
Gorzędziej 

REKOLEKCJE  WAKACYJNE (JESIENNE) W KARMELU 2019

CZERWIEC

13-16     Czy słyszysz, gdy Pan woła cię po imieniu?

Rekolekcje biblijne. Jak usłyszeć głos Boga, który mówi mi o swoich pragnieniach i planach co do 

mojego życia? Jak nie rozminąć się z Jego głosem w swoim codziennym życiu rodzinnym 

i zawodowym bądź w rozeznawaniu swojego życiowego powołania? 

o. Robert Marciniak OCD 

27-30     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ DLA RODZICÓW I DZIECI

Możliwość spotkania z modlitwą karmelitańską dla rodziców i dzieci. Rodzice będą prowadzeni wg

schematu 1. stopnia „Szkoły Modlitwy”, natomiast nad wprowadzaniem dzieci w modlitwę będzie 

czuwać kilkuosobowa grupa doświadczonych formatorów z Instytutu Notre Dame de Vie.

formatorzy z Instytutu Notre Dame de Vie, o. Grzegorz Góra OCD

LIPIEC

3-7    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)

Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy 

karmelitańskiej”. Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób 

terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. 

bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą 

przyjaźń z Jezusem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Serafin Maria Tyszko OCD

17-21     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)

Życie z Jezusem w codzienności

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. 

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w 

poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą od Jezusa

spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z

Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Grzegorz Góra OCD



25-28 Świętość jako dar i zadanie

„Kto nie dorasta do świętości, nie dorasta ani do kapłaństwa, ani do małżeństwa” (ks. Marek 

Dziewiecki).

o. Placyd Ogórek OCD

SIERPIEŃ

7-11 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)

Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy 

karmelitańskiej”. Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności 

związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie 

czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez 

podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Wojciech Ciak OCD

22-25    Modlitwa w nauczaniu św. Jana od Krzyża

Jan od Krzyża, pisząc o modlitwie, porusza trzy zagadnienia: kondycję osób uczestniczących w 

modlitwie, tzn. Boga – z jednej – i człowieka – z drugiej strony, warunki dobrej modlitwy ze strony 

człowieka, oraz proporcje między udziałem Boga, a udziałem człowieka w akcie modlitwy. 

Powyższym zagadnieniom przyjrzymy się, analizując oryginalne teksty Świętego.

o. Antoni Rachmajda OCD

28-1.09     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z 

poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. 

Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z 

prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Krzysztof Jarosz OCD

WRZESIEŃ

5-8    „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego” (Mt 18,3) 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus podpowie nam jak stać się prawdziwym, ufającym dzieckiem Ojca 

Niebieskiego. 

o. Kamil Strójwąs OCD 



PAŹDZIERNIK

3-6      „Pokochaj mój Kościół” Rekolekcje o Kościele żywym i prawdziwym 

Odwołując się do nauczania karmelity bosego bł. Franciszka Palau y Quer „Kościół jako Bóg 

i bliźni” oraz innych świętych Karmelu (Elżbiety od Trójcy św., Małej Arabki) przypatrzymy się 

naszemu podejściu do Kościoła św. i jego charyzmatów. 

o. Krzysztof Piskorz OCD 

9-13     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z 

poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. 

Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z 

prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Krzysztof Jarosz OCD

16 – 20     Antropologia chrześcijańska – działanie Ducha Świętego a współpraca człowieka w 

życiu modlitwy

Jaki jest człowiek jako odbiorca działania Łaski? Jakimi poziomami, swego człowieczeństwa 

przyjmuje i odpowiada na aktywność Ducha? Co we mnie jest zdolne z Łaską współpracować, a co 

jej przeszkadza? Kto/co się we mnie modli?

o. Serafin Maria Tyszko OCD

24-27     „Uczynię mu podobną do niego pomoc” – w poszukiwaniu autorytetu mężczyzny

Kim mężczyzna jest w rodzinie? Jakie są źródła jego autorytetu? W jaki sposób kobieta może stać 

się siłą mężczyzny? Rzecz o kontrowersyjnej tradycji… Rekolekcje dla mężczyzn.

o. Jacek Olszewski OCD

LISTOPAD

20-24     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)

Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy 

karmelitańskiej”. Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób 

terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. 

bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą 

przyjaźń z Jezusem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Łukasz Piskulak OCD



29-1.12     Wprowadzenie w Adwent

Rekolekcje weekendowe

o. Szymon Plewa OCD

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

–         dla trzeźwiejących alkoholików:

      25-27 stycznia (o. Tomasz Litwiejko OCD)

      27-29 września (o. Tomasz Litwiejko OCD)

–         dla żyjących z osobami uzależnionymi:

      7-9 czerwca (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

–         dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

      1-4 sierpnia (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

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. Spróbujemy 

odpowiedzieć na 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. 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.



Suraż 

Rekolekcje wakacyjne 2019 

TERMIN
RODZAJ   
REKOLEKCJI

PROWADZĄCY OFIARA

28 czerwca – 3 lipca 2019 Rekolekcje III wieku 
Ks. Andrzej Witerski
z Diecezji Drohiczyńskiej

250 zł

11 – 18 lipca 2019
Rekolekcje
Uzdrowienie wspomnień

Ks. Krzysztof Herman 380 zł

21 – 26 lipca 2019
Rekolekcje 
Eucharystyczne

Ks. Mieczysław 
Ozorowski z Diecezji 
Łomżyńskiej

280 zł

3 – 8 sierpnia 2019
Rekolekcje
„Co Ty tu robisz, 
Eliaszu?

Ks. Andrzej Brzozowski 280 zł

9 – 13 sierpnia 2019
Rekolekcje
„Drogocenna perła”

Ks. Jarosław Ciuchna
i Ida Niemirowska
z Diecezji Siedleckiej

220 zł

19 – 23 sierpnia 2019
Szkoła Kontaktu z 
Bogiem – rekolekcje dla 
młodzieży

Ojcowie Jezuici 250 zł

http://odnowa.bialystok.pl/rekolekcje-wakacyjne-2019/
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