DRODZY PRZYJACIELE KARMELU!
Z radością otwieramy nowe miejsce rekolekcyjno-formacyjne
Karmelu w Polsce. Jest nim wschodnie skrzydło klasztoru
pw. św. Teresy od Jezusa, położonego w Zwoli, w odległości
ok. 35 km od Poznania, w pobliżu Jeziora Raczyńskiego, będącego
ostatnim z jezior Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej.
Pragniemy w tym miejscu, w atmosferze ciszy i w otoczeniu piękna przyrody, dzielić się z Wami bogactwem naszej duchowości
oraz nauczania świętych Doktorów Karmelu: św. Teresy od Jezusa,
św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz innych wielkich postaci naszego Zakonu. Naszym szczególnym powołaniem
jest pomaganie innym w pogłębianiu osobistej relacji z Bogiem,
co czynimy poprzez prowadzenie Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej.
Pragniemy również poprzez prowadzenie innych rekolekcji, sesji i spotkań formacyjnych pomagać wszystkim przybywającym
w kształtowaniu dojrzałej chrześcijańskiej osobowości.
Zapraszamy Was na kilka dni modlitewnego skupienia do Zwoli.
Ufamy, że pobyt tutaj w tych niełatwych czasach, będzie dla Was
błogosławionym czasem pogłębienia osobistej relacji z Bogiem
oraz umocnienia w podejmowaniu codziennych obowiązków powołania chrześcijańskiego.
karmelici bosi ze Zwoli
SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ
Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was
do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość
Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Poprzez konferencje, oparte przede wszystkim na nauce św. Teresy od Jezusa,
doktora Kościoła, w systematyczny sposób przedstawiona zostanie
teologia modlitewnej relacji z Bogiem. Poruszymy kwestie takie jak
np.: jakie znaczenie ma modlitwa w naszym życiu, na czym polega
jej istota, jak powinna się ona rozwijać, czy potrzebne są metody
i schematy modlitwy, jak radzić sobie z trudnościami, jak uniknąć
błędnych ścieżek oraz duchowych złudzeń i pomyłek. Podane zostaną
również praktyczne wskazówki dotyczące uwarunkowań modlitwy
w codziennym życiu. Możliwe są indywidualne spotkania z ojcami
prowadzącymi rekolekcje.
Stopień „Uzupełnienie” jest pomocą do tego, aby głębszą, wewnętrzną modlitwę (którą stopniowo poznajemy na kolejnych
etapach rekolekcji) wprowadzać w dotychczasowe doświadczenie
codziennej modlitwy i praktyk religijnych.
Uwagi praktyczne
Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.
Na stopień „Uzupełnienie” można przyjechać już po pierwszym
stopniu Szkoły Modlitwy. Podczas tych rekolekcji zapewniamy
pokoje 1-osobowe.
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OGÓLNE INFORMACJE O REKOLEKCJACH
Program dnia
Rekolekcje zazwyczaj rozpoczynają się o godz. 18.00, a kończą
w niedzielę obiadem o godz. 13.00. Program dnia obejmuje Eucharystię, modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje,
możliwość spowiedzi lub rozmowy z prowadzącymi. Podczas rekolekcji obowiązuje milczenie
Zgłoszenia
Prosimy o zgłaszanie się (najlepiej z kilkutygodniowym wyprzedzeniem) poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Przy zapisach
prosimy podać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu. Rekolekcje organizujemy dla osób powyżej 18. roku życia.
Warunki pobytu
Posiadamy pokoje 1- i 2-osobowe z łazienkami. Zapewniamy całodzienne wyżywienie i pościel. W czasie zagrożenia epidemiologicznego będą miały miejsce odpowiednie ograniczenia: zamieszkanie
w pokojach 1-osobowych, ograniczenie liczby uczestników i inne.
Dojazd
1. Z Poznania, z ronda Rataje (a w czasie jego remontu z Franowa)
dojazd autobusem nr 560 do Zaniemyśla (wysiadamy na przystanku przy poczcie).
2. Z dworca PKP w Poznaniu pociągiem do Środy Wielkopolskiej.
Następnie z przystanku Niedziałkowskiego – Almarco autobusem nr 26 (godz. 15:33) lub nr 18 (godz. 18:03) do Zaniemyśla
(wysiadamy na przystanku przy poczcie).
Z Zaniemyśla idziemy ok. 400 m drogą w kierunku Śremu, skręcamy
w lewo na Zwolę i idziemy prosto do klasztoru ok. 1 km. Jesteśmy
również gotowi przyjechać po Was do Zaniemyśla lub Środy Wielkopolskiej po uprzednim telefonie.
Klasztor Rekolekcyjno-Formacyjny Karmelitów Bosych
pw. św. Teresy od Jezusa
ul. Dąbrowska 11, Zwola, 63-020 Zaniemyśl
tel. kom. 517-728-404
(w dni powszednie w godz. 9:00-12:30, 14:30-17:00)
e-mail: zwola.rekolekcje@karmelicibosi.pl
www.zwola.karmelicibosi.pl
Nr konta: 79 1600 1462 1880 5830 9000 0001 (PLN)
PPAB PLPK 95 1600 1462 1880 5830 9000 0004 (EUR)
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Klasztor
Rekolekcyjno-Formacyjny
Karmelitów Bosych
pw. św. Teresy od Jezusa
Zwola k. Poznania

REKOLEKCJE W ZWOLI 2021
MAJ
20-23 Triduum przed Zesłaniem Ducha Parakleta
Co znaczy Paraklet i jaka jest istotna treść tego Imienia Ducha? Jakie
jest Jego działanie i jak je owocnie przyjmować, a jeszcze bardziej jak
nawiązać z Nim osobową-osobistą zażyłą więź?
o. Serafin Maria Tyszko OCD
26-30

