
ROK 2018/2019 

Sobór Watykański II 
Dekret o apostolstwie świeckich, 

"Apostolicam Actuositatem". 

"Apostolstwo może być w pełni sku-
teczne jedynie pod warunkiem wielo-
stronnego i pełnego przygotowania."  
 



 

 

 

  Termin: 29.09.2018 r. 

III Praskie  
Forum Charyzmatyczne  
 "Chodźcie, a zobaczycie" 

J 1,39  

Miejsce: Legionowo,  
ul. Bolesława Chrobrego 50B  
Hala Sportowa  
     ARENA 
 

  Program Forum 
 
9:00 Różaniec , cz. Radosna 
9:30 Powitanie, modlitwa uwielbienia na początek 
i komunikaty porządkowe 
10:00 Konferencja 1 : "Chodźcie , a zobaczycie"  
J 1,39 , ks. Wojciech Nowacki 
11:00 Źródło życia i miłości - modlitwa uwielbienia 
11:30 Przerwa 



12:00 Konferencja 2 : "W jego ranach jest nasze zdrowie"   
Iz 53,5 - O. Wojciech Mikulski SJ 
13:00 Przerwa obiadowa 
15:00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia  
i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie -   
ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek 
16:00 Eucharystia, przewodniczy ks. Biskup Marek  
Solarczyk. 
Po Eucharystii nabożeństwo/celebracja "Jezus Panem"- 
ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek 
18:30 Przerwa na kolację 
19:30 Nabożeństwo posłania „Oto ja poślij mnie” (Iz 6,8)                                                  
ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek         

                      Podczas nabożeństwa nastąpi  
                uroczyste nadanie misji kanonicznych 
                                 dla katechistów 
                  przez ks. Biskupa Marka Solarczyka.  
                    



Goście specjalni: 
ks. Biskup Marek Solarczyk - biskup pomocniczy  
diecezji warszawsko-praskiej, 
ks. dr Wojciech Nowacki - przedstawiciel Europy  
środkowo-wschodniej w Międzynarodowych 
 Służbach Charyzmatycznych ICCRS przy Stolicy 
 Apostolskiej, Koordynator Odnowy w diecezji 
 Łomżyńskiej, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała  
w Łomży,  
O. Wojciech Mikulski SJ, Jezuita, dyrektor Europejskie-
go Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-
Falenicy, 
ks. Przemysław Krawiec SAC - Pallotyn, związany  
z parafią św. Wincentego Pallottiego na Skaryszewskiej 
w Warszawie, rekolekcjonista, odpowiedzialny  
za wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym "Theotokos".  
Prowadzący: 
ks. Łukasz Turek - koordynator Odnowy w Duchu  
Świętym w diecezji warszawsko-praskiej,  
ks. Przemysław Krawiec SAC,  
Diecezjalna Diakonia Uwielbienia. 
 

                         Zgłoszenia :  

       http://odnowa.diecezja.waw.pl/zapisy  

http://odnowa.diecezja.waw.pl/zapisy


O ODNOWIE 
 

 

 

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, 

zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, 

nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. 

W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jedne-

go założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy 

członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jed-

nostek i grup podejmujących różne działania, często 

od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o 

różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i gru-

py łączy to samo doświadczenie.  

Stawiają sobie one również te same cele” 

(fragment preambuły Statutów Międzynarodowych 

Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej - ICCRS). 



PROPOZYCJA DROGI FORMACYJNEJ  

W ODNOWIE W DUCHU ŚWIĘTYM  

W DIECEZJI WARSZAWSKO - PRASKIEJ. 



Jeśli w swoim sercu 

 

 

przeżywasz tęsknotę za Bogiem, 
straciłeś sens swojego życia  
lub pogubiłeś się w życiu - 

 zapraszamy Cię na  
 Rekolekcje Ewangelizacyjne               

Odnowy w Duchu Świętym (REO) 

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym  
w Diecezji Warszawsko – Praskiej proponuje 
formację w oparciu o ogólną linię formacyjną 
przyjętą w Odnowie w Duchu Świętym. Jest 
to kierunek pozwalający na uporządkowaną  
formację, zakorzenioną w tożsamości  
Odnowy w Duchu Świętym.  



