 40-lecie polskiego karmelitanskiego
sanktuarium Maryjnego w Munster, Indiana, [Chicago 1990], s. 39-42.
23
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arium Maryjne, rozciqgaj~c opiek~ duszpastersk~ nad chicagowsk~ Poloni~. Pod
koniec lat osiemdziesi~tych ub. wieku zakonnicy z Munster podj~li fundacj~
w Koronie na Florydzie29 , gdzie dzis owocnie duszpasterzuj~ i gdzie stworzyli tez
sanktuarium ku czci Matki Bozej. Nadto w 2003 roku obj~li oni obslug~ polsko-amerykanskiej parafii sw. Kamila w Chicago, wychodz~c tym samym naprzeciw
duszpasterskiemu zapotrzebowaniu miejscowej archidiecezji30 •
Duzo wczesniej, bo z chwi1~ odzyskania niepodleglosci narodowej, wsp61bracia zakonni wychowani przez Swi~tego podj~li pr6by realiz1l.cji jego testamentu w stosunku do wschodnich s~siad6w Polski. Juz w roku 1918 wr6cili do
Berdyczowa na Ukrainie, w 1927 do Miadziola na Bialorusi, w 1931 do Ostrej
Bramy w Wilnie, a w 1932 do Wisniowca na Wolyniu. W latach 1932-1938
wybudowali nowe Kolegium Filozoficzno-Teologiczne we Lwowie.
Niestety, ten dynamiczny okres odnowy Prowincji i jej d,uszpasterskiej
dzialalnosci zostal nagle przerwany wybuchem drugiej wojny swiatowej i w konsekwencji niemieck~ i bolszewick~ okupacj~. Wielu zakonnik6w ponioslo smieré31 ,
a ci, kt6rzy przezyli i nie zostali aresztowani przez komunistyczne wladze, musieli repatriowaé si~ do Polski. Ki1ku tramo jednak - jako wrogowie ludu - do
lagr6w Kazachstanu32 .
3. Delegatura misyjna w Burundi i w Rwandzie

