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Visita do Padre Geral à Polónia

O ano 2021 foi um ano jubilar 
para a Congregação das Irmãs 
Carmelitas do Menino Jesus. 

A 31 de Dezembro, há exatamente 100 
anos, o instituto religioso foi fundado 
pelo Servo de Deus, o Padre Anzelm 
Gądek OCD e a Serva de Deus, a Irmã 
Teresa Kierocińska. Atualmente, 
a Congregação tem cerca de 450 
religiosas que vivem e servem em 11 
países. O Padre Miguel Márquez Calle 
participou nas celebrações jubilares em 
Sosnowiec a 31 de dezembro. Durante 
a Missa presidida por Dom Grzegorz 
Kaszak, Bispo ordinário do lugar, o 
Padre Geral fez a homilia da festa.
Estando presente na Polónia de 27 
de Dezembro de 2021 a 2 de Janeiro 
de 2022, o Padre Geral aproveitou a 
oportunidade para visitar algumas 
comunidades de frades e monjas: 
a 27 de Dezembro, a comunidade 
permanente e o Estudantado de 
Poznań, depois a comunidade de 
Zwola; a 28 de dezembro, as duas 
comunidades de frades em Varsóvia 
(Cúria Provincial e Solec), assim como 

uma comunidade de monjas; a 29 e 30 
de Dezembro, as duas comunidades de 
Cracóvia: a comunidade de formação 
em Cracóvia-Centro e a da Cúria 
Provincial. Para além disso, visitou os 
dois mosteiros de Cracóvia: Wesoła e 
Łobzów. Finalmente, visitou Czerna 
e a comunidade das Missionárias 
Carmelitas de Cracóvia.
Depois das celebrações em Sosnowiec, 
o Padre Geral deslocou-se a Przemyśl. 
Pelo caminho, visitou as Carmelitas 
Descalças de Tarnów e Rzeszów. No 
dia de Ano Novo, fez a homilia na 
missa solene na igreja dos frades em 
Przemyśl e depois visitou as monjas. 
Durante o almoço, encontrou-se com 
o Bispo da Diocese de Przemyśl, D. 
Adam Szal. Pela tarde continuou a 
sua viagem até ao convento de Lublin, 
visitando também a comunidade das 
monjas de Dys.
Esta visita à Polónia - curta, mas muito 
intensa - foi uma oportunidade para 
conhecer um pouco melhor as diferentes 
comunidades carmelitas da Polónia, as 
suas alegrias e as suas preocupações.
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Dois jovens religiosos morrem num 
acidente de viação.

Notícias da Ordem Secular na Islândia

A 4 de janeiro deste ano, o Frei 
Masin Digal e o Frei Liudas 
Parichha, da Província de Deli, 

morreram tragicamente num acidente 
de viação. Na altura, permaneciam com 
as suas famílias após um longo período 
de separação devido à pandemia. No 
dia 4 de janeiro de 2022, efetuavam uma 
peregrinação ao santuário mariano de 
Kandhamal com familiares e amigos 
quando o motorista perdeu o controlo 
do veículo e caíram mais de 20m. Frei 
Masin morreu instantaneamente e Frei 
Liudas antes de chegar ao hospital. No 

total, houve três mortos e seis feridos 
graves. O funeral dos nossos frades 
teve lugar na tarde do dia 5 de janeiro.
O Padre Geral expressou imediatamente 
o seu pesar e proximidade aos Irmãos 
da Província de Deli e às famílias do 
falecido. “ Se vivemos, vivemos para 
o Senhor; e, se morremos, morremos 
para o Senhor. Assim, quer vivamos, 
quer morramos, pertencemos ao 
Senhor” (Rm 14,8). As nossas preces 
acompanham os nossos Irmãos da 
Província de Deli e as famílias.

No dia 11 de dezembro de 2021, 
seis membros em formação da 
Ordem Secular dos Carmelitas 

Descalços em Hafnarfjörður 
pronunciaram as suas Promessas 
Temporárias na OCDS durante uma 
celebração no Mosteiro das Carmelitas 
Descalças em Hafnarfjörður. Decorreu 
durante a Missa presidida pelo P. Jan 
Piotr Malicki OCD, Provincial da 
Província de Varsóvia na Polónia, e pelo 
P. Robert M. Marciniak OCD, Delegado 
da Ordem Secular na Islândia.
Era a primeira vez na história da Islândia 

visto que esta comunidade OCDS é a 
única do país. Foi oficialmente erigida 
a 13 de abril de 2019, mas os membros 
têm-se reunido regularmente desde 
2011 sob a direção espiritual da Madre 
Agnes, uma religiosa carmelita do 
mosteiro de Hafnarfjörður, que ainda 
presta assistência espiritual ao grupo.
Possam os membros islandeses da 
OCDS aprofundar a sua vocação, 
alegrar-se em descobrir ainda mais a 
riqueza do carisma carmelita e dar um 
testemunho alegre da sua fé nos lugares 
onde vivem.
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A OCDS de Itália caminha rumo à unidade