RRRekolekcjeekolekcjeekolekcje   

EEEwangelizacyjnewangelizacyjnewangelizacyjne   

OOOdnowydnowydnowy   
Drogę formacji duchowej i intelektualnej, 
którą proponujemy grupom modlitewnym  
i indywidualnym osobom, rozpoczyna się  
rekolekcjami inicjacyjnymi , tzn. Rekolekcja-
mi Ewangelizacyjnymi Odnowy w Duchu 
Świętym (REO) w formie seminaryjnej,  
odbywające się jako cykl 10 spotkań raz 
 w tygodniu, w kluczu kerygmatycznym.  
Jest to podobna forma rekolekcji do Semina-
rium Odnowy Wiary w Duchu Świętym. 



PO REO PROPONUJEMY WARSZTATY 
 „Odkryj moc Ducha”  

Miejsce : Kaplica Całunu Turyńskiego przy kościele  
parafialnym pw. Miłosierdzia  
Bożego ul. Ateńska 12 w Warszawie 
Terminy: 
1. 12.01.2019 - Modlitwa uwielbienia  
2. 9.02.2019 - Modlitwa osobista 
3. 9.03.2019 - Modlitwa wstawiennicza i charyzmat proroctwa 
4. 30.03.2019 - Świadectwo I 
5. 11.05.2019 - Świadectwo II 
6. 8.06.2019 -  Kerygmat 
7. 29.06.2019 - Zakończenie + ewangelizacja  

Na spotkania zaprasza Odnowa w Duchu Świętym Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. Prowadzący to osoby zarówno  
duchowe i świeckie, posiadające wieloletnie doświadczenie 
prowadzenia rekolekcji, zajęć, wykładów oraz ćwiczeń 
duchowych. 
Warsztaty składają się z siedmiu spotkań, które przybliżą 
wybrane charyzmaty jakimi chrześcijanin może wypełnić 
swoją misję w mocy Ducha Świętego. KOSZT: 12 zł spotka-
nie. Ze względów organizacyjnych, na drugim spotkaniu, 
pobieramy kaucję 100 zł, która zostanie zwrócona po ostat-
nim warsztacie. Możliwość skorzystania z obiadu  
w cenie 18 zł. 



REKOLEKCJE UZDROWIENIA  
WEWNĘTRZNEGO  

SĄ NIEZBĘDNE 
 ABY PODJĄĆ KOLEJNE  ETAPY  

DROGI FORMACYJNEJ  

Rekolekcje te mają na celu uzdrowienie wnętrza, 
poznanie przyczyn swoich zranień i oddanie ich  
Jezusowi, uwolnienie od nieprzebaczenia. Jest to 
bardzo ważny a zarazem kluczowy etap formacji 
otwierający drogę do świadomej i odpowiedzialnej 
służby. Jedną z form rekolekcji uzdrowienia  
wewnętrznego, którą szczególnie polecamy,  
są REKOLEKCJE UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ.  
Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia 
wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji 
nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły 
przyczynić się do naszych różnych zranień ducho-
wych. Rekolekcje trwają 7 dni i odbywają się  
w ośrodku rekolekcyjnym Centrum Formacji Wie-
czernik w Magdalence w okresie ferii zimowych  
lub w wakacje. Zapisy dokonywane są wyłącznie  
za pośrednictwem Lidera Wspólnoty lub osobę  
wyznaczoną przez Lidera. 



