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Zakon karmelitów bosych powstał w  końcu XVI  w. 
w  wyniku reformy konstytucji zakonnej, nawiązują-
cej do pierwotnych reguł karmelitańskich, takich, ja-
kie wprowadzili na początku pustelnicy na zboczach 
Karmelu. Reforma św. Teresy od Jezusa i  św. Jana od 
Krzyża okazała się najtrwalsza. Doprowadziła ona do 
autonomii jurysdykcyjnej w postaci oddzielnego zako-
nu karmelitów bosych o zaostrzonej regule. W 1593 r. 
uzyskali oni pełną autonomię jurysdykcyjną. Odtąd za-
kon karmelitów dzieli się na trzewiczkowych i bosych. 
Do Polski karmelici bosi przybyli w 1605 r. 

W Poznaniu karmelici bosi są od roku 1618. Za 
bramą miasta utworzyli swoją pierwszą placówkę z ko-
ściołem św. Józefa. Wkrótce imię patrona świątyni 
przyjęło bractwo, którego celem było szerzenie kultu 
św. Józefa. Obecny pobudowany w 1635 r. kościół jest 
Sanktuarium Diecezjalnym Świętego Józefa, Oblubień-
ca Najświętszej Maryi Panny.
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Zakony kontemplacyjne nie stawiają sobie jako 
pierwszorzędnego zadania niesienia zewnętrznej 
pomocy ludziom. Ale niosą tę pomoc w inny spo-
sób, przede wszystkim poprzez modlitwę i  ofia-
rę życia oddanego wyłącznie Bogu. W realizacji 
tego daru zakonom kontemplacyjnym ma pomóc 
klauzura. Jan Paweł II podkreślał jej szczegól-
ną wartość, nie jako ucieczkę od świata, ale jako 
świadectwo: „Świat potrzebuje waszego ukrycia 
z  Chrystusem w  Bogu, nawet jeżeli nieraz kry-
tykuje formy klasztornej klauzury” (List do osób 
konsekrowanych, 1988 r.). 

Liturgia Triduum Paschalnego gromadzi 
w klasztorach wielu wiernych, którzy uczestniczą 
wraz z  całą zakonną społecznością w  tajemni-
cy odkupienia, celebrując mękę, śmierć i  zmar-
twychwstanie Chrystusa. Ciszę Wielkiej Soboty 
wypełnia czuwanie i modlitwa w oczekiwaniu na 
radosny okrzyk wielkanocnego poranka: Chry-
stus zmartwychwstał! Na zawsze pokonał śmierć. 
Uczestnictwo w procesji rezurekcyjnej jest rado-
snym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa.

„Wielkanoc, którą przeżywamy, nie jest tylko 
wspomnieniem. Jest uobecnieniem tajemnicy 
Chrystusa, który także dzisiaj swoją miłością zwy-
cięża grzech i śmierć ” (papież Benedykt XVI).
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Tradycja kwestowania 
wywodzi się od same-
go św. Franciszka, który 
w  swoim testamencie 
napisał: „A kiedy nie 
dadzą nam zapłaty za 
pracę, udajmy się do 
stołu Pańskiego i  pro-
śmy o  jałmużnę od 
drzwi do drzwi”. Dary są 
produktami, z  których 
przyrządzane są posił-
ki dla braci w  klaszto-
rze oraz dla biednych, 
proszących o  jedzenie. 
Kwesta odbywa się dwa 
razy w roku.


