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PROWADZĄCY

bp Adrian Galbas SAC – biskup pomocniczy 
diecezji ełckiej, przewodniczący Rady ds. Apo-
stolstwa Świeckich przy KEP.

s. Dorota Frendenberg SMI – teolożka i psy-
cholożka, założycielka i  dyrektorka Ośrodka 
Interwencji dla Ofiar Przemocy w Bardzie Śl.

s. Iwona Jagiełka CSA – przełożona wspólnoty 
w  Częstochowie, absolwentka Szkoły Forma-
torów przy Akademii Ignatianum w Krakowie, 
kierownik duchowy.

ks. Mariusz Marszałek SAC – doktor prawa 
kanonicznego, absolwent Szkoły Formatorów 
przy Akademii Ignatianum w Krakowie, reko-
lekcjonista, kierownik duchowy.

Honorata Wojczyńska – absolwentka ASP we 
Wrocławiu oraz Studium Duchowości w Kar-
melitańskim Instytucie Duchowości, założyciel-
ka Szkoły Pisania Ikon w Krzeszowie, autorka 
wielu wystaw.

ks. Kamil Wolan SAC – rektor częstochowskiej 
wspólnoty, kierownik duchowy, student Szkoły 
Formatorów przy Akademii Ignatianum w Kra-
kowie.

ks. Michał Wójciak SAC – proboszcz i kustosz 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, absolwent 
Szkoły Formatorów przy Akademii Ignatia-
num w Krakowie, kierownik duchowy.

W naszym Domu Rekolekcyjnym
możemy przyjąć 80 osób 
w pokojach o różnym standardzie. 
Do dyspozycji rekolektantów 
jest sala konferencyjna, 
kaplica i trzy refektarze.
Dom znajduje się na terenie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
i w bliskiej odległości Jasnej Góry.



REKOLEKCJE LECTIO DIVINA 

Rekolekcje lectio divina na podstawie rozważań 
ks. Krzysztofa Wonsa SDS.

Etapy: I, II, III, IV

Termin: 24.07. – 1.08.2021

Droga Miłosierdzia (via Misericordia)

Rekolekcje lectio divina na podstawie Pisma 
Świętego oraz pism bł. Michała Sopoćki i św. Fau-
styny Kowalskiej. Cykl składa się z pięciu etapów 
poprzedzonych fundamentem.

Fundament: 20-24.08.2021; 1-5.10.2021

Etap I: 6-14.11.2021

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych i zakon-
nych o ewangelicznym Samarytaninie, który jest 
przykładem ucieleśnienia wyobraźni miłosier-
dzia oraz stanowi ideał kapłańskiej posługi.

termin: 22-26.11.2021

prowadzący: bp Adrian Galbas SAC

REKOLEKCJE DLA BRACI 
ZAKONNYCH

Rekolekcje dla braci zakonnych na wszystkich 
etapach formacji. Kanwą rozważań nad istotą 
braterstwa będzie historia patriarchy Jakuba oraz 
treści z dokumentów Stolicy Apostolskiej.

termin: 7-11.06.2021

prowadzący: ks. Mariusz Marszałek SAC

SZKOŁA PISANIA IKON

Celem Szkoły jest zdobycie teoretycznej i prak-
tycznej wiedzy o ikonie. Część teoretyczna ma 
na celu wniknięcie w kanon, historię, funkcję 
i miejsce ikony w życiu współczesnego człowie-
ka. Część praktyczna to warsztat pisania ikony. 
Strona formacyjna ma na uwadze poszerzenie 
wiedzy z zakresu teologii życia wewnętrznego.

Prowadząca: Honorata Wojczyńska

Kontakt: pracownia@lespace.pl

+48 508 422 320

SYMPOZJUM BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA

Tematem przewodnim tegorocznego sympo-
zjum będą kontynuatorki dzieła św. Faustyny 
Kowalskiej. Niewielu z  nas wie, że niektóre 
z żądań Pana Jezusa zostały zrealizowane do-
piero po śmierci największej polskiej mistycz-
ki. Zasadniczy udział miały w  tym kobiety: 
s. Helena Majewska, Jadwiga Osińska, Izabela 
Naborowska, Ludmiła Roszko.

Termin: 9-11.04.2021

REKOLEKCJE 

INDYWIDUALNE

Istnieje możliwość odbycia w dowolnym termi-
nie (po wcześniejszym ustaleniu) indywidual-
nych rekolekcji z indywidualnym prowadzeniem.

SESJE TEMATYCZNE

„Bóg (...) zapytał go: «Gdzie jesteś?»” (Rdz 3,9) 

Zanim wpadniemy w wir przedświątecznych za-
kupów i  porządków proponujemy pochylić się 
nad Słowem Bożym, aby uporządkować swój we-
wnętrzny świat myśli, uczuć i relacji. Trzy pierw-
sze rozdziały Księgi Rodzaju pomogą nam spo-
tkać się z Bogiem wprowadzającym ład wszędzie 
tam, gdzie panuje chaos. 

Termin: 26-28.03.2021

Prowadzący: ks. Mariusz Marszałek SAC

„Być kobietą, być kobietą...”

Tematyka sesji obejmuje zagadnienie odkry-
wania godności i  fenomenu kobiety w  świetle 
teologii, Pisma Świętego i psychologii. Sesja bę-
dzie składać się z  konferencji oraz warsztatów. 
Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie 
afektywności i relacyjności kobiety. Omówione 
zostaną filary biblijnej kobiecości oraz oznaki 
jej (nie)dojrzałości.

Termin: 7-9.05.2021

Prowadząca: s. Dorota Frendenberg SMI

„Oto wszystko czynię nowe...” (Ap 21,5)

Księga Apokalipsy to najbardziej tajemnicze kar-
ty Pisma Świętego. Podczas sesji spróbujemy jak 
przez dziurkę od klucza dostrzec to, co czeka nas 
po „tamtej stronie”, gdzie na tronie zasiada Alfa 
i Omega, Początek i Koniec, Ten, któremu całe 
stworzenie oddaje cześć i chwałę.

Termin: 17-19.12.2021

Prowadzący: ks. Mariusz Marszałek SAC


