
Świecki Zakon Karmelitów Bosych  

Wspólnota w Koninie 

 

     W Grąblinie, przy Klasztorze Sióstr Anuncjatek, znalazła swoją siedzibę konińska 

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, której patronem jest św. Józef. 

Członkowie Świeckiego Zakonu mogą w pełni korzystać z duchowości Zakonu 

Karmelitańskiego i bogatych treści pozostawionych w dziełach wielkich Świętych Karmelu. 

Wraz z dowartościowaniem roli świeckich w Kościele w wyniku Soboru Watykańskiego II, 

Zakon odnalazł swoje miejsce i misję, jaką Bóg mu powierzył, to jest, żyć i dawać 

świadectwo wartościom duchowości karmelitańskiej na sposób świecki oraz przyjąć twórczą  

i dynamiczna postawę w nowej ewangelizacji. Istotą apostolstwa karmelitańskiego jest 

osobiste coraz ściślejsze zjednoczenie z Bogiem i dawanie świadectwa życia modlitewnego 

poprzez karmelitańskie dzieła apostolskie w Kościele.  

      Przejawem życie liturgicznego członków OCDS jest przede wszystkim udział  

w Eucharystii i modlitwie brewiarzowej Kościoła w miarę swych możliwości. 

      Świecki karmelita wysoko ceni sobie wezwanie Pana do zaparcia się siebie, do brania 

codziennego krzyża i podążania za nim. Kocha wyrzeczenia podjęte w jedności z ofiarą 

Chrystusa, mając na uwadze przestrogi naszej św. Matki Teresy od Jezusa, że „modlitwa  

i życie wygodne nie idą w parze”. 

      Duchowość Karmelu dla świeckiego człowieka może być inspiracją do złożenia 

przyrzeczeń i ślubów w zakonie, a zarazem życia w tym świecie zgodnie ze swoim stanem 

życia. Wierność Konstytucji może uzdolnić do bycia bardziej pomocnym własnej rodzinie, do 

wykonywania lepiej swojej pracy i tworzenia chrześcijańskiego środowiska w miejscu pracy  

a także do cierpliwego przeżywania swojej starości. 

       W życiu karmelity świeckiego w sposób szczególny jest obecna Najświętsza Maryja 

Panna, jako przykład wierności w słuchaniu i służbie Panu, a także jako Matka Zakonu, który 

„cały jest maryjny”. Głębokie i wewnętrzne życie świeckiego karmelity przejawia się  

w formie codziennych szczególnych aktów ku czci Najświętszej Dziewicy oraz przez 

noszenie świętego szkaplerza karmelitańskiego.  

       Miłość do Maryi, Matki i Królowej, łączy się w Karmelu z miłością do Jej Oblubieńca, 

św. Józefa, który jest przykładem wiary, wzorem ojca zatroskanego o rodzinę, 

odpowiedzialnego pracownika, który traktuje swoja pracę jako „wyraz miłości” i „dowodzi, że 

aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać rzeczy wielkich, 

ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste – byle prawdziwe  

i autentyczne” (Paweł VI, Przemówienie z 19 marca 1969 r.). 

       Za przykład życie ideałem Karmelu w świecie może posłużyć świadectwo świeckiej 

karmelitanki: „Pan Bóg obudził we mnie pragnienie poszukiwania takiej formy życia  

i formacji duchowej, która stanie się niewyczerpaną inspiracją do coraz głębszego 



poznawania Boga i przyjaźni z Nim w moim świeckim powołaniu. Jestem matką, żoną, osobą 

aktywną zawodowo. Naturalne, może nasuwać się pytanie czy pragnienie inspirowania się 

życiem duchowym wielkich Świętych Karmelu i chęć naśladowania Jezusa w duchu rad 

ewangelicznych nie jest zwykłą zuchwałością z mojej strony, nierzeczywistym  

i nieadekwatnym celem. Wierzę, że nie, ponieważ w Karmelu poszukujemy po prostu 

obecności Boga, tej najdelikatniejszej, najbardziej intymnej więzi w naszym sercu. 

Poszukujemy spotkania z Bogiem w ciszy, samotności wewnętrznej, nie tylko gdy 

odprawiamy modlitwę, ale w naszych spotkaniach, troskach i obowiązkach. Pragniemy 

przyjmować nasze życie świeckie jako wspaniały dar, w którym dopełnia się kontemplacja,  

a bliskie spotkanie z Bogiem wydaje realny i powszedni owoc. Formacja otrzymana  

w Świeckim Zakonie oraz dobrowolnie przyjęte zobowiązania do codziennej modlitwy 

brewiarzowej, rozmyślania, mszy świętej oraz lektury duchowej są dla mnie ogromną pomocą 

w trwaniu przy Bogu w chwilach trudności i zniechęcenia. Zaskakujące jest też jak życie 

świeckie może nabrać właściwego rytmu dzięki Bożej Łasce, jak zyskuję często czas dzięki 

modlitwie, choć wydawać się może pozornie całkiem odwrotnie. Doświadczam, że to Pan 

Bóg wzbudza pragnienie w sercu człowieka, aby oddał Mu ufnie całe życie i wszedł z Nim  

w  przyjaźń poprzez modlitwę, która jest treścią życia. Nie ma dla Niego znaczenia mój stan 

życia, zdolności intelektualne, ograniczenia życiowe i słabość charakteru. Natomiast ważna 

jest moja odważna decyzja – pokorna odpowiedź na wezwanie, aby urzeczywistniać 

Królestwo Boże w sobie i wokół siebie”. 

         Świecki Zakon Karmelitański, widząc siebie jako wspólnotę, pragnie naśladować 

Kościół pierwotny ożywiony „jednym sercem i jedną duszą” (Dz 4,32), wprowadza swych 

członków w braterską Komunię z innymi członkami tej samej rodziny zakonnej i pod 

działaniem Ducha Świętego przyczynia się do wzrostu tworzących ją osób. 

        Konińska wspólnota świeckiego zakonu zbiera się w każdą drugą niedzielę miesiąca  

w kościele sióstr Anuncjatek w Grąblinie  o godz. 10.oo w celu stałej formacji wszystkich 

swoich członków, wspólnego zachęcania się, omawiania spraw zakonu, wspólnej modlitwy  

i ożywienia wzajemnej braterskiej miłości.  

       Zapraszamy wszystkich, pragnących żyć duchowością karmelitańską na nasze spotkania.            

Wspólnota konińskiego Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych czeka na Ciebie! 

 


