
Odbyły się w 2020 roku 

 

1. Spotkania tynieckie: 12 stycznia (o. Włodzimierz Zatorski).o godz. 16:00. Transmisja 
Mszy św. z homilią będzie dostępna na żywo na www.tyniec.tv 

2. Sesja medytacji Mrzeżyno 24-26 kwietnia 2020. Szczecińska grupa medytacji 
chrześcijańskiej WCCM zaprasza na sesję medytacji nad morzem. Spotkamy się 
w Mrzeżynie w dniach 24 - 26 kwietnia 2020. Sesja odwołana 

3. Grupa medytacyjna WCCM w Gdańsku zaprasza na: Kenosis – droga serca do poznania 
samego siebie. Michael Highburger, Gdynia, 29.05 - 31.05.2020. Rekolekcje odwołane.  
  
4. Szczecińska grupa medytacji chrześcijańskiej WCCM zaprasza na Sesję medytacji i 
wypoczynku w Radzyniu nad Jeziorem Sławskim.Temat: I rzekł im: Wy sami idźcie na 
osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i 
odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. (Mk 6,31, Biblia 
Warszawska).11 czerwca 2020 (czwartek) – 14 czerwca 2020 (niedziela) 
  
5. Gdańska grupa medytacyjna WCCM zaprasza w dniach 30.07-02.08.2020 na wyjazdową 
sesję medytacyjną do Torunia: Spotkanie ze sztuką i ciszą - mistyka w sztuce 
średniowiecznej,  
którą poprowadzi ks. Krzysztof Niedałtowski, religioznawca, etnolog, duszpasterz środowisk 
twórczych w Gdańsku. 
  
6. Warszawska grupa WCCM zaprasza na spotkanie medytacyjne do klasztoru oo. 
pallotynów na Karczówce w Kielcach w dniach 11-13 września 2020. Konferencje "Bóg 
kocha nas po to, byśmy mogli się zmienić" poprowadzi ks. Jan Oleszko SAC. 
  
7. Meditatio 2020 - online. W tym roku, trudnym dla nas wszystkich, nie było możliwe 
zorganizowanie naszych corocznych rekolekcji Meditatio. Chcemy mimo wszystko jako 
Wspólnota spotkać się, korzystając z możliwości nowoczesnych technologii.  
Zapraszamy wszystkich na Meditatio 2020 online, które odbędzie się w sobotę, 5 grudnia 
2020, w formie 3 krótkich konferencji połączonych z medytacją (rano, około południa i 
wieczorem).  Gościem specjalnym jednej z nich będzie o. Laurence Freeman OSB. 
  
8. Gdańska grupa medytacyjna WCCM zaprasza na adwentowe spotkania medytacyjne 
online w czwartki: 03, 10, 17 grudnia, godz. 20.00 - 20.30. Przed spotkaniem medytacyjnym 
w tym samym „pokoju Zoom” chętni mogą dołączyć do warsztatów pracy z ciałem 
(rozpoczęcie – godz. 19.00) 
 


