
 

Przedstawienie z okazji 500

Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu 

Święta Teresa w Święto Miłosierdzia Bożego 2015 r. zgromadziła całe rodziny,                                                 

aby ustami dzieci jeszcze raz ogłosić światu: 

„ Solo Dios basta 

Przedstawienie z okazji 500 Rocznicy Urodzin Św. Teresy z Avila  w wykonaniu uczniów 

Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu –  12. 04. 2015 r.  

Święta Teresa w Święto Miłosierdzia Bożego 2015 r. zgromadziła całe rodziny,                                                 

aby ustami dzieci jeszcze raz ogłosić światu:  

„ Solo Dios basta – Bóg sam wystarczy”.

 

w wykonaniu uczniów  

 

 

Święta Teresa w Święto Miłosierdzia Bożego 2015 r. zgromadziła całe rodziny,                                                 

Bóg sam wystarczy”. 



 

 

Mała Teresa po śmierci swojej mamy oddaje się pod opiekę Matki Bożej. 

 

 



 

 

Mała Teresa z bratem Rodrigiem podczas ucieczki z Avila. 

 



 

 

 

 

Ojciec zakazuje Teresie wstąpienia do zakonu. 



 

 

 

Teresa w Klasztorze Augustianek z Siostrą Marią. 

 

 

 

 

 



 

 

Siostra Emilia - jedna z karmelitanek. 



 

 

 

Siostra Martyna z Matką Teresą od Jezusa. 

 

 

 

 

 



 

Jan od Krzyża z Teresą od Jezusa. 

Akcja toczyła się na tle murów Avila i celi klasztornej -  scenografii przygotowanej              

przez miejscowego artystę malarza – Sławomira Bździucha. 

 

Habity dla małych karmelitanek uszyła Firma „ Vestimentum” z Poznania.                                 

W przygotowaniu przedstawienia pomagało wiele innych osób. 



Ojciec Juliusz od Miłosierdzia Boże

małych aktorów, 

Bracia Karmelici Bosi z Poznania, którym po spektaklu 

Rekreacji w Zaniemyślu 

własnoręcznie wykonaną płaskorzeźbę przedstawiająca Świętą 

Karmelitów Bosych życząc im, aby jak najszybciej mogli 

Ojciec Juliusz od Miłosierdzia Bożego OCD, kierujący budową klasztoru w Zwoli, z grupą 

małych aktorów, którym udzielił  błogosławieństwa. 

Bracia Karmelici Bosi z Poznania, którym po spektaklu w Gminnym Ośrodku Kultury i 

Rekreacji w Zaniemyślu miejscowy artysta rzeźbiarz – Sławomir Krych podarował 

własnoręcznie wykonaną płaskorzeźbę przedstawiająca Świętą Teresę od Jezusa z herbem 

Karmelitów Bosych życząc im, aby jak najszybciej mogli zamieszkać w klasztorze w Zwoli.

 

go OCD, kierujący budową klasztoru w Zwoli, z grupą 

 

 

w Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sławomir Krych podarował 

Teresę od Jezusa z herbem 

zamieszkać w klasztorze w Zwoli. 



Z przedstawieniem wystąpiliśmy w kościołach w Solcu i w Mądrych.

Na zaproszenie Karmelitów Bosych pojechaliśmy z przedstawieniem          

do Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu.

Z przedstawieniem wystąpiliśmy w kościołach w Solcu i w Mądrych.

Na zaproszenie Karmelitów Bosych pojechaliśmy z przedstawieniem          

do Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu. 

 

Z przedstawieniem wystąpiliśmy w kościołach w Solcu i w Mądrych. 

 

Na zaproszenie Karmelitów Bosych pojechaliśmy z przedstawieniem                                                      



Wszędzie spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem, a szczególnie Bracia Karmelici 

powitali nas z otwartymi rękami, g

Poczęstowano nas pysznym, klasztornym plackiem i

Wszędzie spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem, a szczególnie Bracia Karmelici 

powitali nas z otwartymi rękami, goszcząc w podziemiach klasztoru.

pysznym, klasztornym plackiem i obdarowano upominkami.

 

Wszędzie spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem, a szczególnie Bracia Karmelici 

oszcząc w podziemiach klasztoru. 

 

obdarowano upominkami. 


