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.

OGÓLNE INFORMACJE O REKOLEKCJACH
Program dnia
Rekolekcje zazwyczaj rozpoczynają się ok. godz. 18, a kończą w niedzielę obiadem ok. godz. 13. Program dnia obejmuje Eucharystię,
modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje, możliwość spowiedzi lub rozmowy z prowadzącymi. Podczas rekolekcji
obowiązuje milczenie (w tym wyłączenie tel. kom.).
Zgłoszenia
Prosimy o zgłaszanie się poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Gwarancją uczestnictwa jest wpłata 80 zł bezzwrotnej zaliczki. 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 ograniczamy liczbę uczestników.
Dojazd
1. Z Poznania, z ronda Rataje (a w czasie jego remontu z Franowa)
dojazd autobusem nr 560 do Zaniemyśla (wysiadamy na przystanku Zaniemyśl/Rynek).
2. Pociągiem do Środy Wielkopolskiej. Następnie z przystanku
Niedziałkowskiego – Almarco autobusem nr 26 (godz. 15:33),
nr 19 (godz. 16:53) lub nr 18 (godz. 18:08) do Zaniemyśla (wysiadamy na przystanku przy poczcie tj. Zaniemyśl-Rynek).
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 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)

Klasztor Karmelitów Bosych
pw. św. Teresy od Jezusa

Rekolekcje w Karmelu odbywają się także w Gorzędzieju k. Tczewa.
Informacje na stronie www.gorzedziej.karmelicibosi.pl

k. Poznania

400- l e c i e k a n o n i z a c j i ś w. T e r e s y o d J e z u s a

Drodzy Przyjaciele Karmelu!
W połowie 2021 roku rozpoczęliśmy działalność nowego klasztoru rekolekcyjno-formacyjnego pw. św. Teresy od Jezusa w Zwoli.
Jest on położony w odległości ok. 35 km od Poznania, w pobliżu
Jeziora Raczyńskiego. W otoczeniu piękna przyrody i atmosferze
ciszy chcemy 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.
Serdecznie zapraszamy na kilka dni modlitewnego skupienia do
Zwoli. Ufamy, że pobyt u nas będzie błogosławionym czasem
umocnienia Waszej wiary i pogłębienia osobistej relacji z Bogiem.
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 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.

REKOLEKCJE W zwoli 2022

12-15

Świętość małżeństwa i rodziny na przykładzie świętych
Ludwika i Zelii Martin – rodziców
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Rekolekcje dla małżeństw

18-22

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.

STYCZEŃ
6-9

27-30

LUTY
9-13

Od epifanii do chrztu Baranka w wodach Jordanu
Kolędy, magowie, mistyczne wody Jordanu.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

Walka duchowa według św. Teresy od Jezusa
Walka duchowa jest wpisana w życie chrześcijańskie. Św. Teresa
od Jezusa wskazuje na obszary tej walki i daje wskazówki, aby ją
odpowiednio prowadzić.

o. Wojciech Ciak OCD

MARZEC
9-13

17-20
25-27

o. Juliusz Wiewióra OCD

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.
Mężczyzna – mąż modlitwy i pokuty?
Rekolekcje dla mężczyzn

o. Grzegorz Góra OCD

o. Serafin Maria Tyszko OCD

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”
(Mt 26, 41)
Rekolekcje weekendowe
Każdy z nas doświadcza różnorakich pokus w swoim życiu.
Jakie jest ich źródło? Czemu służą i jak je pokonać?

Jak kształtować zdrowe relacje?
Relacje mają wpływ nie tylko na kształtowanie naszej osobowości,
ale także na naszą modlitwę i stosunek do Boga. Parafrazując słowa
św. Jana Apostoła możemy powiedzieć: Jeśli nie potrafisz nawiązać
zdrowych relacji z twoim bratem, którego widzisz, jak możesz nawiązać bliską, przyjacielską relację z Bogiem, którego nie widzisz?
(por. 1 J 4, 20).

o. Józef Tracz OCD

CZERWIEC
28-4.07 Rekolekcje indywidualne
To propozycja dla tych, którzy w samotności i milczeniu pragną przeżyć swoje przynajmniej 5-dniowe rekolekcje. Zapewniamy pokoje
1-osobowe, codzienny udział w Eucharystii, posiłki oraz możliwość
spowiedzi lub rozmowy z jednym z nas. Pozostały czas rekolekcji
każdy organizuje sobie indywidualnie.

