REKOLEKCJE
Wspólnota B³ogos³awieñstw zosta³a za³o¿ona przez Brata Efraima w 1975 r. w Mortain. Na pocz¹tku tworzy³y j¹ dwa ma³¿eñstwa protestanckie, które wskutek modlitwy zwróci³y siê ku katolicyzmie. Szczególnym charyzmatem wspólnoty jest modlitwa o nawrócenie ¯ydów. Wspólnota ma charakter kontemplacyjno-czynny o duchowoci karmelitañskiej. Wspólna Eucharystia
i adoracja Najwiêtszego Sakramentu s¹ najwa¿niejsz¹ czeci¹ ka¿dego dnia wspólnoty.
Wspólnotê tworz¹ ksiê¿a, zakonnicy i zakonnice oraz ma³¿eñstwa. Osoby powiêcone Bogu w celibacie, ma³¿eñstwa i inni wieccy mieszkaj¹ razem we wspólnych domostwach - s³u¿¹c Kocio³owi katolickiemu. W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat, jak grzyby po deszczu powsta³y nowe
domy. Rekolekcje w Lisieux, w duchowoci w. Tereski od Dzieciatka Jezus, s¹ pokarmem
dla wspólnoty, jak i dla ogromnej rzeszy wieckich, którzy umacniaj¹ siê w ten sposób w wierze i s³u¿bie.
Zapraszamy na rekolekcje wszystkich, w szczególnoci osoby zaanga¿owane w s³u¿bie Kocio³owi we wspólnotach modlitewnych. Konferencje g³osz¹ znani i cenieni duszpasterze, jak o. Daniel LAnge czy Emilian Tardiff, których nazwiska znamy z wielu ksia¿ek, których tytu³y znajduj¹ siê w ksiegarniach katolickich.

R−01−FL−11−A−2NP

LISIEUX
Rekolekcje
Wspólnoty Błogosławieństw

Polecamy zabrać:
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy w. wyjazd w kierunku Niemiec,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
niadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Carlsbergu (grób ks. Blachnickiego), msza w. w kaplicy, kolacja
(grill), nocleg
niadanie, w drodze - Reims (katedra
z XII w.), msza w., przejazd w kierunku Lisieux, kolacja i nocleg
niadanie, zwiedzanie Mont Saint Michel (sanktuarium benedyktyñskie na
wyspie), przejazd do Lisieux (w. Teresa), msza w. inauguruj¹ca rekolekcje
Wspólnoty B³ogos³awieñstw, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
Rekolekcje Wspólnoty B³ogos³awieñstw:
7.00 niadanie,
8.00 jutrznia,

9.00 msza w.
10.00 konferencja,
12.00-14.00 przerwa obiadowa,
15.00 - spotkania tematyczne,
18.00 - kolacja,
20.00 - nieszpory, modlitwa wieczorna
niadanie, msza w. w bazylice, przejazd do Pary¿a, wieczorny spacer po
miecie, kolacja, nocleg
niadanie, Pary¿: msza w. w kaplicy
Cudownego Medalika na Rue de Bac,
zwiedzanie miasta metrem (8 godzin.):
katedra Notre Dame, Cité, Montmartre,
kolacja, nocny przejazd
niadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do kraju, powrót w godzinach wieczornych do Katowic

Termin:

Wspólnota Emanuel powsta³a we Francji, w jednej z paryskich parafii w latach 70-tych. Ju¿ wkrótce
podczas paryskiej pielgrzymki dziêkczynnej do sanktuarium Najwiêtszego Serca Pana Jezusa - wspólnota rozezna³a, i¿ w³anie w tym miejscu, gdzie w XVII w. Pan Jezus objawi³
wiatu jak nieskoñczone jest Jego Mi³osierdzie przez w. Ma³gorzatê - bêdzie organizowa³a
ka¿dego roku rekolekcje. Rekolekcje s¹ umocnieniem w wierze dla cz³onków wspólnoty.
Zanurzeni w niezmierzonym Bo¿ym Mi³osierdziu powierzaj¹ Bogu swoje ¿ycie. Wspólnoty modlitewne Odnowy w Duchu wiêtym, nazywane te¿ charyzmatycznymi, spotykaj¹ siê przy parafiach, dzi ju¿ nie tylko Pary¿a. Jest te¿ grupa cz³onków wspólnoty - celibetariuszy, którzy
tworz¹ diakonie ¿ycia (fraternie). Wspólnota Emanuel prowadzi te¿ szko³ê ewangelizacji
w Paray le Monial i innych miastach - ostatnio w Niemczech, w Birkenstein.