                                     PO REO,  
WARSZTATACH „ODKRYJ MOC DUCHA”  
    I UZDROWIENIU WEWNĘTRZNYM 

                  proponujemy: 
     Seminarium w Posłudze Modlitwą Wstawienniczą 

                                            lub  
                         Szkołę Animatora   
    

Są to rekolekcje w wydaniu seminaryj-
nym, jako dwa odrębne cykle w systemie 
weekendowym, trwające odpowiednio  
5 lub 9 miesięcy. Spotkania odbywają się 
raz w miesiącu w Ośrodkach rekolekcyj-
nych księży Pallotynów w Otwocku i oj-
ców Jezuitów w Warszawie-Falenicy.  
Rekolekcje te, formalnie przygotowują  
w sposób wszechstronny do posługi we 
wspólnocie i powinny być traktowane  
jako kolejny etap w formacji  
zaraz po uzdrowieniu wewnętrznym.  



           SZKOŁA ANIMATORA 
 
Głównym celem Szkoły Animatora jest for-
macja duchowa i ludzka oraz przygotowanie 
uczestników do posługi. Zaproszenie  
do uczestnictwa w Szkole Animatora skiero-
wane jest nie tylko do tych osób , które chcą 
być Animatorami ale również do każdego 
kto chce podejmować świadomą służbę. 
Program Szkoły prowadzi do pogłębiania  
relacji z Bogiem i z ludźmi oraz poznawania 
siebie. Szkoła Animatora to 8 miesięcy  
codziennej obecności Świętego Pawła 
 w życiu uczestnika  i szansa na nowe spoj-
rzenie we własne serce, na miejsce i powo-
łanie do bycia we współczesnym świecie. 
Jednocześnie to dziewięć weekendów 
 i dziewięć szczególnych nabożeństw, które 
mogą przynieść łaskę uporządkowania, 
uzdrowienia aby przygotować uczestnika  
do jego drogi - do POSŁANIA. 
 

Zapraszamy na nowy rok formacyjny 
2018/2019 



 Terminarz Szkoły Animatora: 
1.           5-7 X 2018   
2.       19-21 X 2018                       
3.        9-11 XI 2018 

grudzień - bez spotkania 
4.         11-13 I 2019 
5.        15-17 II 2019 
6.       15-17 III 2019 
7.       26-28 IV 2019 
8.        24-26 V 2019 

Zgłoszenia za pośrednictwem  

Lidera wspólnoty 

 lub osoby upoważnionej przez Lidera. 

Zajęcia odbywają się w Domu Rekolekcyj-
nym Ojców Jezuitów w Warszawie - Falenicy  
ul. Olecka 30 i każdorazowo rozpoczynają się 
w piątek o godz. 18:30 a kończą  
w niedzielę ok. godz. 12:30 przed obiadem. 
Koszt jednego weekendu: 150 zł, obejmuje 
pobyt w Domu Rekolekcyjnym wraz z dwo-
ma noclegami, całodziennym wyżywieniem 
od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę.  
 



Seminarium  
w Posłudze  
Modlitwą  

Wstawienniczą 

Seminarium przeznaczone jest dla animato-
rów podejmujących posługę modlitwy wsta-
wienniczej, bądź pragnących przygotować się 
do tej służby. Całość składa się z pięciu week-
endowych spotkań. Wymaganym minimum 
formacyjnym jest odprawienie Rekolekcji 
Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świę-
tym i zakończony proces podstawowego 
uzdrowienia wewnętrznego. Program rozpo-
czyna się w piątek o godz. 18.00 kolacją,  
a kończy się w niedzielę Eucharystią. 



Terminarz Seminarium: 
1. 1-3 lutego 2019 r. 
2. 1-3 marca 2019 r. 
3. 5-7 kwietnia 2019 r. 
4. 10-12 maja 2019 r. 
5. 14-16 czerwca 2019 r. 

Zajęcia odbywają się w Domu Rekolekcyjnym 

księży Pallotynów, w Otwocku , przy ul. Że-

romskiego 6 i każdorazowo rozpoczynają się 

w piątek o godz. 18:30 a kończą w niedzielę 

ok. godz. 12:30 przed obiadem. Koszt jedne-

go weekendu : 150 zł, obejmuje pobyt 

 w Domu Rekolekcyjnym wraz z dwoma noc-

legami ,całodziennym wyżywieniem od kola-

cji w piątek do śniadania w niedzielę.  