IdeaI misyjny Polskiej Prowincji, jakkolwiek ciqgle Zywy, dal si~ szczeg61nie odczué po drugiej wojnie swiatowej, a przede wszystkim po Soborze Watykanskim II.
O ciqglej Zywotnosci misyjnosci polskiego Karmelu Terezjanskiego swiadczy takZe fakt, ze jeszcze w okresie mi~dzywojennym dw6ch zakonnik6w nawi~zalo do tradycji misyjnych Prowincji przedrozbiorowej i udalo si~ na misje.
Byli nimi o. Ireneusz Oskwarek Ct 1947), kt6ry pracowal w latach 1921-1927 na
g6rze Karmel w Palestynie33 i o. Hipolit Putek Ct 1982), kt6ry od 1933 do 1974
Katalog Warszawskiej Prowincji Karmelitow Bosych 1997, Warszawa 1997, s. 16.
Krakowska Prowincja Karmelitow Bosych pw. Ducha Swif2tego. Katalog 2003, Krak6w
2003, s. 37.
31 Nie spos6b nie odnotowaé na tym miejscu konwentualnych klasztoru wilenskiego, o. Fidelisa
od sw. Teresy od Dziecilltka Jezus (Teofila Krawca) i o. Gracjana od sw. N.M. Teresy (Wladyslawa Glowacza), k:t6rzy posluszni wladzy koscielnej pelnili wytrwale poslugt:; duszpasterskll na
terenach okupowanej Bialorusi, gdzie zamordowano ich w 1943 roku. W nasÌl:epnym roku bestialsko zamordowani zostali takze o. Kamil od sw. Sylwestra (J6zef Gleczman) i br. Cyprian od
sw. Michala (Jan Lason) z klasztoru w Wisniowcu. Zob. Sz.T. PRASKIEWICZ, Mf2czennicy, s. 12-14.
32 Zob. B.J. WANAT, Wznowienie i;ycia karmelitanskiego na wschodnich rubiezach Polski w okresie mif2dzywojennym, "Karmel", 1991, m 3(40), s. 60-62.
33 Ireneusz Oskwarek (t 1947), [w:] K. FURMANIK, Ksif2ga zmarlych ojcow i braci karmelitow
bosych Prowincji Polskiej i Prowincji Krakowskiej pw. Ducha Swif2tego 1881-1998, Krak6w 1998,
s. 123-126.
29
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roku przebywal w Indiach, b~d&:c zasrozonym profesorem w mi~dzydiecezjalnym
Seminarium Duchownym w Alwaye, zalozonym przez karmelitow bosych34 .
Po wojnie zas, w 1959 roku, opuseil Polsk~ i podj"ll practt ewangelizacyjn"l w Izraelu o. Daniel Oswald Rufeisen (1922-1998). Do Zakonu, po roznych
przezyciach wojennych, wst~il on w 1945 roku. Po siedmiu latach otrzymal
w Krakowie swittcenia kaplanskie i zaslyn"ll w calej Polsce jako kaznodzieja
i konferencjonista. Bttd&:c Zydem z pochodzenia, ci<:tgle marzyl o wyjeidzie do
Izraela. Stalo sitt to mozliwe dopi ero w latach odwilzy po poznanskim paidzierniku, chociaz i wtedy o. Daniel musial drogo czekaé na paszport. Zamieszkawszy
na gorze Karmel i wspolpracuj"lc z karmelitansk"l parafi"llacinsk"l w Hajfie, obj"ll
on opiek"l duszpastersk"l chrzeseijan jttzyka hebrajskiego prawie calej Galilei.
Owocem j ego zmagan jest Zywotna do dzis gmina chrzescijanska tkwi"lca glttboko
w tradycji i kulturze hebrajskiej. O zlozonej problematyce swojej pracy o. Daniel
informowal wielokrotnie polskie spoleczenstwo poprzez wywiady publikowane
na lamach "Tygodnika Powszechnego". Jeszcze za jego zycia ukazaly sitt ponadto dwie ksi&:zki obrazuj&:ce jego dzialalnosé 35 , a jego niespodziewan"l smieré
odnotowalo wiele tytulow swiatowej prasy i wiele agencji informacyjnych, w1"lcznie z Radiem Watykanskim36 . Nadto znany i zasrozony historyk Prowincji, o. prof.
dr hab. Benignus J. Wanat, opracowal obszemy jego biogram, podsumowal jego
wszechstronn"l dzialalnosé 37 i wydal jego autobiografitt38.
Wyjazd o. Daniela zakonczyl niejako pierwszy etap udziaro polskiego Karmelu Terezjanskiego w dziele ewangelizacji. W tym okresie zakonnicy wyjezdZali
na misje pojedynczo, a Prowincja jako calosé nie brala na siebie odpowiedzialnosci za ich practt. Wl&:czali sitt oni w misje Zakonu, prowadzone pod jurysdykcj&:
Kurii Generalnej. Sytuacja zmienila sitt w roku 1971, kiedy Prowincja Polska
objttla "swoje(' misjtt afrykansk"l w Burundi.
Pionierem tej misji byl o. Leonard Kowalowka Ct 1990)39, ktory na polecenie prowincjala, o. Remigiusza Czecha, w maju 1970 roku udal sitt do Konga
i do Burundi w celu wyszukania odpowiedniej, samodzielnej placowki misyjnej.
34 Hipolit Putek (t1982), [w:] K. FURMANIK, Ksi~ga zmarlych ... , Krak6w 1998, s. 232;
B. WOZNICKI, o. Hipolit Putek, misjonarz, "Karmel", 1982, nr 4, s. 81-84.
35 D. CORBACH, Spurensuche Judischen Wirkens, Scriba, K51n 1989; TEc NECHAMA, "In the
lions den The life oj Oswald Rujeisen, Oxford University Press, 1990.
36 Wyliczaje SZ.T. PRASKIEWICZ, Sp. o. Daniel Oswald Rujeisen, "Duszpasterz Polski Zagranic'l" (Rzym), 50(1999) 136-137. Zob. takZe: R. BONIFACIO, Di pura stirpe ebrea, Il Carmelo e le
Missioni (Roma), 1998 nr lO, s. 27.
37 B.J. WANAT, o. Daniel-Maria od Najsw. Serca Pana Jezusa, "Zycie Karmelu", 1998 nr 33,
S.87-98.
38 RUFEISEN OSWALD (DANIEL-MARIA OD NAJSW. SERCA P ANA JEZUSA), Autobiografia. Polknqlem haczyk Kr610wej Karmelu, Krak6w 2001.
39 Leonard Kowal6wka (t 1990), [w:] K. FURMANIK, Ksi~ga zmarlych ... , Krak6w 1998,
s.259-260.
H.
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W Burundi podpisal projekt umowy z biskupem Bururi Jozefem Martin, przewiduj~cej obj~cie przez karmelitow bosych z Polski parafii w Mpindze.
Zarowno zarz~d Prowincji, jak i definitorium generarne w Rzymie potwierdzilo projekt o. Leonarda i dnia 23 czerwca 1971 roku 11 misjonarzy opuscilo
Polsk~. Poprzez Paryz i Rzym, gdzie przyj~l ich na audiencji papiez Pawel VI,
1 wrzesnia przybyli oni do Bujumbury, stolicy Burundi40 . Byli to: o. Leonard
Kowalowka, o. Teofil Kapusta, o. Jan Kanty Stasitiski, o. Kasjan Dezor, o. Klaudiusz Spyrka, o. Edmund Wrzesitiski, o. Sylwan Zielitiski, o. Kamil Ratajczak,
o. Eliasz Trybala, br. Marceli Slusarczyk i br. Sylwester Szypowski.
.
W przyszlym roku misja, tworz~ca od 21 kwietnia 1993 r. (tj. od podzialu
Prowincji ogolnopolskiej na Prowincj~ Krakowsk~ i Prowincj~ Warszawskv delegatur~ Prowincji Krakowskiej, b~dzie obchodzila trzydziestopi~ciolecie swego
istnienia, co stanie si~ okazj~ do uczynienia wielu bilansow i podsumowati41 .
W minionych dziesi~cioleciach misja byla swiadkiem wielu przeobrazeti. W Burundi misjonarze pracowali na terenie dwoch rozleglych parafii: Mpinga i Musongati, z licznymi stacjami misyjnymi. Od 1973 roku wspomogly ich polskie siostry
ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieci~tka Jezus. Z powodu przesladowania
religijnego w Burundi misjonarze, zmuszeni do opuszczenia kraju, przeniesli si~
w 1983 roku do Rwandy, gdzie przyj~li parafi~ w Rugang042 • Dwa lata pozniej
przybyly tam tez siostry karmelitanki Dzieci~tka Jezus. W roku 1985 zalozono
w Butare, uniwersyteckim centrum Rwandy, dom formacyjny i rekolekcyjny "Mater Carme li", a w roku nast~pnym podj~to prac~ w parafii w Gahundze, nieopodal
granicy z Ugand~ i Kongiem. Gdy w lutym 1990 roku pozwolono misjonarzom
powrocié do Burundi, przekazali diecezji rwandyjsk~ parafi~ w Rugando i wrocili
do Musongati w Burundi. Oczywiscie nast~ily tez zmiany w ich szeregach, bo
niektorzy z weteranow pracy misyjnej powrocili do Polski, a do Afryki udali si~
