Kalendarium 2017

Jak w każdym miesiącu, niedzielna Msza św. dla osób medytujących w tradycji
chrześcijańskiej odbędzie się w Tyńcu 10 grudnia br. o godz. 16:00. Po medytacji odbędzie
się konferencja. Niech adwentowe Maranatha urzeczywistni się poprzez naszą wtedy
obecność. Ci, którzy nie mogą być osobiście mają możliwość uczestniczyć we Mszy św. i w
medytacji poprzez transmisję na żywo na www.tyniec.tv od godz. 15:55. Serdecznie
zapraszamy!
***
Szkoła Medytacji 2017
Lwów, 25-26 listopada 2017. Polsko-ukraińskie formacyjne rekolekcje Światowej Wspólnoty
Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM). Prowadzenie: Malwina Okrzesik.
***
Spotkanie osób medytujących w tradycji chrześcijańskiej na Mszy św., medytacji i
wspomnieniu uśmiechniętego benedyktyna, śp. o. Jana Pawła Konobrodzkiego, w pierwszą
rocznicę śmierci, odbędzie się w nadchodzącą niedzielę w Tyńcu, 26 listopada o godz. 16:00.
Msza św. i medytacja będą transmitowane na żywo na www.tyniec.tv
***
Meditatio 2017, 22-24 września 2017, Szczyrk. Temat: Do Źródła. Sola Scriptura w
medytacji. Portret człowieka w odsłonach Biblii. Prowadzenie: Diakon Aleksandra BłahutKowalczyk, teolog luterański i diakon w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP.
***
Spotkanie tynieckie. W niedzielę 24 września odbędzie się comiesięczna Msza św. o godz.
16:00 w Tyńcu, dla osób praktykujących medytację chrześcijańską. Po Mszy św. i medytacji
odbędzie się w sali Paulus konferencja z o. Włodzimierzem Zatorskim.
***
Msza św. dla osób medytujących w tradycji chrześcijańskiej odbędzie się w Opactwie
Benedyktynów w Tyńcu 27 sierpnia o godz. 16:00 w kaplicy w Opatówce. Po mszy św. i
medytacji spotkamy się o. Włodzimierzem Zatorskim OSB, który poprowadzi konferencję w
sali Św. Benedykta.
***
„Medytacja dla ofiar wojny w Syrii” środa 05 lipca 2017, godz. 18.30–20.00, Kościół
rektorski pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Pl. Teatralny 20,
Warszawa.

***
Sesja medytacji z czytaniem Filokalii. 15 czerwca (Boże Ciało) do 18 czerwca 2017.
Prowadzenie: Paulina Leśniak i Wojtek Karczmarzyk. Miejsce: Dom rekolekcyjny Gwiazda
Morza w Grzybowie k. Kołobrzegu.
***
4 czerwca w niedzielę spotykamy się w Tyńcu na Mszy św., medytacji chrześcijańskiej i
konferencji z o. dr. Szymonem Hiżyckim OSB opatem o godz. 16:00. Będzie to dzień 4.
rocznicy powstania i działania wtorkowej grupy medytacyjnej WCCM w Krakowie. Po Mszy
św. zapraszamy ok. 16:45 do wspólnej Medytacji Chrześcijańskiej przez Internet.
na www.tyniec.tv
***
21 maja w niedzielę w Tyńcu msza św., medytacja i konferencja z o. Leonem Knabitem OSB
o godz. 16:00. Temat konferencji o. Leona "Przestań narzekać, zacznij żyć". Po Mszy św.
ok. 16:45 wspólna Medytacja Chrześcijańska przez Internet na www.tyniec.tv
***
2 kwietnia w Tyńcu comiesięczna Msza św. dla osób medytujących w tradycji
chrześcijańskiej o godz. 16:30. Po medytacji konferencja z o. Włodzimierzem Zatorskim
OSB. Po Mszy św. medytacja przez internet na www.tyniec.tv. (ok. 17.00)
***
12 marca spotkanie w Tyńcu. Po Mszy św. medytacja przez internet
na www.tyniec.tv . Tematem konferencji o. Włodzimierza Zatorskiego OSB będzie
rekapitulacja naszych 10 spotkań opartych na "Dziesięciokręgu".
***
Wielkopostne rekolekcje medytacyjne 2017 w Dzięgielowie k. Cieszyna. "W drodze za
Jezusem. Co z emocjami?" Prowadzenie: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Termin: 1012 marca 2017
***
19 lutego 2017 r. comiesięczne spotkanie grup i osób praktykujących oraz zainteresowanych
medytacją chrześcijańską w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Spotkanie rozpocznie się
mszą św. o godz. 16:00. Mszę św. i spotkanie poprowadził o. Włodzimierz Zatorski OSB.
***
o. Wojtek Czwichocki OP z Gdańska gościem WCCM Szczecin w dniach 27.01 - 28.01.
Sesje medytacji z konferencjami.
***

15 stycznia 2017 r. comiesięczne spotkanie grup i osób praktykujących oraz
zainteresowanych medytacją chrześcijańską w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Spotkanie
rozpocznie się mszą św. o godz. 16:00. Mszę św. i spotkanie poprowadzi o. Włodzimierz
Zatorski OSB. Tematem konferencji był kolejny, przedostatni rozdział "Dziesięciokręgu":
Gorliwość w życiu prawdziwej miłości. Medytacja przez internet - 16.40 na www.tyniec.tv