Zgłoszenia za pośrednictwem Lidera wspól-

noty lub osoby upoważnionej przez Lidera. 



W celu zapewnienia wszechstronnej formacji 

grupom Odnowy w Duchu Świętym,  

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Diecezji 

Warszawsko-Praskiej współpracuje z Wydzia-

łem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 

Wyszyńskiego w Warszawie. 

Owocem tej współpracy są dwa kursy: 

Kurs I stopnia – czyli co mówić o Jezusie. Studium 

Wiedzy Biblijnej i Teologicznej. Jest to kurs propono-

wany w szczególności osobom podejmującym posługę 

np. liderów, animatora, ewangelizacyjną, modlitwą 

wstawienniczą. Dzięki temu kursowi twoja posługa 

może być bardziej świadoma i owocna. 

Kurs II stopnia – czyli jak mówić o Jezusie. Kurs ten 

przygotowuje osoby, które ukończyły Kurs I stopnia, 

do głoszenia katechez dla dorosłych we wspólnocie 

 i w parafii. 

Liczne świadectwa uczestników kursu potwierdzają , 

że obydwa kursy to wielkie dobro i niezwykle cenny 

dar w rozwoju ich posługi. 



WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW 
KURSY WEEKENDOWE 

Wszystkich pragnących pogłębić  swoją 
wiarę oraz brać czynny udział  w życiu 

parafii zapraszamy na kursy  realizowa-
ne przez zespół doświadczonej kadry  
naukowo-dydaktycznej  Uniwersytetu     

Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Kursy powstały 
 z inicjatywy i we współpracy  

z KATOLICKĄ ODNOWĄ  
W DUCHU ŚWIĘTYM DIECEZJI  

WARSZAWSKO- PRASKIEJ. 



KURS I STOPNIA 
 STUDIUM WIEDZY  BIBLIJNEJ 

 I TEOLOGICZNEJ 

Czyli - Co mówić o Jezusie? 
  

 W RAMACH KURSU 
przekazywana jest   podstawowa wiedza  

z zakresu Pisma Świętego oraz przedmio-

tów teologicznych. Program kursu obejmuje 

120 godzin wykładowych i jest realizowany 

od października 2018  do czerwca 2019  

(12 sobót). Ukończenie Kursu I stopnia 

umożliwia podjęcie nauczania w ramach 

kursu II stopnia – Kursu dla katechistów.  

Koszt Kursu 600zł  
(płatność w dwóch ratach). 
 Rozpoczęcie 20.10.2018 r. 



KURS II STOPNIA  
DLA KATECHISTÓW 

czyli - Jak mówić o Jezusie?  
PO UKOŃCZENIU  STUDIUM WIEDZY  

BIBLIJNEJ I TEOLOGICZNEJ 

Koszt Kursu 600 zł  
(płatność w dwóch ratach).  
 Rozpoczęcie 20.10.2018 r. 

KURS PRZYGOTOWUJE   UCZESTNIKÓW 
do głoszenia  katechez dla dorosłych w para-
fiach oraz do prowadzenia w zespołach, razem 
z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyj-
nych. Program kursu obejmuje 90 godzin  
wykładowych i realizowany jest od  październi-
ka 2018  do czerwca 2019 (9 sobót), w ramach 
którego przewidziane są zajęcia teoretyczne  
z zakresu pedagogiki, katechetyki, komunikacji, 
teologii  pastoralnej a także praktyczne.  
Po ukończeniu Kursu i uzyskaniu kwalifikacji, 
uczestnicy mają możliwość ubiegania się  o mi-
sję kanoniczną  do głoszenia katechez dla doro-
słych w parafiach.   