mlodsi ich wspolbracia. Dzis do delegatury misyjnej w Afryce przynalez~ z Polski: o. Teofil Kapusta, o. Jan Kanty Stasitiski, o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz TrybaIa, o. Marcin Salaciak, o. Jozef Trybala, o. Bartlomiej Kurzyniec, o. Sylwester
40 Zob. rozdz Klasztory Misyjne w Mpinga i Musongati w Burundi w ksillzce: B.l. WANAT,
Zakon Karmelitow Bosych ... , s. 610-613. Przeogromnym zr6dlem informacji jest ponadto ksillzka
o. Cz. GILA, Listy polskich misjonarzy, s. 61-280. Duzo artyku16w ukazalo sit< z okazji 20-lecia
misji, np.: Sz.T. PRASKIEWICZ, Dwudziestolecie Misji Polskiej Prowincji Karmelitow Bosych
w Afryce, "Biuletyn Rodziny Karmelitanskiej", Warszawa 1991, nr 2, s. 10-13; E. TRYBALA,
Min~lo 20 lat ... , "Karmel", 1991, n. 2(39), s. 55-57.
41 Tak bylo bowiem lO lat temu, kiedy swit<towano 25-1ecie polskiej misji karmelitanskiej
w Afìyce i wydano POCzytnll ksillzkt<-wspomnienia o. TEOFILA KAPUSTY: Mi/osé nigdy nie ustaje,
Krak6w 1996. T. Kapusta jest ponadto autorem nastt<pujllcych pozycji o misjach: Misyjny trud,
Krak6w 1983; Misje Karmelitow Bosych w Burundi i w Rwandzie, [w:] Misyjny wymiar Kosciola
Katolickiego w Poisce 1945-1986, Pienit<zno 1992.
42 Zob. M. WII~CEK, Misje karmelitow bosych w Afryce. Krotka historia i sytuacja obecna,
"Karmel", czerwiec 1986, s. 66-70.
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Potoczny, o. Zbigniew Nobis, o. Jan Malicki, o. Fryderyk Jaworski, o. Pawel
B~ben i br. Ryszard Zak. Przez jakis czas na misjach w Afryce pracowali nadto
o. Emilian Bojko, o. Nazariusz Kwiatkowski, o. Damian Fedor, o. Julian Ilwicki
i o. Jan Krawczyk. Z kolei do wyjazdu na misje przygotowujq si~ o. Maciej Jaworski i br. Bogdan Kr61. Bardzo szczeg610wo sytuacj~ personalnq i prac~ misjonarzy w Burundi i w Rwandzie, w kontekscie ich zmagania si~ o przetrwanie
z powodu okrutnych wojen domowych pomi~dzy plemionami Tutsi i Rutu, opisuje
43
o. prof. dr hab. Wieslaw Kazimierz Kiwior , a nadto wizytujqcy delegatur~ misyj44
nq wyzsi przelozeni lub ich delegaci •
Juz w 1978 roku polscy karmelici bosi otwarli w Mpindze kanoniczny
nowicjat, pierwszy w Zakonie na ziemi afrykanskiej. Z powodu opuszczenia
klasztoru w Mpindze, definitorium generalne erygowalo w 1990 roku nowicjat
w Butare. Owocem formacyjnego zaangazowania misjonarzy Sq czterej miejscowi wsp61bracia kaplani: trzej z Burundi (o. Cyryl Barutwanayo, o. Zachariasz
Igirugwayo, o. Liberiusz Saruye) i jeden z Rwandy (o. Jan Franciszek Nkunzimana). Kilku Burundyjczyk6w i Rwandyjczyk6w odbywa nadto formacj~ zakonnq.
Delegatur~ misyjnq tworzq obecnie cztery wsp6lnoty, z kt6rych dwie prowadzq missio ad gentes i dwie specyficzny apostolat Zakonu45 • Wsp6lnoty oddane
dzielu pierwszej ewangelizacji, to plac6wki w Musongati, w Burundi i w Gahundze, w Rwandzie. Pierwsza z nich obejmuje opiekq ponad 40 tysi~cy mieszkanc6w, z kt6rych polowa jest kato1ikami. W centrum misji, nieopodal kosciola,
wznosi si~ osrodek zdrowia i szkola krawiectwa dIa dziewczqt, prowadzone przez
siostry karmelitanki Dzieciqtka Jezus z pobliskiego domu zakonnego. Opr6cz
kosciola w Musongati misjonarze obslugujq wiele dojazdowych kaplic misyjnych
i dwie paratie ex currendo w Gakome i w Shanga. Natomiast paratia w Gahundze
liczy 12 tysi~cy mieszkanc6w, z czego polow~ stanowiq kato licy.
Specyficzny apostolat Zakonu, w mysl wytycznych Nauczycielskiego
Urz~du Kosciola i stosownie do oczekiwan miejscowych biskup6w, podj~ly
pozostale dwie wsp6lnoty Krakowskiej Prowincji Karmelit6w Bosych w Afryce.
W Butare misjonarze prowadzq dom rekolekcyjny "Mater Carmeli", licznie
ucz~szczany zar6wno przez duchownych, jak i swieckich. Co roku okolo stu os6b
43 W.K. KIWIOR, Historia dzialalnosei misyjnej polskiego Karmelu Tere~janskiego w Ajiyee,
[w:] Zaangazowanie misyjne naszej Prowineji. Materialy z V Forum Duszpasterskiego, Krak6w,
23-24 paidziernika 2001, Krak6w 2001, s. 30-53.
44 SZ.T. PRASKIEWlCZ, PRZELOZONY PROWINCJALNY, Relaeja kOlicowa z wizytaeji pasterskiej
Delegatury Misyjnej Krakowskiej Prowineji aCD w Ajiyee, Krak6w 2000; W. TOCHMANSKI, RADNY
PROWINCJALNY, Relaeja koneowa z Wizytaeji pasterskiej w Delegaturze Misyjnej Krakowskiej Prowineji Karmelit6w Bosyeh w Burundi - Rwandzie, Krak6w 2004.
45 Zob. D. FEDOR, Delegatura misyjna w Ajiyee, [w:] Krakowska Prowineja aCD. Akta Kapituly
Prowinejalnej. Czerna, 8-17 kwietnia 2002. IIB. Relaeje z iyeia i dzialalnosei Prowineji, Krak6w
2002, s. 119-127; S. POTOCZNY, Podstawowe aspekty dzialalnosci misyjnej w Burundi i Rwandzie,
[w:] Zaangazowanie misyjne, s. 63-65.
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odprawia w nim rekolekcje zamkni~te, a prawie tysi'l:.c os6b dni skupienia. KIasztor
w Butare jest nadto domem formacyjnym dIa delegatury afrykanskiej i rnieszcz'l:.
si~ w nim: osrodek promocji powolan, postuiat i nowicjat. Wraz ze specyficznym
apostoiatem zakonu (apostolatus specifìcus) idzie w parze plantatio Ordinis.
Misjonarze S'I:. ponadto kapeianami i spowiednikami wielu zgromadzen zakonnych miasta i okolicy oraz sprawuj'l:. duchow'l:. opiek~ nad kIasztorem si6str karmelitanek bosych w stolicy kraju - KigaIi, gdzie zaloZyli tez bractwo szkapIerzne
i podejmuj'I:. pr6by zaszczepienia tam Swieckiego Zakonu Karmelitaitskiego. Odwiedzaj'l:. tez z poslug'l:. duszpastersk'l:. drugi rwandyjski kIasztor karmelitanek bosych, Iez'l:.cy w odleglym Cyangugu nadjeziorem Kiwu. Z kolei misjonarze z domu
zakonnego w Bujumbura, stolicy Burundi, powstalego w 1999 roku, sluz'l:. opiek'l:.
duszpastersk'l:. korpusowi dypIomatycznemu i studentom miasta, celebruj'l:.c Msze
sw. w kapIicy Nuncjatury Apostolskiej. Nadto posluguj'l:. oni takZe jako wykladowcy i spowiednicy w rniejscowym rni~dzydiecezjalnym Serninarium Duchownym
jako spowiednicy si6str zakonnych rniasta i jako duszpasterze wsr6d wi~zni6w.
Z okazji kanonizacji sw. Rafala KaIinowskiego (1991) ukazaly si~ staraniem misjonarzy dwie broszury o Swi~tym w j~zykach kinyarwanda i kirundi 46 •
Nadto mniszki karmelitanki bo se z Kigali w Rwandzie opublikowaly Dzieje duszy sw. Teresy od Dzieci'l:.tka Jezus w j~zyku kinyarwanda47 .
Nie wolno nadto zapomnieé, ze niekt6rzy polscy rnisjonarze wspomogli
z woli Przelozonego Generainego Iub na zasadzie umowy z Zarz'l:.dem Prowincji
misje w Zairze (dzis Kongu), Kamerunie i Republice Srodkowo-Afrykaitskiej.
O. Jan Kanty Stasiitski pracowal przez kiIka Iat na misji Prowincji Rzymskiej
w Kanandze, o. Nazariusz Kwiatkowski byl wychowawc'l:. aIumn6w karmelitanskich w Kolegium Filozoficznym w Bukavu48 , a o. J6zef Trybala magistrem
nowicjatu i przelozonym w Kanandze 49 . Przez ponad rok o. Zachariasz Igirugwayo byl wychowawq na misji Prowincji Lombardzkiej w Kamerunie, a od niedawna o. Fryderyk Jaworski przebywa z aIumnami delegatury misyjnej na misji
Prowincji Genuenskiej Republice Srodkowo-Afrykaitskiej, gdzie odbywaj'l:. oni
swoj'l:. formacj~ zakonn'l:. i inteIektuaIn'l:..