lipiec (6 dni)
R−02−FP−09−A−2NP

PARAY LE MONIAL
Rekolekcje wspólnoty Emanuel

Polecamy zabrać:
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy w. przejazd w kierunku Niemiec,
nocny przejazd
niadanie (we w³asnym zakresie), przejazd przez Nevers (w. Bernadeta) msza w. do Paray La Monial (sanktuarium NSPJ), zakwaterowanie (wg
wspólnoty), kolacja, modlitwa wieczorna, nocleg
udzia³ w miêdzynarodowych rekolekcjach wspólnoty Emanuel - program:
7.00 - niadanie,
8.00 - jutrznia,
9.00 - konferencje,
11.00 - Eucharystia,
13.00 - przerwa obiadowa,
15.00 - spotkania temtyczne,
17.00 - spotkania w ma³ych grupach,
18.00 - kolacja,
20.00 - nieszpory, modlitwa wieczorna

niadanie, wyjazd do Cluny (ruiny
opactwa benedyktyñskiego), udzia³
w modlitwie w Taizé (wspólnota ekumeniczna), msza w. w Ars (w. Jan
Maria Vianney), nocny przejazd do
kraju
niadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do kraju, powrót do Katowic

Termin:

lipiec − sierpień
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REKOLEKCJE
Wspólnota Taizé zosta³a za³o¿ona przez Brata Rogera po II wojnie wiatowej. Nazwa wspólnoty pochodzi od nazwy ma³ej wioski burgundzkiej, gdzie mieszkaj¹ bracia ¿yj¹c wed³ug prostej benedyktyñskiej regu³y: modlitwa i praca.
Wspólnotê tworz¹ bracia ró¿nych wyznañ chrzecijañskich. Do Taizé przychodzi siê jak do ród³a to s³owa Przeora wspólnoty - i rzeczywicie nieomal od pocz¹tku istnienia wspólnoty m³odzi
z ca³ego wiata przybywaj¹ do Taizé, by odkrywaæ ród³a wiary. Od trzydziestu lat ka¿dego
tygodnia przyje¿d¿aj¹ m³odzi z ca³ego wiata, by podczas jednego tygodnia, który prze¿ywa
siê jak Wielki Tydzieñ prze¿yæ przypowieæ o wspólnocie, trwaj¹c na modlitwie trzy razy
dziennie, s³uchaj¹c wprowadzeñ biblijnych, rozmawiaj¹c i dziel¹c siê w³asnym dowiadczaniem prze¿ywania Kocio³a. Rekolekcje mo¿na prze¿yæ w grupie dzielenia, biblijnej, pracy
i ciszy.
Kontemplacyjne piewy wspólnoty akompaniuj¹ prze¿ywaniu rekolekcji.

R−03−FT−10−A−2NP

TAIZÉ
Międzykontynentalne
Spotkania Młodych

Polecamy zabrać:
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy w. wyjazd w kierunku Niemiec,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
niadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Taizé, przyjêcie - przydzia³ do
grupy*, zakwaterowanie, modlitwa popo³udniowa, kolacja, nocleg
8.00 - modlitwa poranna
(o 7.00 msza w. dla chêtnych),
9.00 - niadanie,
10.00 - wprowadzenie biblijne,
12.20 - modlitwa po³udniowa,
13.00 - obiad,
14.00 - nauka piewów z Taizé,
15.30 - spotkanie w ma³ych grupach,
17.00 - spotkanie z m³odymi z innych
kontynentów przy herbacie,
19.00 - kolacja,
20.30 - modlitwa wieczorna

