RÓŻANIEC W INTENCJI PROCESU BEATYFIKACYJNEGO - ZAWOJA

W dniu 24.10.2015 diakonia przyjaciół sł.b. Kunegundy Siwiec spotkała się w Klasztorze o. Karmelitów
Bosych w Zawoji-Zakamieniu na tradycyjnym „różańcu”.
Klasztor ten jest najwyżej w Polsce położonym klasztorem o. Karmelitów Bosych-w urokliwym
miejscu „na końcu świata”-bo dalej droga już nie prowadzi- z przepięknym widokiem w kolorycie
jesiennych barw na pasmo górskie Policy, Jałowca i Babiej Góry. Przebywa w nim obecnie pięciu
karmelitów-3 kapłanów i 2 braci.
Spotkanie diakonii rozpoczęło się w kaplicy pod wezwaniem św. Józefa Robotnika rozważaniem słów
Pana Jezusa do Kundusi mówiących o dziecięctwie Bożym [ w oparciu o książkę „Miejsce mojego
odpoczynku”]. Rozważania były przeplatane pieśniami z akompaniamentem gitary.
Następnie wzięliśmy udział we Mszy św. sprawowanej przez o. Szczepana Praśkiewicza i o. Piotra
Karaudę w intencji prowincji krakowskiej Karmelitów Bosych i beatyfikacji sł.b. Kunegundy Siwiec.
Homilię wygłosił o. Piotr nawiązując do ewangelii o „drzewie figowym”, które aby wydało owoc
potrzebuje stałej troski ogrodnika. To nasz Pan jest tym ogrodnikiem, który pielęgnuje i wstawia się
za nami abyśmy wydali owoc.
Na zakończenie Mszy św. o. Praśkiewicz podziękował za beatyfikację rodziców św. Teresy od Dz. J.Zelii i Ludwika Martin w nawiązaniu do odbywającego się w Watykanie synodu o rodzinie. W ten
sposób papież Franciszek chciał ukazać piękno rodziny szlachetnej, wielodzietnej, otwartej na życie i
wolę Bożą mimo śmierci czworga swoich dzieci i przeznaczenia pozostałych córek do życia
zakonnego. O. Szczepan zdradził nam również szczegół „karmelitański” tych rodziców-otóż podczas
ekshumacji zwłok Zelii i Ludwika do parku przy bazylice w Liseux zauważono, że oboje małżonkowie
mieli na sobie szkaplerz karmelitański. Początkowo ich procesy beatyfikacyjne przebiegały osobnymi
drogami-osobno dla Zelii i osobno dla Ludwika. Dopiero JPII w proroczym zamyśle ukazania ich razem
jako małżonków postawił ich za wzór życia ewangelią dla ojców i matek.
Po Mszy św. odmówiliśmy różaniec w intencji beatyfikacji sł.b. Kunegundy Siwiec.
Spotkanie zakończyło się obiadem w refektarzu oraz wspólnym zdjęciem w kaplicy na tle portretu
obojga beatyfikowanych małżonków i w plenerze przy grocie MB z Lourdes. Niektórzy członkowie
diakonii udali się także do niedalekiej Siwcówki, aby odwiedzić p. Franciszkę.