46 SZ.T. PRASKIEWICZ, Mutagatifu Rafayeli Kalinowski, Pallotti Presse, Kigali 1991; TENZE,
Patiri Rafaeli Josefu Kalinowski, Presses Lavigerie, Bujumbura 1991.
47 Ibanga Ry'ubuzima. Inyaudiko Tereza yiyandikye ubwe ku mibereho ye, Pallotti-Press, Kigali
2002.
48 Zob. Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romae 1989-1990, s. 127.
49 TarnZe, 1993, s. 78.
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4. Duszpasterska dzialalnosé polskich karmelitow bosych
w krajach osciennych i pobratymczych

Skoro tylko zalamal si~ system komunistyczny i w Europie W schodniej doszlo
do ogromnych przemian spoleczno-politycznych, karmelici bo si z Polski udali
si~ z pomoclt duszpastersklt na Litw~, Bialorus i Ukrain~ oraz do Czech, na
Slowacj~, do Rosji i na Syberi~.
Jakkolwiek proby udania si~ za wschodnilt granic~ Polski byly w Prowincji ci~le zyw.e i po ostatniej repatriacji karmelitow zwolnionych w 1958 roku
z kazachstanskich obozow pracy nadal utrzymywane byly kontakty korespondencyjne z przyjaciolmi Karmelu na Wilenszczyznie i na Bialorusi50 , regularnltprac~
duszpastersklt mozna tam bylo podjlté dopi ero w 1989 roku. Jej pionierem byl
o. Bronislaw Tarka, ktory incognito juz u schylku lat siedemdziesilttych podejmowal trudy podroZy na Litw~ i Bialorus, organizujltc rozne formy pomocy duszpasterskiej dIa ksi~Zy, alumnow seminarium, siostr zakonnych i wiernych. W 1989
roku zostal on mianowany delegatem prowincjalnym do spraw pomocy Kosciolowi w Zwiltzku Sowieckim. W sierpniu tego samego roku udal si~ na Bialorus
neoprezbiter o. Augustyn Kwiatkowski, ktory poczlttkowo wspolpracowal z ks.
Antonim Dziemianko, proboszczem w Nowogrodku (obecnie biskupem, sekretarzem Konferencji Episkopatu Bialorusi), a nast~pnie, w 1990 roku, objltl do obsrugi samodzielnlt placowk~ w Naroczy z trzema kosciolami dojazdowymi: Stary
Miadziol, Konstantynowo, Szemietowo. Z okazji wi~kszych swiltt roku liturgicznego przybywali do pomocy duszpasterskiej na Bialorus wspolbracia zakonni
z Polski. Jeden z nich, o. Mateusz Wi~cek, pozostawal przez jeden rok w Nowogr6dku, wspolpracujltc z miejscowym proboszczem. Od lipca 1992 roku pracowal tez przez kilka miesi~cy w Naroczy na Bialorusi neoprezbiter o. Adrian
Maslanka, kt6ry szykanowany przez wladze panstwowe musial opuscié terytorium tego panstwa, a 3 sierpnia 1993 roku zginltl tragicznie w Czernej w wypadku
samochodowym51 .
Jesienilt 1989 roku prac~ duszpastersklt w Polonnym na Ukrainie podjltl
o. Serafin Tyszko, ktory potem przeniosl si~ do Berdyczowa. Od srody popiel-