 
 



 
KADRA WYKŁADOWCÓW  

KURSÓW 
 

Składa się z wielu znakomitych  
biblistów i teologów  

 
   
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski  
O. prof. UKSW dr  hab. Grzegorz Bartosik  
Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk 
Ks. dr Zbigniew Grochowski 
Ks. dr Jan Hadalski 
dr Dagmara Jaszewska 
Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk 
Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło 
ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło  
Prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek 
dr Aneta Rayzacher-Majewska 
Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz  
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek 
Ks. prof. dr hab. Marek Parchem 
Ks. dr hab. Krzysztof Siwek 
dr hab. Barbara Strzałkowska  
Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar 
dr Anna Kot-Twardziłowska 
dr Monika Waluś 
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski  



      Terminy zajęć w roku akademickim  
                          2018/2019   
                    STUDIUM WIEDZY 
              BIBLIJNEJ I TEOLOGICZNEJ 
      
         I semestr                               II semestr 

20 PAŹDZIERNIKA 2018      23 LUTEGO 2019  
24 LISTOPADA 2018            09 MARCA 2019 
08 GRUDNIA 2018               23 MARCA 2019 
12 STYCZNIA 2019               06 KWIETNIA 2019 
26 STYCZNIA 2019               18 MAJA 2019 
09 LUTEGO 2019                  01 CZERWCA 2019 
                   

                           

                 KURS DLA KATECHISTÓW  

        I semestr                        II semestr 
20 PAŹDZIERNIKA 2018      23 LUTEGO 2019     
24 LISTOPADA 2018            09 MARCA 2019 
08 GRUDNIA 2018               06 KWIETNIA 2019 
26 STYCZNIA 2019               18 MAJA 2019  
                                                01 CZERWCA 2019 
                   

     

 

      

     

 

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty  

w godzinach 8:00 – 16:45 



KONTAKT/ZAPISY 

Wykładowcy zapewniają  
solidne podstawy do poznania 

 Pisma Świętego i teologii zgodne  
z nauką Kościoła Katolickiego. 

Zajęcia będą się odbywać  
w budynku Uniwersytetu  

Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie  
ul. Dewajtis 5 

 

 
Studium Wiedzy Biblijnej  

i Teologicznej:  
wtz@uksw.edu.pl, wtdz@uksw.edu.pl 

tel. 22 561 89 60,  22 561 88 93 
Kurs dla katechistów:  

i.kaluzna@uksw.edu.pl 
 tel. 22 561 88 93 

Warunkiem przyjęcia jest wysłanie zgło-
szenia na adres wtdz@uksw.edu.pl  .  

(kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania 
na stronie www.teologia.uksw.edu.pl./

zakładka:podyplomowe/Kurs SWBiT)  
Zapisy dla uczestników Odnowy  
w Duchu Świętym przez stronę:  

http://odnowa.diecezja.waw.pl/ 



Określa nasz styl życia, wyrażający się w zobo-
wiązaniach, które podejmują członkowie grup 
Odnowy Federacji „Wieczernik” po kilkuletniej 
formacji. Zobowiązania wynikają z pragnienia, 
aby nie zmarnować otrzymanej od Boga łaski 
Odnowy, lecz by mogła ona wydać owoce. 
Uczestnictwo w tygodniowych rekolekcjach  
zamkniętych, kursach, Szkole Animatora, 
itp.,  jest dla każdego z nas mocnym impulsem  
w pracy duchowej. Potem przychodzi codzien-
ność. Ale właśnie ta codzienność, nasz Nazaret, 
to jest rzeczywistość normalna. W tej codzien-
ności potrzeba systematycznej formacji, aby nie 
zagubić zwłaszcza tego, co dokonało się podczas 
rekolekcji. Jeżeli pragniemy realizować w na-
szym życiu cel jakim jest zbawienie, to wymaga 
to naszego osobistego wysiłku i ciągłej pracy.  
Z przyjęcia „Naszego Credo” wynika kilka pro-
stych zobowiązań (m.in. codzienna osobista  
modlitwa, systematyczne uczestnictwo w grupie 
modlitewnej, życie sakramentalne, zaangażowa-
nie apostolskie),  które przybliżają nas do  
Chrystusa, pozwalają nam naśladować Go, być 
coraz bardziej do Niego podobnymi. „Nasze Cre-
do” jest tu jedną z tych propozycji, które poma-
gają nam w systematycznym dążeniu do tego 
celu.   

