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Nowe międzynarodowe centrum
Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej. 

Abbaye de Bonnevaux
Opactwo Bonnevaux

Bonnevaux będzie miejscem przekazywania tradycji 
Medytacji Chrześcijańskiej, formacji nowego pokolenia w 

naszej Wspólnocie.
Będzie też centrum działającym na rzecz pokoju w 

pełnym konfliktów świecie

Bonnevaux znaczy „Dobra Dolina”



(1926 - 1982)

John Main OSB - przyczynił się przywrócenia
kontemplacyjnego wymiaru wiary chrześcijańskiej w życiu wielu osób

Jego praca stale przynosi owoce 
dzięki Światowej Wspólnocie Medytacji Chrześcijańskiej, 

której powstanie zainspirował



Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej jest obecna 
w 120 krajach. 

Kierownictwo WCCM oraz 67 Krajowych Koordynatorów 
wyraziło aprobatę dla Bonnevaux jako nowego centrum Wspólnoty.

Krajowi Koordynatorzy, 2016



Mnisi benedyktyńscy przyjechali do Bonnevaux - czyli  
„Pięknej Doliny” – w 1119 roku. 

W tym czasie życie kontemplacyjne
prowadzone było już na tym miejscu od kilku stuleci.

Pełna pokoju atmosfera jaka dziś panuje w opactwie jest owocem 
pracy i tradycji kultywowanej przez pokolenia

żyjące tam we wcześniejszych wiekach. 
Staramy się kontynuować tę tradycję

uwzględniając wyzwania współczesności.



Odnawiając opactwo w Bonnevaux
szanujemy dziedzictwo przeszłości 

i staramy się sprostać potrzebom teraźniejszości



Budynek główny będzie domem dla wspólnoty 
stałych mieszkańców opactwa oraz gości.



Stajnie staną się Domem Gości 



Stodoła zostanie przekształcona 
na Centrum Konferencyjne Meditatio, 

służące różnorodnym celom. W Centrum będą sale spotkań mogące pomieścić 
do 180 osób.



Oryginalne części historycznego opactwa,
takie jak krużganki z XII wieku,

przypominają nam, że mądrość kontemplacji, której obecny świat tak bardzo pragnie, 
jest ponadczasowa.



Firma „DP Architects” z Singapuru
opracowała całościowy projekt renowacji



Projektem kierują 
miejscowy francuski architekt oraz Zarząd







Ojciec Laurence Freeman OSB jest dyrektorem
Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej. 
Będzie stałym mieszkańcem Bonnevaux od 2019.



Mimo, że renowacja Bonnevaux jeszcze trwa, 
w opactwie przebywa już grupa stałych mieszkańców.



Woluntariusze przyjeżdżają z różnych części świata 
by włączyć się w prace



i dzielić wspólne życie oparte 
na benedyktyńskim wskazaniu modlitwy i pracy –

- ora et labora.







W wizji określającej Bonnevaux
głównym priorytetem są potrzeby żyjących współcześnie 

młodych ludzi



Program, jaki opracowywany jest dla 
Bonnevaux będzie obejmował sztukę, 

muzykę, pracę z ciałem, teologię, 
filozofię, kursy dla nauczycieli, 

seminaria dotyczące prowadzenia 
biznesu i przywództwa oraz rekolekcje 

– wszystko odbywać się będzie w 
rytmie wyznaczonym przez czas 

modlitwy i medytacji, w których będzie 
mógł uczestniczyć każdy chętny.



PROGRAM

Centrum rekolekcyjne: Pogłębienie doświadczenia wiary w XXI wieku

• Wprowadzenie do medytacji oraz intensywne rekolekcje.

• Rekolekcje dla osób związanych z edukacją, obejmujące kwestie psychologiczne, kulturowe, 

teologiczne oraz społeczne.

• Rekolekcje dla osób społecznie zmarginalizowanych, z niepełnosprawnością ruchową oraz z 

problemami w uczeniu się. 

• Roczne kursy na temat korzeni mistyki chrześcijańskiej.

• Rekolekcje ekumeniczne oraz dialog międzyreligijny.