50 Utrzymywa1i je przede wszystkim o. Jakobin Fi1ek i o. Zygmunt Kucharski. Po smierci ojca
Jakobina w roku 1976 kartotekt< korespondencyjn!l przej!ll o. Bronislaw Tarka. Zob. B. TARKA,
Historia dzialalnosci misyjnej polskiego Karmelu Terezjanskiego w krajach bylego ZSRR, [w:] Zaangaiowanie misyjne, s. 54-62.
51 Zob. biogram pi6ra B.J. W ANATA: o. Adrian od Wniebowziecia NMP (Andrzej MaSlanka),
"Zycie Karme1u", 1993 nr 9, s. 34-37, gdzie czytamy m.in.: "Sw!l wielk!l dobroci!\, gorliwosci!\,
zmyslem organizacyjnym zjednal sobie powszechne uznanie wsr6d prostego 1udu, ciesz!lcego sit<
posiadaniem swoich kaplan6w po dlugim okresie przeSladowania Kosciola. Zdobycie wie1kiego
uznania u 1udzi nie podobalo sit< komunistycznym wladzom, a nawet samemu administratorowi
parafii. Szykanowany przez po1icjt< zmuszony zostal do opuszczenia Bialorusi" (s. 36).
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cowej 1990 roku, przy lacinskiej katedrze lwowskiej wsp61duszpasterzowal przez
kilka miesi~cy o. Stanislaw Fudala52 .
Definitorium generalne Zakonu, pismem z dnia 2 Iute go 1990 roku, skierowanym do prowincjala - o. Dominika Widera, poparlo wysilki Prowincji Polskiej i wyrazilo jednoznaczne stanowisko w sprawie kontynuowania misji na
terenach bylych republik sowieckich "w imi~ milosci do Kosciola i zgodnie z pragnieniem bI. Rafala Kalinowskiego, kt6ry jest patronem umilowania Kosciola
i wsp61pracy dlajednosci wszystkich wiemych w Chrystusie"53.
W lipcu tego samego roku na Litw~, Bialorus i Ukrain~ udal si~ przelozony generalny Zakonu, o. Filip Sainz de Baranda, kt6ry odwiedzil dawne klasztory
karmelitanskie i podj'lJ rozmowy w sprawie ich rewindykacji 54 . W tym samym
miesi'l:.cu karmelici bo si z Polski obj~li parafi~ z prawnie erygowanym klasztorem i nowicjatem w Homi Lomna na SI'l:.sku Cieszynskim w Czechach55 , oraz
zaangazowali si~ w rewindykacj~ Sanktuarium Dzieci'l:.tka Jezus w Pradze, kt6re
- odzyskane dIa Zakonu - zostalo w 1993 roku przekazane Prowincji Genuenskiej56. W 1995 roku Prowincja Krakowska zainaugurowala obecnosé Zakonu na
Slowacji, przejmuj'l:.c do obslugi parafi~ w miejscowosci Priechod k. Banskiej
Bystrzycy57. Pionierami pracy za poludniow'l:. granic'l:. Polski byIi, pracuj'l:.c tam
dluzej czy kr6cej, ojcowie: Jan Wysokinski, Marian Zawada, Bogumil Wiergowski i Daniel Lenart. P6zniej pracowali w Homi Lomnej o. Jacek Pawlikowski,
o. Ryszard Nitschke, o. Dawid Ulman, o. Gwidon Grzyb, o. Edward Cokot i br. Miloslaw Osowicki. W Iistopadzie 2001 roku plac6wk~ przej~la diecezja orawsko-opawska58 . Zas w Priechodzie na Slowacji pracowali: o. Bogumil Wiergowski,
o. Stanislaw Miemik, o. Andrzej Szewczyk i br. Robert Kibala. Dzis tamtejsz'l:.
wsp61not~ zakonn'l:. tworz'l:. wsp61bracia Slowacy: o. Marek Pavucek, o. Rudolf
Bartal, o. Milos Victorin i bracia zakonni - profesi uroczysci Stanislav Jaloviar,
Miroslav Bandik i Anton Sivon. Kolejni wsp61bracia ze Slowacji odbywaj'l:. w Polsce swoj'l:. formacj~.
W 1995 roku powstal na Slowacji pierwszy k1asztor Si6str Karmelitanek
Bosych - fundacja polskiego Karmelu z Zakopanego. Obecnie trwa budowa
52 Por. Sz.T. PRASKIEWICZ, La "pierestrojka" carmelitana,,,Il Carmelo e le Missioni" (Roma),
89(1990) nr 1, s. 21-26.
53 Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romae, 35(1990) 109-112.
54 Zob. Sz. MACIASZEK, Krotka re/aeja z wizyty NO. Generala w Zwiqzku Radzieekim, "Karmel", 1990, nr 4 (37) s. 53-54; "Servitium Informativum Carmelitanum", Roma, 1990, nr 4-6,
s.47-69.
55 Zob. J. PAWLIKOWSKI, Karmel w Czecho-Slowacji, "Karmel", 1990, nr 4(37), s. 48-50.
56 Zob. Historia naszego pobytu w Pradze, "Zycie Karmelu", 1993 nr 4--5, s. 37-39.
57 Zob. "Zycie Karmelu", 1995 nr 13-14, s. 1; S. MIERNIK, Priechod, [w:] Akta Kapituly Prowincjalnej, s. 87-9l.
58 Zob. Definitywne zrealizowanie uchwaly Kapituly Prowincjalnej o naszym wycofaniu sie
z Horni Lomna w Czechach, "Zycie Karmelu", 2001 nr 53, s. 89-90.
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kIasztoru w Dietwie, w diecezji bansko-bystrzyckiej59. Istniej1l. tez w Bratyslawie
i w Koszycach wsp6Inoty Swieckiego Zakonu Karmelitanskiego, a w wielu miejscowosciach bractwa szkapIerzne6o .
Natomiast Bialorus i Ukraina stanowi1l. dzis delegatury prowincjalne z konwentami erygowanymi kanonicznie i szeroko rozwini~tym duszpasterstwem. Na
Bialorusi, w delegaturze Prowincji Warszawskiej, pracuje dziewi~ciu zakonnik6w, mianowicie: o. Roman Nowak w Miadziole, o. Bemard Radzi, o. J6zef Synowieç i br. Nikodem Kuras w Naroczy (gdzie istnieje postuiat dIa kandydat6w
z Bialorusi), o. Pawel Lelito i o. Piotr Froszt~ga w Konstantynowie, o. Kazimierz
Morawski i o. Leonard Ciechanowski w sanktuarium maryjnym w Gudogaju,
gdzie trwaj1l. przygotowania do koronacji laskami slyn1l.cego obrazu Matki Najswi~tszej61. Nadto o. Arkadiusz KuIacha jest ojcem duchownym w Wyzszym
Seminarium Duchownym Archidiecezji Minsko-Mohylewskiej w Pinsku, w kt6rym odbywaj1l. tez swoj1l. formacj~ inteIektuaIn1l. niekt6rzy aIumni karmelitanscy
z delegatury. Inni przebywaj1l. w nowicjacie w Zamartem Iub w kolegium filozoficzno-teologicznym w Poznaniu. Wsr6d cztemastu aIumn6w i braci zakonnych
delegatury, dwunastu jest Bialorusinami, jeden Litwinem i jeden Rosjaninem. We
wrzesniu 2005 roku, pierwszy z nich, br. Jura Nakhodko, Bialorusin, zloZyl uroczyste sluby zakonne i przyj1l.1 swiecenia diakonatu. Przez pewien czas duszpasterzowaii tez na Bialorusi ojcowie: Emilian Bojko i Sebastian ChmieIewski,
kt6rzy obecnie pracuj1l. w Argentynie. Z kolei o. Waidemar Barwinski, kt6ry
pracowal w Naroczy, odbywa studia specjalistyczne w Rzymie. Nadto misjonarzami na Bialorusi byli jeszcze o. Ryszard Wierzba i o. Jacek Wilczak. W dniu
25 pazdziemika 1997 roku zgin1l.1 w wypadku samochodowym na Bialorusi
o. Bonifacy Karpinski, pracuj1l.cy w Naroczy62. Zakonnicy przeprowadzili remonty
i rozbudow~ piebanii w Gudogaju i w Naroczy, urz1l.dzaj1l.c tam domy zakonne,
wybudowaii now1l. piebani~ w Konstantynowie i przeprowadzaj1l. fachow1l. restauracj~ zabytkowego kosciola w Starym Miadziole, zdewastowanego w czasie
komunizmu (sluzyl wtenczas jako magazyn maszyn roIniczych).
Z karmelitami bosymi, wsp6lpracuj1l. na Bialorusi, zwlaszcza w Gudogaju,
siostry karmelitanki Dzieci1l.tka Jezus.
Trzy erygowane prawnie konwenty z obsrug1l. parafii znajduj1l. si~ na Ukrainie, tj. w Berdyczowie, w Kijowie i w Charkowie. Pracuje w nich 13 zakonnik6w,
tworz1l.cych delegatur~ Prowincji Krakowskie/ 3 . S1l. to wsp61bracia: o. Benedykt
Krok, o. Piotr HeweIt, o. Tobiasz Zarzecki, o. Tomasz Prypin, o. Eugeniusz Chuchro, br. Miloslaw Osowicki i br. Marek Gromotka w Berdyczowie; o. Igor
Zob. Krakowska Prowincja Karmelit6w Bosych. Katalog 2003, s. 125.
Zob. Conspectus, s. 306.
61 B. TARKA, Sanktuarium Matki Boiej Szkaplerznej w Gudogaju na Bia/orusi, Gudogaj 2003.
62 Zob. Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romae 1997, s. 350.
63 Delegatura misyjna na Ukrainie, Akta Kapituly Prowincjalnej, s. 133-138.
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Skomorowski i o. Oleg Kondratyuk, o. Norbert Majchrowski w Kijowie oraz
o. Piotr Gierszewicz, o. Maksymilian Podwika i o. Bazyli Mosionek w Charkowie. Na Ukrainie pracowali nadto dlugie lata ojcowie Eugeniusz Morawski,
Ryszard Stolarczyk i Jan Dudek, oraz kr6cej - wsp61bracia Dawid Ulman, Danie1
Lenart, Marek Sleziak i Pawel Denisiewicz. Dnia 19lipca 1998 roku odbyla si~
w berdyczowskim Sanktuarium Matki Bozej Szkaplerznej uroczysta koronacja
kopii laskami slyn1l:cego obrazu, kt6ra odbila si~ szerokim echem na Ukrainie
i w Zakonié4 • Trwa kosztowna renowacja sanktuaryjnego kosciola. PoniewaZ nie
oddano Zakonowi zabudowan klasztomych, w tzw. przybramnym korpusie sanktuaryjnym urzlldzono dom zakonny z niezb~dnymi pomieszczeniami duszpasterskimi, a w pobliskiej Berdyczowowi wiosce Gwozdawa trwa budowa klasztoru
z kosciolem parafialnym. W Kijowie dokonano remontu kosciola i wybudowano
dom goscinny, a w Charkowie zakupiono budynek mieszkalny w stani e surowym
i dostosowano go do standardu Zycia zakonnego i potrzeb duszpasterskich. Delegatura cieszy si~ juz dwoma prezbiterami z Ukrainy, kt6rymi Sll o. Igor Skomorowski i o. Oleg Kondratyuk. Kolejni wsp61bracia Ukraincy odbywajll swojll
65
forrnacj~ zakonnll w Polsce i w Rzymie .
Na Ukrainie istniejll trzy k1asztory si6str karrne1itanek bosych, z kt6rych
pierwszy, kijowski, zalozony w 1991 roku, zostal w dwutysi~cznym roku wielkiego jubileuszu kanonicznie erygowany66. Drugi klasztor, lezllcy w wiosce Pokotylivka nieopodal Charkowa, powstaly w 1995 roku, zachowuje nada1 status
prawny ad parandam fundationem, jako fundacja po1skiego klasztoru w Dysie
kolo Lublina67 . Podobny status kanoniczny posiada k1asztor obrzlldku grekokatolickiego zalozony w 2000 roku w Kortyjanach w eparchii muchaczewskie/ 8 •
W Kijowie jest takze grupa Swieckiego Zakonu Karmelitanskiego 69 . Podobna
grupa tworzy si~ takZe w Chmielnickim, a wielu miejscowosciach powstajll bractwa szkaplerzne.
Mimo pr6b podejmowanych przez Przelozonego Generalnego, jak i przez
niekt6rych wsp61braci (o. Bronislawa Tark~ i przez o. Alfonsa K~p~, kt6ry przez
rok pracowal w Wilnie), karrne1ici bosi nie zdolali osiedlié si~ ani na Wilenszczyznie, ani na Litwie w og6le, jakkolwiek w przeszlosci posiadali tam samodzielnll

