
Klasztor Karmelitów Bosych
pw. św. Teresy od Jezusa

k. Poznania

Drodzy Przyjaciele Karmelu!
W tym roku – dokładnie 2 stycznia – mija 150 lat od narodzin  
św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, karmeli-
tanki bosej i Doktora Kościoła. Z tej okazji przygotowaliśmy na ten 
rok cztery serie rekolekcji, poprzez które pragniemy Wam przybli-
żyć niezwykłą postać i duchowe przesłanie tej świętej.
O jej małej drodze, która stała się ewangeliczną drogą świętości 
dla wszystkich, św. Jan Paweł II w 1980 roku powiedział: „Mała 
droga to droga świętego dzięcięctwa. W tej drodze jest coś niepo-
wtarzalnego, jakiś geniusz św. Teresy z Lisieux. Jest w niej zarazem 
potwierdzenie i odnowienie prawdy najbardziej fundamentalnej 
i uniwersalnej. Jakaż bowiem prawda ewangeliczna jest bardziej 
fundamentalna i uniwersalna niż ta: Bóg jest naszym Ojcem, a my 
jesteśmy jego dziećmi?!”
Serdecznie zapraszamy Was do Zwoli, aby w ciszy i modlitewnym 
skupieniu odnowić swoją wiarę i pogłębić osobistą relację 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.

Uwagi praktyczne
Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności. 
Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

OGÓLNE INFORMACJE O REKOLEKCJACH
Program dnia 
Rekolekcje zazwyczaj rozpoczynają się ok. godz. 18, a kończą w nie-
dzielę obiadem ok. godz. 13. Program dnia obejmuje Eucharystię, 
modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje, moż-
liwość spowiedzi lub rozmowy z prowadzącymi. Podczas rekolekcji 
obowiązuje milczenie (w tym wyłączenie tel. kom.).

Zgłoszenia
Prosimy o  zgłaszanie się poprzez pocztę elektroniczną lub telefo-
nicznie. Gwarancją uczestnictwa jest wpłata 80 zł bezzwrotnej za-
liczki. Rekolekcje organizujemy dla osób powyżej 18. roku życia.

Warunki pobytu 
Posiadamy pokoje 1- i 2-osobowe z łazienkami. Zapewniamy cało-
dzienne wyżywienie i pościel. 

Dojazd 
1.  Autobusem z Poznania. Z ronda Rataje autobusem linii 560 do 

Zaniemyśla (wysiadamy na przystanku Zaniemyśl/Rynek). 
2.  Pociągiem do Środy Wielkopolskiej. Następnie z przystanku 

Niedziałkowskiego/Almarco autobusem linii 18 (godz. 14:38  
i 18:23), 19 (17:03) lub 26 (15:33) 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.

Rekolekcje w Karmelu  
odbywają się także w klasztorze w Gorzędzieju k. Tczewa.

Informacje na stronie rekolekcje.karmelicibosi.pl

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)

rekolekcje.karmelicibosi.pl
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STYCZEŃ

26-29 Św. Teresa od Jezusa i życie sakramentalne
W podejściu do św. Teresy od Jezusa łatwiej akcentować jej nauczanie o mo-
dlitwie, jej doświadczenie mistyczne, natomiast nie zawsze bierze się pod 
uwagę, że podstawą dla jej modlitwy i doświadczeń mistycznych – było życie 
sakramentalne. Dlatego pragniemy w czasie tych rekolekcji odkryć miejsce po-
szczególnych sakramentów w jej życiu duchowych. Chcemy również wskazać 
na korzystanie przez nią z sakramentaliów.

o. Wojciech Ciak OCD
LUTY

2-5 Droga do Maryi. Droga z Maryją.  
 Od poczęcia do wieczności
W  czasie tych rekolekcji będziemy starali się dostrzec działanie Boga przez 
Maryję w życiu każdego człowieka a szczególnie w mojej historii. I próbowali 
odkryć jak z Nim współpracować.

o. Łukasz Piskulak OCD

9-12 „Windą do nieba” – droga do Boga 
 świętej Teresy z Lisieux
Duchowa doktryna „małej drogi”, jaką proponuje św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus, pozostaje wciąż aktualna dla wszystkich, którzy zmagają się z własną 
niedoskonałością.

o. Michał Swarzyński OCD
MARZEC

15-19 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
 Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
 Patrz opis na końcu folderu.

o. Grzegorz Góra OCD

21-26 „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
KWIECIEŃ

13-16 Miłość Miłosierna w życiu św. Teresy od Dzieciątka
 Jezus i Najświętszego Oblicza 
 Ja osobiście odniosłam wrażenie, że tutaj życie ludzkie aż do końca zostało 
przekształcone przez miłość Bożą. Nie znam nad to nic większego i chciałabym 
z tego tyle, ile tylko można wyczerpać dla mego własnego życia i dla wszyst-
kich, którzy są mi bliscy” (św. Teresa Benedykta od Krzyża). Pragniemy i my 
poznać i poddać się tej przekształcającej Miłości...

o. Juliusz Wiewióra OCD

20-23 Mężczyzna – kapłan domowego kościoła
Wspólnota małżeńsko-rodzinna to EKKLESÍOLA czyli mały domowy kościół 
gdzie celebruje się liturgię Paschy i Baranka przez modlitwę i miłość w codzien-
ności. Mężczyzna ma tu swoją KAPŁAŃSKĄ rolę.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