Przymierze „Nasze Credo”.  



Jeżeli pragniemy realizować w naszym życiu 
cel jakim jest zbawienie, to wymaga to na-
szego osobistego wysiłku i ciągłej pracy. 
 Z przyjęcia „Naszego Credo” wynika kilka 
prostych zobowiązań (m.in. codzienna osobi-
sta modlitwa, systematyczne uczestnictwo  
w grupie modlitewnej, życie sakramentalne, 
zaangażowanie apostolskie),  które przybliża-
ją nas do Chrystusa, pozwalają nam naślado-
wać Go, być coraz bardziej do Niego podob-
nymi. „Nasze Credo” jest tu jedną z tych pro-
pozycji, które pomagają nam w systematycz-
nym dążeniu do tego celu.   



"A zatem proszę was, bracia, przez miłosier-
dzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę 
żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej 
rozumnej służby Bożej." Rz 12,1 

Doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystu-
sem, owocuje pragnieniem pójścia za Nim , 
naśladowania Go, dawaniem siebie - czyli  
w konsekwencji podejmowaniem służby na 
rzecz bliźniego, we wspólnocie, w Koście-
le.  Miejscem, w którym odnajdujemy powo-
łanie do służby i odkrywamy swój chary-
zmat, realizujemy zaangażowanie apostol-
skie, jest Diakonia 

 

 
 

 

W tym kolejnym etapie dojrzałości  
duchowej, proponujemy uczestnictwo  

w jednej z naszych diakonii diecezjalnych. 
 

DIAKONIA - czyli nie zapomnij,  
że „Więcej szczęścia jest w dawaniu 
aniżeli w braniu” Dz 20,35 



          NASZE DIAKONIE  
         I KOORDYNATORZY 
Koordynatorzy diecezjalni Ks. Łukasz Turek Par. św. 
Jana i Pawła, Roman Wojciechowski Winnica Pana, 
Otwock 
Diakonia uwielbienia Elżbieta Kubajek (Ostrobramska, 
Warszawa), Kinga Jesionowska (Ufam  Jezusowi, Bród-
no) 
Koordynacja Seminarium w Posłudze Modlitwą Wsta-
wienniczą Ksiądz dr Łukasz Górzyński SAC, Teresa Ba-
tycka (Zwiastowanie, Wesoła), Teresa Kamińska 
(Winnica Pana, Otwock) 
Diakonia Modlitwy Wstawienniczej Elżbieta Berger 
(Jana Pawła II, Międzylesie), Danuta Wojciechowska 
(Winnica Pana, Otwock) 
Diakonia Ewangelizacyjna i koordynacja kursu "Odkryj 
Moc Ducha" Wojciech Grabowski (Bóg Uzdrawia, Wo-
łomin),  Elżbieta Brewczyńska (Bóg Uzdrawia, Woło-
min)  
Diakonia Medialna Adam Popławski (Magnificat,  
Radzymin),  Bernadetta Gierczycka (Zwiastowanie, 
Wesoła)  
Diakonia organizacji wydarzeń i Koordynacja REO  
Ela Gajewska (Magnificat, Radzymin), Dorota Czmoch 
(Przemienienie, Radość)  



Koordynacja Szkoły Animatora Ks. Łukasz Turek, 
Karol Kowalek (Nazaret, Mińsk Mazowiecki), Barba-
ra Wardaszko (Bóg Uzdrawia , Wołomin)  
Koordynacja Przymierza "Nasze Credo"  Renata 
Brańska (Jordan, Ząbki), Krystyna Zabłocka (Winnica 
Pańska, Warszawa) 
Koordynacja Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej 
Roman Wojciechowski (Winnica Pana, Otwock)  
Koordynacja Kursu dla Katechistów Roman Wojcie-
chowski (Winnica Pana, Otwock)  

Terminy spotkań poszczególnych diakonii dostępne 
na stronie  Odnowy w Duchu św. Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej.  
 

   http://odnowa.diecezja.waw.pl/ 

Zapraszamy 

 

Zgłoszenia do diakonii za pośrednictwem Lidera 
Wspólnoty lub przez osobę 
 upoważnioną przez Lidera.  