64 Zob. SZ.T. PRASKIEWICZ, Incoronata la venerata immagine della Madonna del Carmine
a Berdicev, "L'Osservatore Romano" (ed. quotidiana), 19.08.1998, s. 4; B. TARKA, Koronacja Cudownego Obrazu Matki Boiej Szkaplerznej w Berdyczowie na Ukrainie, "Zycie Karmelu", 6(1998)
nr 31-32, s. 106-109.
65 Zob. P. HEWELT, Podstawowe aspekty dzialalnosci misyjnej na Ukrainie, [w:] Zaangaiowanie misyjne, s. 65-72.
66 Krakowska Prowincja Karmelit6w Bosych. Katalog 2003, s. 117.
67 TarnZe, s. 129.
68 Zob. Conspectus, s. 215.
69 TarnZe, s. 307.
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prowincj~

i byli zalozycielami i kustoszami wilenskiej Ostrej Bramy. W wiosce
Pastuvas kolo Kowna, przy pomocy karmelitanek bosych ze Szkocji, zalozono
w 1994 roku k1asztor si6str karmelitanek bosych, w kt6rym wi~kszosé wsp6lnoty
zakonnej stanowi<\juz LitwinkCo.
Od Wielkanocy 1998 do 2002 roku istniala plac6wka misyjna Prowincji
Warszawskiej w Taganrogu nad Morzem Azowskim w Rosji. Duszpastersk'l
opiek~ nad katolikami miasta podj~li tam o. Kasjan Dezor io. Pawel BadzinskC\
kt6rzy obecnie, wraz o. Stanislawem Praciakiem, pracuj'l:. w Usolu na Syberii.
Prowincja Warszawska w 1999 roku zalozyla tam bowiem dom zakonny, upami~tniaj'lc sw. Rafala Kalinowskiego oraz jego syberyjsk'l:. katorg~ i prac~ w warzelniach soli tego miasta72 • W Usolu powstal tez klasztor si6str karmelitanek
bosych, zalozony przez mniszki z Polski, przy szczeg6lnym zaangazowaniu fundacyjnym klasztoru kaliskiego 73.
W 2005 roku, na prosb~ Przelozonego Generalnego, o. Alojzego Ar6stegui Gamboa, z pomoq personaln'l dIa Prowincji W ~gierskiej udal si~ o. Pawel
Denisiewicz z Prowincji Krakowskiej, a na fundacj~ pierwszego klasztoru na
Lotwie o. Jaroslaw N~dza z tej samej Prowincji.
5.

Obj~cie

konwent6w w A rgentynie przez polskich karmelit6w bosych

Pod koniec 1992 roku Przelozony Generalny karmelit6w bosych o. Kamil Maccise zwr6cil si~ do Prowincji Polskiej z propozycj'l obj~cia Sanktuarium Matki
Bozej Szkaplerznej w Tandilu w Argentynie oraz ewentualnie innych konwent6w
w tym kraju, zalozonych przez karmelit6w bosych z Hiszpanii, kt6rzy z braku
powolan i uszczuplenia si~ liczby zakonnik6w, postanowili je opuscié. Propozycj~ przyj~la Prowincja Warszawska 74, kt6ra posiada dzis w Argentynie swoj'l:.
delegatur~ z dwoma wsp6lnotami. Apostoruje tam czterech naszych wsp61braci:
o. Arkadiusz Stawski i o. Emilian Bojko w Tandilu oraz o. J6zefWajda i o. Sebastian Chmielewski w Mar del Plata. Nadto przez jakis czas pracowali w Argentynie m.in. o. Piotr Figura, o. Marek Kempinski, o. Tomasz Piechnik. Jakkolwiek
delegatura nie posiada statusu misyjnego, praca naszych wsp61braci jest dowo-

Tam.ze, s. 198.
Por. List o. Kas}ana od Matki Boie} z Taganrogu w Ros}i, "Karmel-Info", Warszawa 1998, nr
13, s. 20-23; Communicationes OCD (Roma), 1998 nr 2, s. 34-35.
72 Zob. Warszawska Prowinc}a Karmelitow Bosych pw. Tro}cy Swù~tej. Katalog 2000, Warszawa 2000, s. 32.
73 Zob. Conspectus, s. 211; Z listu Siostr Karmelitanek Bosych z Usola, "Zycie Karmelu", 2002
nr 59, s. 93-94.
74 Communicationes OCD (Roma), nr 46(1993), s. 5.
70
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dem wl<tczenia si~ polskiego Karmelu w dzielo nowej ewangelizacji takZe i na
kontynencie latynoamerykanskim75.
6. Wlqczenie si~ karmelit6w bosych z Polski w dzielo Nowej Ewangelizacji
w Europie Zachodniej