rano zbiórka AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Czech, zwiedzanie
Pragi, msza w. w kociele M.B. nie¿nej, kolacja (we w³asnym zakresie),
nocny przejazd
niadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Strassbourga, msza w. w katedrze NMP, zwiedzanie, kolacja (we
w³asnym zakresie), nocleg
niadanie, przejazd w kierunku Taizé
(wspólnota ekumeniczna), przyjêcie
w Taizé: zakwaterowanie, wybór grupy*
w jakiej chcia³by prze¿ywaæ rekolekcje, kolacja, msza w. w kaplicy, modlitwa, nocleg
Rekolekcje we Wspólnocie Braci z Taizé - Miêdzykontynentalne Spotkanie
M³odych (dzielenie siê prze¿ywaniem
i dowiadczaniem Kocio³a), trzy razy
dziennie wspólna modlitwa, wprowadzenia biblijne, spotkania w ma³ych
grupach, wy¿ywienie, nocleg w salach
zbiorowych
niadanie, msza w., wizyta w Cluny
(ruiny opactwa benedyktyñskiego),
przejazd do Chamonix, panorama Alp,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocleg
niadanie, msza w. polowa, wyprawa
w góry (kolejka linowa na Mont Blanc),
kolacja (we w³asnym zakresie), nocleg
niadanie, msza w. polowa, przejazd
nad jez. Garda, wypoczynek w Sirmione, kolacja, nocleg
niadanie, msza w. polowa, krótki spacer po Weronie, przejazd do Wenecji zwiedzanie (8 godzin): bazylika w.
Marka, Pa³ac Dod¿ów, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do kraju
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niadanie, 10.00 - wspólna Eucharystia, wyjazd z Taizé, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd
niadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do kraju, powrót w godzinach wieczornych do Katowic

* - mo¿na wybraæ:
grupê dzielenia - poznawania róde³
wiary,
grupê pracy - rekolekcje + praca,
grupê biblijn¹ - pog³êbienia wiary,
grupê ciszy - dla osób potrzebuj¹cych
pokoju serca (nie dla osób bêd¹cych 1szy raz w Taizé)

Termin:

cały rok (7 dni)
od niedzieli
do niedzieli

niadanie (we w³asnym zakresie), spacer po Wiedniu, przejazd do kraju, powrót do Katowic

R−04−FT−14−A−2NP

TAIZÉ
Strassbourg − Taizé − Chamonix
− Jez. Garda − Wenecja

Polecamy zabrać:

* - mo¿na wybraæ:
grupê dzielenia - poznawania ¿róde³
wiary,
grupê pracy - rekolekcje + pomoc,
grupê biblijn¹ - pog³ebienia wiary,
grupê ciszy - dla osób potrzebuj¹cych
pokoju serca (nie dla osób bêd¹cych 1szy raz w Taizé)

Rekolekcje do Taizé mo¿na po³¹czyæ z nawiedzeniem innych sanktuariów
lub miejsc.
Przyk³ady:
Taizé + Pary¿ (2 dni)
Taizé + sanktuarium La Salette
Taizé + Wenecja, Padwa, Chamonix
Taizé + odpoczynek nad morzem
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REKOLEKCJE
Medugorje jest ma³¹ wiosk¹ le¿¹c¹ w górach Karstu, powoli wyrasta na wiatowe sanktuarium bêd¹ce miejscem modlitwy, ofiar i postu. Maryja - Królowa Pokoju - czeka na Ciebie w Medugorje. Ju¿ od kilku lat latem odbywa siê tydzieñ modlitw m³odych o pe³n¹ ewangelizacjê chrzecijañskiej Europy, która w 2000 roku wejdzie w trzecie tysi¹clecie chrzecijañstwa. Matka
Bo¿a sama wybra³a to miejsce w chrzecijañskiej Chorwacji, le¿¹ce nieopodal muzu³mañskiej Boni, by wezwaæ wiat do POKOJU poprzez NAWRÓCENIE, MODLITWÊ, POST
i EUCHARYSTIÊ. Rzesza pielgrzymów z ca³ego wiata przybywa do Medugorje, by w ciszy
modlitwy spotkaæ siê z Maryj¹, odrodziæ swoj¹ wiarê, w trudzie drogi krzy¿owej na Kri¿ovac
odkryæ, ¿e mi³oæ rodzi siê w cierpieniu - a w ka¿dym cierpieniu i radoci kocha nas Bóg Ojciec.