MAJ

17-21 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
 Rozwój przyjaźni z Jezusem
 Patrz opis na końcu folderu.

o. Serafin Maria Tyszko OCD
25-28 Wędrowanie ze Słowem
Pragniemy otwierać się na Ducha Świętego w Słowie Bożym m.in. podczas 
kontemplacyjnego wędrowania po okolicznych lasach i wieczornego czuwania 
przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

o. Bogusław Wielgoszewski OCD
CZERWIEC

15-18 Ludzka słabość i zranienia – szansa czy zagrożenie? 
 Rekolekcje ze św. Teresą z Lisieux
Bardzo często naszą słabość i zranienia postrzegamy jako ograniczenie czy na-
wet zagrożenie na drodze do świętości. Jednak życie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus wydaje się zaprzeczać temu przekonaniu…

o. Roman Jan Hernoga OCD
29-2.07 Modlitwa w ciszy – skarb nie tylko dla dorosłych
Zapraszamy rodziny razem z  dziećmi (w  wieku od 4 do 10 lat), aby mogły  
pogłębić relację z Bogiem. Swoim doświadczeniem modlitwy i pracy z dziećmi 
podzielą się:

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

5-9 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
 Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
 Patrz opis na końcu folderu.

o. Bogusław Wielgoszewski OCD
11-17 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.

karmelici bosi ze Zwoli
SIERPIEŃ

2-6 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
 Życie z Jezusem w codzienności
 Patrz opis na końcu folderu.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

17-20 Kontemplacyjne horyzonty modlitwy
Kontemplacja chrześcijańska nie jest techniką. Jest więzią osobową, więzią mi-
łości z Bogiem obecnym tu i teraz w Jezusie Chrystusie. Właściwym sposobem 
przygotowania się na przyjęcie daru kontemplacji i  wzrastania w  tym darze 
jest wierność w praktykowaniu modlitwy wewnętrznej; poprzez kolejne etapy, 
poczynając od modlitwy medytacyjnej aż do kontemplacji.

o. Placyd Ogórek OCD

23-27 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
 Rozwój przyjaźni z Jezusem
 Patrz opis na końcu folderu.

o. Grzegorz Góra OCD

WRZESIEŃ

14-17 Droga do kontemplacji u św. Jana od Krzyża
1 – opis kontemplacji według Świętego Jana od Krzyża; 2 – działanie Boga   
w kontemplacji; 3 – przygotowanie człowieka do kontemplacji.

o. Antoni Rachmajda OCD
28-1.10 „Będę Was nosił na swoich skrzydłach” 
Zawierzenie miłosierdziu Bożemu według „małej drogi” św. Teresy z Lisieux.

o. Jan Malicki OCD 
PAŹDZIERNIK

4-8 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)
 Perspektywy przyjaźni z Jezusem
 Patrz opis na końcu folderu.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

12-15 Dlaczego Pan Jezus „jest tak wielkim miłośnikiem
 cnoty pokory”? (6M 10,7)
To pytanie św. Teresa od Jezusa stawia w szóstych mieszkaniach „Zamku we-
wnętrznego”. Odpowiedź na nie możemy znaleźć w jej pismach, gdzie ukazuje 
pokorę jako „chodzenie w prawdzie”, które jest fundamentem modlitwy i zdro-
wej duchowości.

o. Roman Jan Hernoga OCD
26-29 Maryja zawsze i we wszystkim!
„Wszystko dla Jezusa przez Maryję! Tak, niech to będzie twoim hasłem w sło-
wie i  czynie! Wówczas będziesz się mógł udawać do Tej najmilszej Matki 
z największym zaufaniem i oczekiwać w pokoju tak bardzo ważnej chwili, jaką 
będzie Twoje przejście z doczesności do wieczności” – św. Rafał Kalinowski

o. Krzysztof Piskorz OCD
LISTOPAD
9-12 Jak kształtować zdrową duchowość? 
 Od niezdrowej duchowości do dojrzałej wiary
Duchowość zakorzeniona jest w naszym człowieczeństwie (ciele, psychice, hi-
storii życia itd.) i w znaczący sposób przez nie determinowana. A zatem często 
napotyka różne przeszkody, rozwija się w sposób wykrzywiony, bywa źródłem 
niepotrzebnego cierpienia i sprawia, że utykamy w rozwoju duchowym. Chce-
my rozpoznać możliwe problemy, by móc podążać ku dojrzałej wierze.

o. Józef Tracz OCD
15-19 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
 Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
 Patrz opis na końcu folderu.

o. Serafin Maria Tyszko OCD
GRUDZIEŃ

1-3 „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 
 kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13, 33)
 Wprowadzenie w adwentowe oczekiwanie.

o. Roman Jan Hernoga OCD
14-17 Poezje adwentowo-bożonarodzeniowe Jana od Krzyża
Zgłębiając treść adwentowych i  bożonarodzeniowych poezji św. Jana od Krzyża 
chcemy dotrzeć do misterium tego liturgicznego kairosu – zbawczego czasu Wcie-
lenia Bożego Syna.

o. Serafin Maria Tyszko OCD
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