Znakiem czasu i rownoczesnie kolejnym potwierdzeniem otwartosci i dyspozycyjnosci polskiego Karmelu Terezjailskiego wzgl~dem wyzwan Kosciola i Zakonu, jest niew<ttpliwie fakt podj~cia przez naszych wspolbraci z obydwu Prowincji
duszpasterstwa parafialnego w Europie Zachodniej, tj. w Niemczech i we
Wloszech.
W dniu 12 stycznia 1997 roku, odpowiadaj<tc na prosb~ Prowincji Rzymskiej, cierpi<tcej na brak powolan, karmelici bosi z Prowincji Warszawskiej przyj~li pod swoj<t jurysdykcj~ konwent sw. Pankracego w Rzymie z przylegl<t don
bazy1ik<t i duszpasterstwem parafialnym (10 tys. wiemych). Przelozonym domu
zakonnego i rownoczesnie pierwszym polskim proboszczem parafii, na mocy
umowy z wikariatem rzymskim z 15 czerwca 1997 roku, zostal o. Terezjusz Felcyn, a wikariuszami o. Karol Milewski i o. Emest Zielonka, ktorego po roku
zastqpil o. Jan Urbaniak. Obecnie poslug~ proboszcza perni o. Karol Milewski
i wspolpracuje z nim kilku wspolbraci zakonnych76 .
Z kolei karmelici bosi z Prowincji Krakowskiej, na mocy umowy z archidiecezj<t monachijskll, obj~li z dniem 1 wrzesnia 1997 roku duszpastersk<t poslug~ w ponad szesciotysi~cznej parafii sw. Maksymiliana Kolbego, w nowoczesnej
dzielnicy stolicy Bawarii (Miinchen-Neuperlach). Rownoczesnie zainaugurowano
zycie zakonne w przyleglym konwencie pw. sw. Rafala Kalinowskiego, dopiero
co wzniesionego przez archidiecezj~ wraz z kosciolem parafialnym. Proboszczem parafii i przelozonym domu zakonnego zostal o. Zdzislaw Florek, od 1989
roku pracuj<tcy w Monachium, gdzie byl m.in. wikariuszem parafii sw. Teresy
oraz radnym prowincjalnym Prowincji Bawarskiej. Dzis w Monachium pracuj<t
nadto o. Marian Sopata, o. Slawomir Chudzik io. Ryszard Basta77 • o. Zdzislaw
Florek jest takZe od 2001 roku wicedziekanem monachijskiego dekanatu Ramersdorf-N euperlach78.
Wspomnijmy tez, ze trzech naszych rodakow, mianowicie o. Joachim
Suchanek, o. Bruno Piechowski i o. Adam Szychta wspomogli Prowincj~ Niernieck<tKarmelit6w Bosych i pracuj<t w jej klasztorach, zas we Wloszech do Prowincji
Zob. Delegatura Prowincjalna w Argentynie, "Karmel-Info", 1998, nr 14, s. 21-22.
Zob. Klasztor i parafia sw. Pankracego w Rzymie, tarnZe, s. 18-21.
77 Zob. Monachium - Poczqtki fundacji, "Zycie Karmelu", 1998, nr 31-32, s. 50-58. Zatwierdzenie parafii w Monachium, tarnZe, nr 33, s. 7; Z. FLOREK, Monachium, [w:] Akta Kapituly Prowincjalne}, s. 105-119.
78 Zob. "Zycie Karmelu", 2001 nr 48, s. 105-106.
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Neapolitanskiej przynaleZy o. Piotr Baran, b~d~cy obecnie przelozonym klasztoru
w Montechiaro k. Sorrento. Nadto w Austrii, wspomagaj~c tamtejsz~ prowincj~
zakonn<t, przebywali przez dlugie lata w klasztorze wiedenskim ojcowie Emanuel
Buda (t 1991)79 i Wladyslaw Majta (t 2000)80.
Czterech karmelit6w bosych z Polski pracuje nadto w Kolegium Mi~dzy
narodowym Zakonu w Rzymie - "Teresianum", kt6rego pierwszym dlugoletnim
rektorem, a praktycznie i zalozycielem, byl w okresie mi~dzywojennym nasz
rodak, Sluga BoZy Anzlem G~dek (t 1966)81. S~ to bracia zakonni Franciszek
Wozniak, Roman Dubel i Robert Kibala82 oraz o. Rafal Wilkowski, b~d~cy wy83
chowawc~ alumn6w teologii . Przez ponad szesédziesi~t lat w tyrnZe kolegium
pracowal nadto bI. Waclaw Wozniak (t 1989)84, nieco kr6cej bI. Wenancjusz
Marszolik (t 1980)85 i bI. Justyn Kopera (t 1998)86, a z zakonnik6w zyj~cych
bI. Boleslaw Sordyl (ur. 1931). Wicerektorem "Teresianum" w latach 1988-1991
byl o. Tadeusz Kujalowicz, a na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Papieskim Instytucie Duchowosci tegoz "Teresianum" wykladali okresowo o. Efrem
J. Bielecki, o. Wieslaw K. Kiwior io. Szczepan T. Praskiewicz. Ponadto wychowawcami w Mi~dzynarodowym Kolegium Teologicznym OCD byli o. Szczepan
T. Praskiewicz, o. Pawel Maciaszek io. Tadeusz Florek87 . Z kolei w Kurii Generalnej Zakonu w Rzymie od 2003 roku pracuje o. Karol Kraj88, a poprzednio,
w latach 1999-2003, generalnym sekretarzem ds. formacji byl tam o. Andrzej
Szewczyk89 . Przez dwie kadencje Polacy byli tez w ostatnim dwudziestoleciu definitorami generalnymi, mianowicie w latach 1985-1991 poslug~ t~ pemil o. Eugeniusz Morawski, a p6zniej, od 1991 do 1997 roku o. Tadeusz Kujalowicz 90 .
79 Zob. Wykaz zmarlych karmelitow bosych, [w:] Kalendarz liturgiczny wspolnot karmelita/1skich w Polsce na rok 2005, Krak6w 2004, s. 217.
80 B.J. WANAT, O. Wladyslaw od Matki Boiej Nieustajqcej Pomocy (Wladyslaw Majta), "Zycie
Karmelu", 2000 nr 43, s. 77-8 L
81 Zob. SZ.T. PRASKIEWICZ, W pifiédziesificiolecie Terezjanum, [w:] Kronika Rzymska (Rzym),
1985 nr 32, s. 22-23; Pifiédziesificiolecie uniwersytetu Karmelitow Bosych w Rzymie, "Karmel", nr
4(21), 1986, s. 76-80.
82 Krakowska Prowincja Karmelitow Bosych pw. Ducha Swifitego. Katalog 2003, s. 57.
83 Dekret: Prot. N. 167/2005 GF z 1 sierpnia 2005.
84 SZ.T. PRASKIEWICZ, Sp. Brat Waclaw Franciszek Woiniak, karmelita bosy, "Duszpasterz Polski Zagraniclì" (Rzym), 41 (1990), s. 354-357; Wspomnienie sp. br. Waclawa Woiniaka (1903-1989)
w stulecie jego urodzin, [w:] Modlitwa roia/1cowa w iyciu i poslugiwaniu Brata Niekaplana w Karmelu Terezja/1skim. Materialy ze spotkania formacyjnego Braci w roku Roia/1ca swifitego, Krak6w
2003, s. 11-15.
85 Br. Wenancjusz Marszolik, [w:] K. FURMANIK, Ksifiga zmarlych ... , Krak6w 1998, s. 149.
86 Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romae 1998, s. 164.
87 TarnZe, 1991-1992, s. 40; 1998, s. 44.
88 TarnZe, 2003, s. 158.
89 Zob. Conspectus, 2003, s. 22.
90 Zob. tarnZe, 1991, s. 11; 1997, s. 30-32.

