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Sola Scriptura w medytacji. Portret człowieka w odsłonach Biblii”

Aleksandra Błahut

 
 
 
Przed-meditatio 
 
Czwartek 21.09.2017 
 
18.00 - 19.00  rejestracja uczestników
19.00 - 19.45  kolacja 
20.00 - 21.00  wprowadzenie do medytacji, modlitwa wieczorna i 2 x medytacja
 
 
Piątek 22.09. 
Przed-meditatio cd. 
 
08.00 - 08.45  spacer medytacyjny, modlitwa poranna i medytacja  
08.45 - 09.15  śniadanie 
09.30 – wędrówka na Klimczok
12.15 - 13.15  modlitwa południowa i 2 x medytacja (dla osób nie biorących udziału w 
wędrówce) 
13.15 - 14.00  obiad (we własnym zakresie)
14.00 - 17.15  czas wolny 
 
Meditatio 
 
16.00 - 17.15   rejestracja uczestników
17.15 - 17.30   przejście do sali wykładowej
17.30 - 17.45   otwarcie Meditatio
17.45 - 18.30   wprowadzenie do medytacji i medytacja
18.30 - 18.45   przejście do stołówki
18.45 - 19.30   kolacja 
19.45 - 20.45   konferencja 1- 
                      duchowość pojednania. Oblicza współczesnej duchowości luterańskiej
21.00 - 21.30   modlitwa wieczorna i medytacja
 
 
Sobota 23.09. 
 
06.45 - 07.30   praca z ciałem  
07.30 - 08.00   modlitwa poranna i medytacja
08.00 - 08.45   śniadanie 
09.00 - 10.00   konferencja 2- 
                       Eliasza? (1 Krl 17
                       (Sdz 4-5). 
10.00 - 10.30   przerwa kawowa
10.45 - 11.45   konferencja 3- 
                       przestrodze (Rdz 25,19
12.00 - 12.30   modlitwa południowa i medytacja

Program 

„Do źródła.  
Sola Scriptura w medytacji. Portret człowieka w odsłonach Biblii”

 

Aleksandra Błahut-Kowalczyk 
 

Szczyrk 
22-24 września 2017 

19.00  rejestracja uczestników 

21.00  wprowadzenie do medytacji, modlitwa wieczorna i 2 x medytacja 

08.45  spacer medytacyjny, modlitwa poranna i medytacja   

wędrówka na Klimczok 
modlitwa południowa i 2 x medytacja (dla osób nie biorących udziału w 

14.00  obiad (we własnym zakresie) 

17.15   rejestracja uczestników 
17.30   przejście do sali wykładowej 

otwarcie Meditatio 
18.30   wprowadzenie do medytacji i medytacja 
18.45   przejście do stołówki 

 Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Ekumenizm duchowy
pojednania. Oblicza współczesnej duchowości luterańskiej

21.30   modlitwa wieczorna i medytacja 

07.30   praca z ciałem   
08.00   modlitwa poranna i medytacja 

 Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Czego mogę nauczyć się od 
Eliasza? (1 Krl 17-19); Debora – czyli rzecz o współczesnych autorytetach 

10.30   przerwa kawowa 
 Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Izebel i Achab. Ku  

przestrodze (Rdz 25,19-34 i 26-27). Noemi – piękna wiernością (Rt 1
12.30   modlitwa południowa i medytacja 

Sola Scriptura w medytacji. Portret człowieka w odsłonach Biblii” 

 

modlitwa południowa i 2 x medytacja (dla osób nie biorących udziału w 

Ekumenizm duchowy-  
pojednania. Oblicza współczesnej duchowości luterańskiej. 

Czego mogę nauczyć się od  
czyli rzecz o współczesnych autorytetach   

 
piękna wiernością (Rt 1-4). 



13.00 - 14.00   obiad 
14.00 - 15.00   czas wolny 
15.00 - 15.30   przerwa kawowa
15.30 - 17.00   praca w grupach
17.00 - 17.45   podsumowanie pracy w grupach  
18.00 - 18.45   kolacja 
19.00 - 20.00   konferencja 4- 
                      (2Sm 13,1-22). Córka kobiety kananejskiej 
                      (Mt 15,22-28). 
20.15 – 20.45  modlitwa wieczorna i medytacja
 
 
Niedziela 24.09. 
 
06.45 - 07.30   praca z ciałem  
07.30 - 08.00   modlitwa poranna i medytacja
08.00 - 08.45   śniadanie 
09.00 - 10.00   pytania i odpowiedzi 
10.00 - 10.30   przerwa kawowa
10.30 - 11.30   nabożeństwo ekumeniczne   
12.00 - 12.30   modlitwa południowa i medytacja
12.45 - 13.45   obiad 
14.00 -            zakończenie 

 

 
 
 
 

przerwa kawowa 
17.00   praca w grupach 
17.45   podsumowanie pracy w grupach    

 Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Tamar – ofiara przemocy 
22). Córka kobiety kananejskiej – o poczuciu bezpieczeństwa 

 
20.45  modlitwa wieczorna i medytacja 

07.30   praca z ciałem   
08.00   modlitwa poranna i medytacja 

10.00   pytania i odpowiedzi - Podsumowanie   
10.30   przerwa kawowa 
11.30   nabożeństwo ekumeniczne    
12.30   modlitwa południowa i medytacja 

 

ofiara przemocy  
o poczuciu bezpieczeństwa  


