
Nauka Kościoła (druga środa miesiąca)

o. Robert Wawrzeniecki, o. dr Roman Tomanek, o. dr Sebastian Wiśniewski

09.02. Proces synodalny w zakonach kontemplacyjnych – o. Robert Wawrzeniecki
09.03. „Żyć życiem Eucharystii, to wyjść całkowicie z ciasnoty własnego życia i wzrastać w nieskończone życie Chrystusa” 

(św. Benedykta od Krzyża OCD, Edyta Stein, Autobiografia) – o. dr Roman Tomanek
13.04. Czego Kościół oczekuje od klasztorów kontemplacyjnych? – o. Robert Wawrzeniecki
11.05. Wy jesteście solą ziemi i światłem świata (zob. Mt 5,13-14) – o. dr Sebastian Wiśniewski
08.06. Sprawiedliwość królestwa Bożego w życiu wspólnoty kontemplacyjnej (zob. Mt 5,17-26) – o. dr Sebastian Wiśniewski

Biblia (trzecia środa miesiąca)

Fiunt non nascuntur christiani („Stajemy się, a nie rodzimy, chrześcijanami” – Tertulian)

 ks. prał. Grzegorz Michalczyk

16.02. Przykazanie nowe 
16.03. Zwlec z siebie starego człowieka
20.04. Narodzić się z Ducha
18.05. Zbawieni przez wiarę
15.06. Głupstwo głoszenia Słowa

Tradycja (czwarta środa miesiąca)

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

23.02. Zakochać się w Oblubieńcu – duchowe komentarze ojców Kościoła do Pieśni nad Pieśniami
23.03. Wejść na Górę Synaj, by zobaczyć Boga – rozwój życia duchowego według św. Grzegorza z Nyssy
27.04. Droga do czystości serca i doświadczenia obecności Boga według św. Augustyna 
25.05. Asceza myśli i kontemplacja w duchowości Ojców Pustyni
22.06. Modlitwa serca w praktyce nie tylko w tradycji wschodniej

Vita Consecrata
Cykl konferencji formacyjnych

Konferencjoniści
o. Robert Wawrzeniecki OMI – sekretarz wykonawczy Sekretariatu Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
o. dr Sebastian Wiśniewski OMI – homileta, logopeda, autor i redaktor publikacji książkowych, artykułów naukowych i kazań
o. dr Roman Tomanek OMI – starszy wykładowca w Katedrze Logiki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie
ks. prał. Grzegorz Michalczyk – krajowy duszpasterz środowisk twórczych i rektor kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta w Warszawie
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz – profesor nauk humanistycznych, historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, patrolog, bizantynolog

Kościół ss. Wizytek, ul. Krakowskie Przedmieście 34, Warszawa
spotkania za pośrednictwem platformy MSTeams

Każda druga, trzecia i czwarta środa miesiąca, godz. 14.00
09.02-29.06.2022

Źródła wiary

Dostęp do konferencji na platformie Microsoft Teams (link) 
zostanie przekazany uczestniczkom konferencji 
za pośrednictwem e-mail

Organizator 
Instytut Papieża Jana Pawła II we współpracy 
z warszawskim klasztorem Sióstr Wizytek