Quinquagésimo aniversário do Carmelo 
na República Centro-Africana

“Caminhar rumo à unidade”: 
é o objetivo que levou a 
Comissão de Coordenação 

Interprovincial da Itália, a convite 
do anterior Delegado Geral, o Padre 
Alzinir Debastiani ocd, a empreender 
a elaboração de um Programa de 
Formação que seja utilizado pelas 
seis Províncias da OCDS da Itália. O 
trabalho começou em novembro de 
2017 com a elaboração de um Caderno 
de Formação por cada uma das seis 
Províncias italianas.
O mais exigente foi certamente de 
sintetizar as várias contribuições, 
que eram influenciadas por diferentes 
sensibilidades e estilos. Esta 
diversidade, que é fonte de riqueza, 
tinha de ser elaborada de forma lógica 
e orgânica. Isto exigiu uma notável 
capacidade de síntese: gostaríamos 

de agradecer a arquiteta principal, 
a Sra. Brigida Silvana De Grandi, na 
sua qualidade de responsável nacional 
pela formação, e a Sra. Maria Lupi 
que a assistiu na revisão final de todo 
o projeto. Aprovado ad experimentum 
por cinco anos a 18 de agosto de 2021 
pelo Definitório Geral, o programa 
foi entregue aos formadores de cada 
comunidade. É uma ajuda preciosa 
que deve ser utilizada no percurso de 
maturação humana, cristã e carmelita 
dos que se encontram em formação.
Confiamos a Nosso Senhor, a Nossa 
Senhora e a São José este Programa 
Nacional de Formação para que possa 
dar bons e abundantes frutos para o 
bem da OCDS e para o seu caminho 
de sinodalidade, de acordo com o atual 
caminho da Igreja.

A 16 de Dezembro de 1971, os 
Padres Nicolò Ellena, Marco 
Conte, Agostino Mazzocchi e 

Carlo Cencio chegaram a Bozoum, na 
paróquia de São Miguel, para ajudar os 
frades capuchinhos - entre os quais o P. 
Armando Gianni, futuro bispo de Bouar 
- e depois substituí-los. Assim começou 
a Missão dos Carmelitas Descalços da 

Província de Génova na África Central. 
Em 1973, o P. Carlo fundou a paróquia 
do Menino Jesus em Baoro.  Em 1982, 
a Missão foi constituída pelo Conselho 
Provincial de Génova como Delegação 
dos Carmelitas Descalços na África 
Central.
O ano 2021 marca o quinquagésimo 
aniversário do inicio do Carmelo 
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na República Centro-Africana. A 
Eucaristia do Domingo 20 de Dezembro 
marcou a abertura dos cinquenta anos. 
A celebração foi presidida pelo Bispo 
Dom Mirek Gucwa de Bouar. A nossa 
alegria foi grande não só pela presença 
de muitos fiéis, mas também pelo dom 
de dois novos sacerdotes: o Padre 

Marcial e o Padre Jeannot-Marie.
Aproveitamos esta oportunidade para 
agradecer a todos aqueles que, de 
uma forma ou de outra, permitiram ao 
Carmelo enraizar-se na terra da África 
Central, e preparar-se para os próximos 
cinquenta anos na companhia de muitos 
irmãos da África Central.

Profissões solenes no Carmelo de 
Hai Phong (Vietname)

O Mosteiro das Carmelitas de 
Hai Phong está localizado 
na diocese de Nam Am. É 

uma fundação do Carmelo de Hue. 
Dois anos após a sua inauguração, o 
Mosteiro continua a crescer, tanto em 
termos de Irmãs como de edifícios. 
A 16 de Dezembro de 2021, durante a 
Eucaristia presidida pelo Bispo Dom 
Joseph, Administrador Apostólico 
da Diocese, duas Irmãs fizeram 
a sua profissão solene: as Irmãs 
Maria-Francisca Tran Thi Phuong 
e Maria-Machele Dang Thi Le. Com 

a profissão solene das nossas duas 
Irmãs, o Mosteiro inicia uma nova 
etapa no seu desenvolvimento.
Damos graças pelo dom das suas vidas 
ao Senhor e pela sua bondade para 
connosco. 
Devido à pandemia, apenas alguns 
convidados puderam estar presentes. 
No final da missa, a Priora da 
Comunidade expressou a sua profunda 
gratidão ao Arcebispo, aos sacerdotes 
presentes e aos fiéis de Dong Con, 
presentes ou unidos a nós em oração.


