Harmonogram
29.11.2018- 13.11.2019

Opowieść o pewnym klasztorze
Eugeniusz Grzywacz "Opowieść o pewnym klasztorze" Tom I
"Im więcej lat nam przybywa, tym więcej własnych historyjek mamy do opowiedzenia.Nie chodzi tutaj o życiorys pełen dat i faktów, ale o
wydarzenia, których nigdy nie podamy, pisząc CV, chociaż są dla nas niezwykle ważne, chętnie do nich wracamy myślami lub opowiadamy
innym, bo mają ogromne znaczenie dla nas osobiściei mogą być bardzo pouczające dla naszych słuchaczy. Podobnie bywa z
miejscowościami i obiektami. Słyszeliśmy, jak fascynująca jest opowieść o powstaniu krakowskiej „Damy z łasiczką”, jak tajemnicza jest
symbolika zawarta przez Leonarda da Vinciw samym obrazie, a także jak sensacyjne są jego dzieje. Równie barwne są opowieści o
klasztorach powstających w różnych okresach dziejów i porozrzucanych po całej naszej polskiej ziemi.(...)"
"Opowieść o pewnym klasztorze" Tom I - wstęp
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania elektronicznych wersji Opowieści o pewnym klasztorze autorstwa o. Eugeniusza Grzywacza.
Na stronie regularnie będą zamieszczane linki do kolejnych opowiadań.
Zapraszamy.

08.03.2019- 09.03.2019

Kurs przedmałżeński.
Rekolekcje wszystkie ,
Dwudniowe katechezy przedmałżeńskie w dniach 08-09.03.2019.
Zapraszamy na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa.
Dzień I - od 17:00, dzień II - od 9:00 do 18:00.

22.03.2019- 24.03.2019

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego „Jezus chce Cię uzdrowić”. Prowadzący: o.Piotr
Różański SP
Rekolekcje wszystkie ,
Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego "Jezus chce cię uzdrowić" to zaproszenie do odbycia wyjątkowej podróży ku wyzwoleniu od tego, co nas trapi, co nam
doskwiera, co nie pozwala nam służyć Bogu i bliźnim.

18.04.2019- 21.04.2019

Triduum Paschalne w XII - wiecznym Klasztorze. Prowadzący: o. Eugeniusz Grzywacz
Czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na spędzenie Świąt Wielkanocnych niż stare, gotyckie Opactwo, otoczone świeżą, wiosenną zielenią i błękitnymi
wstęgami Wisły? Zapraszamy do Hebdowa na rodzinny pobyt świąteczny.

13.05.2019- 16.05.2019

Dni Skupienia Prowadzący: o. Stanisław Kania SP
Rekolekcje wszystkie ,
Zapraszamy na Dni Skupienia mające na celu przybliżyć Boże Miłosierdzie w Orędziu Matki Bożej z Medjugorie.

02.06.2019- 08.06.2019

Oczyszczenie ciała i duszy – rekolekcje z o. Eugeniuszem Grzywaczem
Rekolekcje wszystkie ,
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Serdecznie zapraszamy wszystkich dbających o zdrowie, oraz rozwój duchowy. Zachęcamy, aby poprzez udział w rekolekcjach umocnić więź z Bogiem, a
stosując odpowiednio dobraną dietę bogatą w owoce i warzywa oraz zestaw ćwiczeń ruchowych zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną.

30.06.2019- 06.07.2019

Letnia Szkoła Kaligrafii i Iluminacji turnus I
Szkolenia i warsztaty ,
Letnia Szkoła Kaligrafii i Iluminacji to niezapomniana wakacyjna przygoda z literami. Organizatorem turnusów jest Szkoła Kaligraf z Krakowa - www.kaligraf.eu.

07.07.2019- 13.07.2019

Letnia Szkoła Kaligrafii i Iluminacji turnus II
Rekolekcje wszystkie , Szkolenia i warsztaty ,
Letnia Szkoła Kaligrafii i Iluminacji to niezapomniana wakacyjna przygoda z literami. Organizatorem turnusów jest Szkoła Kaligraf z Krakowa - www.kaligraf.eu.

08.09.2019- 14.09.2019

Oczyszczenie ciała i duszy – rekolekcje z o. Eugeniuszem Grzywaczem
Rekolekcje wszystkie ,
Serdecznie zapraszamy wszystkich dbających o zdrowie oraz rozwój duchowy. Zachęcamy, aby poprzez udział w rekolekcjach umocnić więź z Bogiem, a stosując
odpowiednio dobraną dietę i zestaw ćwiczeń ruchowych zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną.
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