LIPIEC

o. Roman Jan Hernoga OCD

Modlitwa w ciszy – skarb nie tylko dla dorosłych
Rekolekcje mogą odbyć się poza klasztorem w Zwoli.
Zapraszamy rodziny razem z dziećmi (w wieku od 4 do 10 lat), aby
mogły pogłębić relację z Bogiem poprzez modlitwę w ciszy. Swoim
doświadczeniem modlitwy i pracy z dziećmi podzielą się:

13-16

KWIECIEŃ

SIERPIEŃ

22-24

MAJ

„Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4).
Jaki obraz Boga noszę w swoim sercu?
Rekolekcje weekendowe
Obraz Boga jaki posiadamy ma wielki wpływ nie tylko na naszą wiarę,
ale także na całe nasze życie.

o. Roman Jan Hernoga OCD

30.04-3 Pielęgnacja ogrodu i duszy
Pielęgnacja ogrodu wewnętrznego naszej duszy, wprowadzanie ładu
w nasze życie, na przykładzie reguł ogrodu zewnętrznego, natury
stworzonej przez dobrego Boga. Na podstawie nauki i wskazówek
Świętych Karmelu.

o. Antoni Rachmajda OCD

Maryja medytująca i modląca się
Triduum przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
Patrz opis na końcu folderu.

o. Roman Jan Hernoga OCD

5-9

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

13-16

Czy może być coś dobrego w kryzysie?
O dobrych owocach przezwyciężonych kryzysów – w świetle doświadczenia św. Teresy od Jezusa.

20-23

Szkaplerz noś, na różańcu proś!
Rekolekcje o mocy szkaplerza i różańca ze św. Janem Pawłem II.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

o. Aleksander Szczukiecki OCD

LISTOPAD
9-13

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

o. Bogusław Wielgoszewski OCD

17-20

Eucharystia w moim życiu. Rekolekcje z bł. M. Kandydą
od Eucharystii
Podczas tych rekolekcji chcemy przyjrzeć się naszemu przeżywaniu tej wielkiej tajemnicy naszej wiary i skarbu obecności samego
Chrystusa pośród nas.

25-27

Wprowadzenie w Adwent
Rekolekcje weekendowe dla młodzieży studiującej i pracującej

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.

GRUDZIEŃ
2-4

Dynamizm modlitwy terezjańskiej
Rekolekcje o rozwoju głębokiej modlitwy w doświadczeniu i nauczaniu św. Teresy od Jezusa.

Wyjść na pustynię, aby przygotować drogę Panu (por. Mt 3, 3)
Rekolekcje weekendowe

15-18

Siedem ostatnich dni Adwentu
Duchowość Wielkich Antyfon do pieśni Maryi z Nieszporów.

o. Bogusław Wielgoszewski OCD

o. Roman Jan Hernoga OCD

25-28

o. Krzysztof Piskorz OCD

o. Michał Swarzyński OCD

o. Serafin Maria Tyszko OCD

17-21

o. Grzegorz Góra OCD

29.09-2 „Mała droga” ufności św. Teresy od Dzieciątka Jezus
„Tą drogą jest zawierzenie małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach swojego Ojca...” (Rękopis M 1r).

o. Serafin Maria Tyszko OCD

10-14

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem
Patrz opis na końcu folderu.

PAŹDZIERNIK

członkowie Instytutu Notre Dame de Vie oraz o. Grzegorz Góra OCD

29-3.04 „Chcę ją przynęcić, wyprowadzić na pustynię i mówić jej
do serca” (Oz 2, 16)
Rekolekcje pół-pustynne, pół-postne, w całkowitym milczeniu, każdego dnia jedna konferencja oraz homilia podczas Eucharystii.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

21-25

karmelici bosi ze Zwoli

7-10

Ze św. Janem od Krzyża wyzwalanie naszej duszy
„Droga z Góry Karmel” św. Jana od Krzyża – instruktażowym
podręcznikiem odzyskiwania wolności zniszczonej przez grzech.
Wolności naszych zmysłów, naszych uczuć i naszej woli. Praca na
głębokościach i wysokościach naszej duszy – prawdziwa szkoła
wolności.

o. Antoni Rachmajda OCD

o. Serafin Maria Tyszko OCD

26-29

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

Miłość miłosierna w Piśmie Świętym i u św. Teresy
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

15-18

o. Krzysztof Pawłowski OCD

o. Roman Jan Hernoga OCD

17-20

WRZESIEŃ

o. Placyd Ogórek OCD

o. Roman Jan Hernoga OCD

o. Serafin Maria Tyszko OCD