Misyjne zaangazowanie polskich Karmelit6w Bosych

301

w koncu nieoboj~tn'leprzyslug~ polskiemu Kosciolowi oddal o. Michal Machejek
(1918-1998), adwokat Roty Rzymskiej, dlugoletni Postulator Generalny Polski
w Wiecznym Miescie, a nast~pnie relator i konsuItor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, odznaczony przez Jana Pawla II medalem Pro Ecclesia et Pontifzce91 •
***
W podsumowaniu nalezy stwierdzié, ze Karmel Terezjaitski pozostaje
wierny idei misyjnej, ktora go cechowala od zarania dziejow. Rzecz'le znamienn'le
jest fakt, ze w misyjnosé Zakonu wl'leczyl si~ od samego pocz'letku swego istnienia Karmel polski. I jest powodem do rado sci fakt, ze misyjnosé ta obejmuje
dzis, podobnie jak w przeszlosci, dwa zasadnicze nurty: misje ad gentes (dawniej
Persja i Indie, dzis Afryka) i misj~ "wschodni<t". Co wi~cej, karmelici bosi z Polski, otwarci na potrzeby Kosciola, wl'leczyli si~ ochoczo w dzielo Nowej Ewangelizacji, podejmuj'lec prac~ duszpastersk'le w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych
i w Zachodniej Europie. Nie bez znaczenia jest tez fakt, ze Polacy pelnili przez
kilka kadencji poslug~ generalnych sekretarzy misji Zakonu92 oraz ze nie brakowalo polskich karmelitow bosych wsrod zakonnikow Zyj'lecych na gorze Karmel
i posluguj'lecych w Delegaturze Generalnej Ziemi Swi~te/3. Nadto szczegolnym
wyroznieniem polskiej misji afrykanskiej w Zakonie jest fakt, ze jej syn, o. Zachariasz Igirugwayo, zostal w 2002 roku definitorem generalnym jako pierwszy
94
Afrykanczyk w historii Karmelu Terezjanskiego .
Nie wolno nam tez zapominaé, ze ideaI misyjny cechuje rowniez zensk'le
gal'lez polskiego Karrnelu. Jakkolwiek obiektywne przeszkody udaremnily fundacj~
95
polskich karmelitanek bosych w Burundi w latach osiemdziesi'letych ub. stulecia ,
to jednak nie bez znaczenia S'le klasztory zalozone przez nie w Hafnarfjordur na
Islandii, w Troms0 w Norwegii, w Kijowie i w Charkowie na Ukrainie, w Koszycach na Slowacji, w Karagandzie w Kazachstanie, w Hanowerze w Niemczech,
91 KURIA KRAKOWSKIEJ PROWINCJI KARMELITÒW BOSYCH, o. Michal Machejek OCD: Zycie
pod znakiem radosnej i ofiarnej sluiby Bogu, Kosciolowi i Czlowiekowi, Krak6w 2004.
92 W lataeh 1990-1999 generalnym sekretarzem misji OCD byl o. Szezepan T. Praskiewiez
z Prowineji Krakowskiej, a w lataeh 1999-2003 o. Emest Zielonka z Prowineji Warszawskiej (zob.
Conspectus, 1991, s. 12; 1997, s. 30-32; 2003, s. 22).
93 Byli nimi w ostatnim pioetnastoleeiu ojeowie: Bogdan Dee (Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romae, 1997, s. 228), Arkadiusz Oehalek (tamze, 1999, s. 43) i Bogumil Wiergowski
(tamze, 2001, s. 23).
94 Zob. Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romae 2002, s. 94; o. Zachariasz Igirukwayo z Delegatury Misyjnej Burundi - Rwanda Definitorem Karmelu Terezjm7skiego w Rzymie
(refleksje o. Jana Malickiego z Butare), "Zycie Karmelu", 2002 m 62, s. 89-90.
95 Nalezy w tym kontekseie odnotowaé fakt, ze w lataeh 1934-1949 i;yla w Kabwe w Kongu
belgijskim karrnelitanka bosa z Polski - s. Magdalena od Dzieeiljtka Jezus (1904-1949). Zob.
"Karmel", wrzesien 1982, s. 74-80.
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a ostatnio takZe w Usolu na Syberii. Niektore polskie wspolnoty karmelitanek
bosych pospieszyly ponadto z pomoc~ personaln~ dIa klasztorow na Zachodzie,
cierpi~cych na brak powolan.
W misyjne dzielo w Afryce wl~czyly si~ - jak juz odnotowano - siostry
karmelitanki Dzieci~tka Jezus, ktore podj~ly tez "misje" na Wschodzie, zakladaj~c domy zakonne na Bialorusi, na Lotwie i na Slowacji i przyjmuj~c w swoje
szeregi pierwsze miejscowe powolania. W "misji" wschodniej Zakonu uczestniczy takze Zgromadzenie Siostr sw. Teresy od Dzieci~tka Jezus, agregowane
w 1991 roku do Karmelu Terezjanskiego. Siostry, zwane potocznie terezjankami,
wspolpracuj~ z karmelitami bosymi w Berdyczowie na Ukrainie i pracuj~ tez
w innych miejscach tego kraju.
Dzi~kuj~c Bogu za misyjn~ dzialalnosé polskiego Karmelu w ci~u dlugich czterech wiekow jego historii, mozemy byé rownoczesnie przekonani, ze jego
odnowiciel, sw. Rafal Kalinowski, "misjonarz Sybiru" - jak go okreslil jeden
z autorow96 - b~dzie nadal inspirowal braci i siostry obu Polskich Prowincji do
kontynuowania dziela ewangelizacji oraz inkulturacji karmelitanskiej duchowosci
i terezjanskiego charyzmatu w Europie Wschodniej i Zachodniej, w obydwu
Amerykach i w Afryce.

96 MALAX FELIX, San Rafael Kalinowsky [sic!] misionero en la Siberia, [w:] La Obra Maxima
(San Sebastiém), 71(1992) nr 810, s. 22-23.