BONNEVAUX: CENTRUM NA RZECZ POKOJU 

• Rekolekcje ekumeniczne oraz dialog międzyreligijny.

• Formacja liderów WCCM.

Centrum Meditatio: Świadomość kontemplacyjna i szukanie wzajemnego porozumienia

• Gościnne wizyty i konferencje nauczycieli i myślicieli.

• Wydarzenia dla dzieci, młodzieży i studentów.

• “Świadome przywództwo” dla liderów biznesu.

• Wydarzenia muzyczne oraz z innych dziedzin sztuki. Odosobnienia z jogą i z pracą z ciałem.

• Programy promujące nowe myślenie w medycynie, biznesie, edukacji, sztuce, profesjach związanych 

z opieką oraz pracą z osobami z marginesu społecznego i powracających do zdrowia fizycznego oraz 

psychicznego.



Powierzchnia opactwa Bonnevaux wynosząca 65 hektarów (160 akrów) zachowała się w 
czystym, naturalnym stanie, który zostanie zachowany jako świadectwo związku miedzy 
środowiskiem naturalnym a ludzkim duchem. Będziemy dążyć do tego, by architektura 

stworzona przez człowieka była w harmonii z samoregulującymi się naturalnymi ekosystemami.



Z twoją pomocą zbudujemy Bonnevaux
jako nowy pomost do przyszłości



Rada Wspólnoty

Rada Nadzorcza

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej

Dyrektor WCCM Dyrektor Zarządzający

Powiernicy Dyrektorzy

120 krajów
2500 grup medytacyjnych spotykających się 

co tydzień
100.000 członków na całym świecie

Rada Nadzorcza Powiernicy Dyrektorzy

Krajowi
Koordynatorzy



WCCM 2018:
Rada Wspólnoty

WCCM 2018:
Rada Wspólnoty



Organizacja Bonnevaux

• Opactwo
• Kierownik Bonnevaux
• Wspólnota stałych 

mieszkańców opactwa

• Dom Gości (Dawne stajnie)• Dom Gości (Dawne stajnie)
• Kierownik Domu Gości
• Goście

• Centrum Konferencyjne
(Dawna stodoła)
• Dyrektor programowy
• Rekolekcje, seminaria 

i konferencje

Bonnevaux is owned by an SCI registered in France and administered by the Association of the “Abbey of Bonnevaux: Centre for Peace”



Dojazd: Pociąg TGV z Paryża to Poitiers (2 godziny)
Lotnisko w Poitiers, z lotniska drogą A10

Adres: Abbaye de Bonnevaux, 86370, Marçay.
Osoba do kontaktu: Andrew Cresswell (Kierownik Bonnevaux)

+33(0)644139745
Email: accueil@bonnevauxwccm.org
Website: www.bonnevauxwccm.org



Pomóż nam, by Bonnevaux rozkwitło jako 
centrum pokoju. 
Dziękujemy za podzielenie się naszą wizją z innymi. 

Laurence Freeman OSB



Koszty całkowite (Zakup i prace budowlane):

Koszt nabycia nieruchomości i opłat związanych z zakupem
1.000.000 Euro (kwota została już zebrana w całości).

Faza 1a) Renowacja budynku głównego. Przekształcenie stodoły na 
centrum konferencyjne. Instalacja systemu ogrzewania (zakończenie 
do Wielkanocy 2019 roku). Rekolekcje dla grup do 15 osób 
(planowany początek wiosną 2019 roku).
Koszt: €4.460.000. Potrzebne jest jeszcze 1.2 miliona Euro by 
ukończyć fazę 1a w planowanym czasie.ukończyć fazę 1a w planowanym czasie.

Faza 1b) Przekształcenie stajni na Dom Gości (Planowane 
zakończenie do Bożego Narodzenia 2019 roku). Rekolekcje dla grup 
liczących do 50 osób ( planowane rozpoczęcie pod koniec 2019
roku). 
Koszt: € 3.800.000. Do ukończenia potrzeba jeszcze 3.4 miliona Euro

Faza 2: Budowa pomieszczeń przeznaczonych dla rekolekcji w ciszy. 
Prace nad celami dla 30 osób mają rozpocząć się w 2021 roku.