Miejsce:  Ośrodek Rekolekcyjny ECCC   
w Warszawie-Falenicy przy ul. Oleckiej 30 
Termin: 26-31 sierpnia 2018 
Rozpoczęcie: 26 sierpnia 2018 kolacją o 18:00 
Zakończenie: 31 sierpnia obiadem o 13:00 
Zgłoszenia przez formularz kontaktowy  
zamieszczony na stronie 
 http://odnowa.diecezja.waw.pl/zapisy   

470 zł za pokój dwuosobowy, 570 zł za pokój jednooso-
bowy. Dla osób które zgłoszą się do 30 czerwca 2018, 
cena ze zniżką: 420 zł za pokój dwuosobowy, 510 zł za 
pokój jednoosobowy. 
                   Więcej informacji  o Fundamencie  
                            Ćwiczeń Ignacjańskich :  
Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu 
życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu  
do niego. Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy 
w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświad-
czenie duchowe z osobą towarzyszącą. Fundament 
przygotowuje do owocnego przejścia cztero-etapowej 
drogi Ćwiczeń Duchowych według metody św. Ignacego 
Loyoli. 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE  
 Fundament Ćwiczeń Duchowych  

- tylko dla Odnowy w Duchu Świętym. 

http://odnowa.diecezja.waw.pl


                             Rekolekcje  

             dla osób dojrzałych w posłudze  

"Dojrzali wiekiem. Młodzi Duchem Świętym". 

Miejsce:  Ośrodek Rekolekcyjny ECCC  
w Warszawie-Falenicy przy ul. Oleckiej 30 
 
Termin: 12 - 15 listopad 2018r.  
 
Rekolekcje te szczególnie polecane są dla osób  
czujących wypalenie duchowe lub którym brakuje 
świeżości w posłudze. Mogą  one być również drogą  
do odnowienia swojego charyzmatu.  Rekolekcje bę-
dą odbywały się w skupieniu i częściowo z propozycją 
pełnego milczenia.  
 
W ich ramach przewidziane są: 
- codzienna Eucharystię 
- codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- możliwość spowiedzi 
- modlitwa uwielbienia 
- modlitwa Pismem Świętym 
- modlitwa o uzdrowienie.  
Rozpoczęcie 12 listopada 2018 kolacją o 18:00,  
zakończenie 15 listopada obiadem o 13:00.  



Na czas rekolekcji zapewnione są trzy posiłki, możli-
wość skorzystania z kawiarenki przez całą dobę i 
opieka duchowa.  

Nie ma możliwości uczestniczenia jedynie w części 
rekolekcji (późniejszego przyjazdu czy wcześniejsze-
go wyjazdu) ani wracania na noclegi do swoich  
domów. 
Cena: 380 zł/ 1 os. ; 290 zł/2 os.   
Zgłoszenia od 1 czerwca 2018r. 
Zapisy: http://odnowa.diecezja.waw.pl/ 

Prowadzenie Fundamentu Ćwiczeń Duchowych 
 oraz rekolekcji "Dojrzali wiekiem. Młodzi Duchem".  

o. Piotr Kropisz SJ 

  



«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 
mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która 
nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która 
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfit-
szy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypo-
wiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was 
będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić 
owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym  
krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 
 będziecie.  
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami.  
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc ob-
fity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 
Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak 
winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają 
w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, 
a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, 
a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwa-
ły, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 
uczniami».  
                    Ewangelia (J 15, 1-8) 



  

 

BÓG  
SPOGLĄDA  

Z NIEBA  
NA SYNÓW     
LUDZKICH,           
BADAJĄC,  

CZY JEST WŚRÓD 
NICH ROZUMNY, 

KTÓRY BY SZUKAŁ 
BOGA 

                               
Psalm 53,3 