R−05−CM−10−A−2NP

MEDUGORJE
Międzykontynentalne
Spotkania
„Młodzi 2000”

Polecamy zabrać:
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy w. wyjazd w kierunku Austrii,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
niadanie (we w³asnym zakresie),
msza w. w Tichalinie (figura Matki
Bo¿ej), przejazd do Medugorje, zakwaterowanie w rodzinnych pensjonatach, kolacja w rodzinach, wieczorna
modlitwa, nocleg
program wiatowego Spotkania
M³odzi 2000: Eucharystia, adoracja
Najwiêtszego Sakramentu, konferencje, spotkania w ma³ych grupach, festiwal muzyki religijnej, spotkania z widz¹cymi i ich przewodnikami duchowymi, wy¿ywienie, nocleg

niadanie, msza w. w sanktuarium
Maryjnym w Makarskiej, odpoczynek
nad morzem, wieczorny spacer po
Splicie, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd
niadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do kraju, powrót w godzinach wieczornych do Katowic

Pielgrzymka zaufania przez ziemi to spotkanie tych, którzy z³¹czeni poszukiwaniem, anga¿uj¹ siê
w swoim rodowisku do budowania zaufania. Wspólnoty parafialne, grupy modlitewne odgrywaj¹ tu wa¿n¹ rolê. Aby podzieliæ siê owocami swych poszukiwañ i zaznaczyæ kolejne
etapy pielgrzymowania, organizowane s¹ spotkania w du¿ych miastach. Ich uczestnicy
zbieraj¹ siê na wspólnej modlitwie z bratem Roger i bratem z Taizé. S¹ przyjmowani przez
parafie, rodziny i wspólnoty religijne ca³ego miasta. Odwiedzaj¹ miejsca nadziei, ludzi,
którzy na codzieñ staraj¹ siê o to, by ¿ycie wewnêtrzne i miêdzyludzka solidarnoæ stanowi³y jedno. Brat Roger pisze list do m³odych, który jest tematem spotkañ przez ca³y rok
w Taizé.

R−06−TT−08−A−2NP

EUROPEJSKIE
SPOTKANIA MŁODYCH

Europejskie Spotkania M³odych
organizowane przez
wspólnotê braci z Taizé:

27.12

wyjazd z Polski

28.12

przyjazd, przyjêcie, zakwaterowanie, kolacja, modlitwa wieczorna

29.12

niadanie, spotkanie w parafiach (rozwa¿anie Listu z Taizé), modlitwa, obiad, spotkania tematyczne, kolacja, modlitwa wieczorna

30.12

niadanie, spotkanie w parafiach, modlitwa, obiad, spotkania narodowe: msza w. spotkanie z braæmi, kolacja, modlitwa wieczorna

31.12

niadanie, spotkanie w parafiach, modlitwa, obiad, spotkania tematyczne z braæmi, kolacja,
modlitwa wieczorna w parafiach, powitanie Nowego Roku

1.01

wiatowy dzieñ modlitw o pokój,
niadanie, msza w. w parafiach, obiad w rodzinach, wyjazd, nocny przejazd

2.01

powrót

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Pary¿
Barcelona
Rzym
Londyn
Rzym
Pary¿
Köln
Barcelona
Londyn
Rzym
Pary¿
Wroc³aw
Praga
Budapeszt
Wiedeñ
Monachium
Pary¿
Wroc³aw
Stuttgard
Wiedeñ
Mediolan
Warszawa
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REKOLEKCJE
R−07−TT−00−A−2NP

Biuro Pielgrzymkowe AVE
z radoci¹ s³u¿y
w prze¿yciu spotkania z Ojcem wiêtym

Od wielu lat pomagamy m³odym
w uczestnictwie w spotkaniach poprzez:
● organizacjê transportu,
● rezerwacjê noclegów na trasie,
● ubezpieczenie KL, NW,
● profesjonaln¹ obs³ugê (piloci,przewodnicy),
● organizacjê dodatkowego programu na trasie do
i z miejsca spotkania.