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.
o. Grzegorz Góra OCD

CZERWIEC
3-6
Eucharystia w moim życiu. Rekolekcje
z bł. M. Kandydą od Eucharystii
Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest «źródłem
i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego». Uczestnictwo
w niej wprowadza nas w centrum misterium paschalnego, poprzez
które Chrystus dokonał naszego odkupienia. Podczas tych rekolekcji
chcemy przyjrzeć się naszemu przeżywaniu tej wielkiej tajemnicy naszej wiary i skarbu obecności samego Chrystusa pośród nas. Pomocą
i inspiracją w naszych rozważaniach będzie postać i doświadczenie
bł. Marii Kandydy od Eucharystii.
o. Michał Swarzyński OCD
16-20

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.
o. Roman Jan Hernoga OCD

LIPIEC
1-4
Modlitwa w ciszy – skarb nie tylko dla dorosłych
Zwykle myślimy, że modlitwa w ciszy jest zarezerwowana tylko dla dorosłych. Tak jednak nie jest. Dzieci także są zdolne do bliskiej relacji
z Bogiem poprzez modlitwę w ciszy. Aby jednak im w tym pomóc, trzeba najpierw samemu odkryć ten skarb i nauczyć się go przekazywać.
Dlatego na rekolekcje, które proponujemy, zapraszamy osoby dorosłe,
pragnące pogłębić osobistą relację z Bogiem, a także szukające sposobu jak w praktyce pomóc dzieciom zaprzyjaźnić się z Bogiem. Swoim
doświadczaniem modlitwy i pracy z dziećmi podzielą się:
członkowie instytutu Notre Dame de Vie oraz o. Grzegorz Góra OCD
13-16

Triduum przed uroczystością Matki Bożej
z Góry Karmel
o. Roman Jan Hernoga OCD i o. Serafin Maria Tyszko OCD

21-25

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.
o. Roman Jan Hernoga OCD

29-1.08 Śpiew gregoriański jako droga do kontemplacji
o. Tomasz Rydzewski OCD
SIERPIEŃ
11-15 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)
Perspektywy przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.
o. Roman Jan Hernoga OCD
18-22

26-29

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
Patrz opis na końcu folderu.
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Św. Jan od Krzyża na wyciągnięcie ręki. Listy
karmelitańskiego „przewodnika dusz”
Święty Jan od Krzyża był znakomitym „przewodnikiem dusz” do
Boga, może on być nim również dziś, dla nas; dzięki lekturze jego
listów.
o. Antoni Rachmajda OCD
WRZESIEŃ
22-26 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ 		
(uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.
o. Grzegorz Góra OCD
30-3.10 Pod wieczór życia stanę przed Tobą Jezu
z pustymi rękoma.
Mała Droga miłości i ufności św. Teresy od Dzieciątka
Jezus.
o. Kamil Strójwąs OCD
PAŹDZIERNIK
6-10
SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.
o. Serafin Maria Tyszko OCD
14-17 Jak budować relację z Jezusem? –
doświadczenie św. Teresy od Jezusa
Św. Teresa przeszła długą i bogatą drogę przyjaźni z Jezusem,
w swych pismach porusza wiele wymiarów i aspektów tej drogi.
W czasie tych rekolekcji postaramy się wydobyć z jej pism to, co
może pomóc nam w budowaniu naszej relacji z Panem Jezusem
i wiary w Niego.
o. Aleksander Szczukiecki OCD

21-24

Św. Józef mistrzem modlitwy w nauczaniu
św. Teresy od Jezusa
To, co przekazuje nam św. Teresa o roli, jaką odegrał św. Józef w historii zbawienia jej duszy, jest wyrazem jej nabożeństwa do niego
przeżywanego w sposób głęboki i szczery, które stało się doświadczeniem głębokim, bardzo wewnętrznym i trwającym wiele lat. Nie mówi
o tym, czego nauczyła się z książek. To, co mówi jest oparte na tym,
jak św. Józef interweniował w jej życie, w którym modlitwa stała się
centrum jej życia.
o. Wojciech Ciak OCD
LISTOPAD
11-14 „Masz być żołnierzem Jezusa Chrystusa, żołnierzem
wiernym takiego Króla...” (św. Rafał Kalinowski).
Rekolekcje o walce duchowej
„Pojęcie Ecclesia militans – Kościoła wojującego – nie jest dziś modne.
W rzeczywistości jednak coraz lepiej rozumiemy, że jest prawdziwe,
oddaje coś z prawdy. Widzimy, że zło chce opanować świat i konieczne jest podjęcie walki ze złem. Widzimy, że zło posługuje się w tym
wieloma sposobami: okrutnymi, uciekając się do różnych form przemocy, ale też udaje dobro i w ten sposób narusza moralne fundamenty społeczeństwa” (papież Benedykt XVI).
o. Krzysztof Piskorz OCD
19-21

Modlitwa przyjacielskim obcowaniem
„z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje” (Ż 8,5).
Mój obraz Boga a modlitwa
Obraz Boga jaki posiadamy ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszej modlitwy. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo on
jest zniekształcony i zafałszowany.

Dni skupienia dla wszystkich, szczególnie dla osób po 1 i 2 etapie Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej.

o. Roman Jan Hernoga OCD

GRUDZIEŃ
9-12 Miłosierdzie a czas próby
16-19

o. Juliusz Wiewióra OCD
Z Maryją i Józefem w oczekiwaniu
na narodziny Emmanuela
o. Serafin Maria Tyszko OCD