ŚWIATOWE
SPOTKANIA MŁODYCH
Z Ojcem Świętym
Różne miasta świata:
1989 Santiago (Hiszpania)
1991 Czêstochowa (Polska)
1993 Denver (USA)
1995 Loreto (W³ochy)
1997 Pary¿ (Francja)
2000 Rzym (W³ochy)

R−08−TT−00−A−2NP

Biuro Pielgrzymkowe AVE

z s³u¿y pomoc¹ w organizacji uczestnictwa w ró¿nych spotkaniach
S³u¿ymy organizacj¹ (zgodnie z ¿yczeniem):
●
●
●
●
●
●

transportu: samoloty, autobusy, kolej, promy
noclegów na trasie: hotele, domy pielgrzyma
wiadczeñ ¿ywieniowych,
ubezpieczeñ turystycznych: KL, NW, baga¿
dodatkowym programem na trasie do i z miejsca spotkania
profesjonaln¹ obs³ug¹: piloci, przewodnicy

KONGRESY
SPOTKANIA
MODLITEWNE
REKOLEKCJE
BEATYFIKACJE
KANONIZACJE

IZBA TURYSTYKI PIELGRZYMKOWEJ
40-527 Katowice, ul. Gawronów 20
Regon: 273444136, Bank PeKaO S.A. I Oddzia³ Katowice nr 12401330-20055756-2700-401112-001
ITP ma na celu krzewienie kultury chrzecijañskiej, zrzesza osoby dzia³aj¹ce w rodowisku organizatorów pielgrzymek:
● S£U¯BY SANKTUARYJNE,
● BIURA PIELGRZYMKOWE,
● DUSZPASTERSTWA PIELGRZYMKOWE,
● RODOWISKO NAUKOWE,
● DOMY PIELGRZYMA,
● Pilotów i Przewodników
● oraz wszystkich, którym le¿y na sercu dobro Pielgrzyma.
Turystyka Pielgrzymkowa, któr¹ wspó³tworzymy jest specyficzn¹ dzia³alnoci¹, wymagaj¹c¹ wysokiej jakoci us³ugi, a co za tym siê kryje odpowiednimi kwalifikacjami, wiedz¹ by j¹ uprawiaæ.
W celu zapewnienia wysokiej i odpowiedniej jakoci wiadczonych us³ug pielgrzymkowych wyda³o siê byæ konieczne utworzenie nowej komórki organizacynej, które ma na celu ochronê jakoci wiadczonych us³ug, by³oby gwarantem dla pielgrzymów, i¿ korzystaj¹c z us³ug cz³onka ITP (legitymuj¹cego siê certyfikatem) ma gwarancjê wysokiej klasy
obs³ugi.
Utworzona w 1996 roku IZBA TURYSTYKI PIELGRZYMKOWEJ, nie tylko ma dbaæ o dobro pielgrzyma, ale tak¿e ma byæ cia³em konsoliduj¹cym ca³e rodowisko pielgrzykowe w kraju i w miarê mo¿liwoci za granic¹. ITP posiada swój
znak graficzny oraz certyfikat. Jednym zadañ Izby jest przedstawienie interesów cz³onków na targach turystycznych w kraju i za granic¹, jak równie¿ organizacja targów turystyki pielgrzymkowej w kraju, co pozwola na promocjê naszych polskich
sanktuariów.
Zapraszamy wszystkich interesuj¹cych siê Turystyk¹ pielgrzymkow¹ o zapoznanie siê statutem ITP. Cz³onkowstwo w ITP nie wyklucza cz³onkowstwa w PIT-ie czy w regionalnych Izbach Turystyki, jako Izba mo¿e zostaæ cz³onkiem
Innych Miêdzynarodowych Stowarzyszeñ o podobnym charakterze.

94

A . T.  AV E  , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0

