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KONFERENCJE 
Gdy zaczynaliśmy nasze spotkania w październiku 2021 roku, konferencje biblijne 
odbywały się początkowo w klasztorze Sióstr Szkolnych Notre Dame przy ul. św. Marcina 
12 we Wrocławiu. Dziś wszystkie spotkania odbywają się w Centrum Duszpasterskim 
Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4. Warto jednak odwiedzić klasztor Sióstr 
Szkolnych. Stary, ale świeżo po remoncie budynek, urzeka swym pięknem. Dawne łączy 
się tu z nowym. Ceglane mury znakomicie korelują z podwieszanymi sufitami, a na 
masywne ściany pada delikatne światło punktowych lamp. Historia przykleja się do 
współczesności, a ściany wciąż cicho szepcące modlitwy dawnych mniszek rywalizują z 
komputerami wydobywającymi z siebie elektroniczne szumy. 

 



W podziemiach klasztoru podziwiać można pozostałości piastowskiego zamku 
pochodzącego z XIII wieku. Na portalu zachęcającym do wizyty we Wrocławiu czytamy: 

„W XIII w. Wrocław jako siedziba władcy Śląska miał duże znaczenie, dzięki coraz większym wpływom Piastów Śląskich, którzy zabiegali o 
ponowne scalenie Polski w jeden organizm państwowy. Syn Bolesława – Henryk I Brodaty, miał w tym zakresie największe zasługi i był blisko 
osiągnięcia celu. On jeszcze rządził z zamku na Ostrowie Tumskim, gdzie mieszkał z żoną Jadwigą – dzisiaj świętą Jadwigą Śląską. Przez 
niemal cały XIII wiek władcy Śląska modernizowali obiekty zamkowe, chociaż z różnym zapałem. Budowali także nowe siedziby książęce we 
Wrocławiu tam, gdzie dzisiaj stoją gmach główny Uniwersytetu i Arsenał Miejski oraz w Legnicy. Z czasem w obrębie zamku powstały budynki 
typowo mieszkalne, wygodniejsze do codziennego życia, wyposażone w system ogrzewania ciepłym powietrzem. Ich pozostałości także można 
obejrzeć w klasztorze”. (www.visitwroclaw.eu) 

W tym przepięknym, tchnącym historią miejscu, postanowiliśmy poprowadzić nasze 
spotkania o Ewangelii wg św. Jana. 

____________________________________________________________________________________________ 

EUCHARYSTIA 
Każdego miesiąca staramy się spotykać na celebracji Eucharystii w kościele pw. św. Piotra 
i Pawła w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej. Również to miejsce 
zachwyca. Pierwotny kościół powstał w 1404 roku, jednak pożar strawił budynek w 1634 
roku. Odbudowano go trzydzieści lat później. Postarał się o to wrocławski biskup 
Sebastian von Rostock. To właśnie w tym czasie kościół otrzymał skromną wieżyczkę 
od strony północnej, zwieńczoną barokową sygnaturką. Na portalu o wrocławskich 
zabytkach możemy przeczytać: 

„Chyba najmniej znany i najsłabiej rozpoznawany gotycki kościół we Wrocławiu. Mimo atrakcyjnego położenia – w sąsiedztwie Mostu 
Tumskiego i barokowego budynku dawnego sierocińca dla szlacheckich dzieci (Orphanotropheum) – bywa pomijany wzrokiem, bo nie robi 
tak spektakularnego wrażenia, jak inne, większe gmachy Ostrowa Tumskiego” (www. tuwroclaw.com) 

To właśnie w tym pięknym kościele spotykamy się na celebracji Eucharystii. Przed każdą 
z nich mamy okazję posłuchać kilkuminutowej konferencji. Te mini-wykłady 
systematycznie wprowadzają nas w obrzędy Mszy świętej, od początkowego znaku krzyża, 
poprzez liturgię Słowa Bożego i liturgię eucharystyczną aż do końcowego 
błogosławieństwa. 

 



ARCHITEKTURA SPOTKAŃ 
	
Generalnie	nasze	spotkania	odbywają	się	w	pierwsze	i	trzecie	czwartki	miesiąca.	Są	otwarte	
dla	wszystkich	miłośników	Biblii	i	obejmują,	co	następuje:	
	
	 (1)	świadectwo		
	 (2)	konferencja	biblijna	
	 (3)	wprowadzenie	do	poszczególnych	części	Eucharystii	
	 (40	Eucharystia	z	homilią	
	 (5)	spotkanie	modlitewne	
	
Co	mamy	na	myśli,	prezentując	taką	architekturę	spotkań?	
	
	 (1)	 Słowo	Boże	 zmienia	nasze	 życie.	Właśnie	dlatego	 zapraszamy	osoby,	 które	 chcą	
zaświadczyć	o	tym,	w	jakiś	sposób	słowa	Biblii	wpłynęły	i	odmieniły	ich	losy	(10	min);	
	 (2)	 konferencja	 biblijna	 stanowi	 systematyczne	 wyjaśnienie	 Ewangelii	 św.	 Jana	 (45	
min).	Po	niej	jest	czas	na	pytania	(15	min);	
	 (3)	wprowadzenie	do	Eucharystii	to	krótki	komentarz	do	poszczególnych	części	Mszy	
świętej	(5	min);	
	 (4)	celebrujemy	Eucharystię	„z	dnia”,	czyli	tę,	którą	odprawia	Kościół	powszechny;	
	 (5)	modlitwa	po	Eucharystii	trwa	około	20	minut.	Przybiera	różne	formy:	uwielbienie	
(więcej	powiemy	o	 tej	 formie	na	najbliższym	spotkaniu,	gdyż	nie	wszyscy	zetknęli	 się	 z	nią	
dotychczas),	modlitwa	w	duch	Taizé,	adoracja	Najświętszego	Sakramentu	itp.		
	

 
 

SZKOŁA BIBLIJNA 
Letnie	szkoły	biblijne	to	nic	innego	jak	wyjazdy	studyjne	do	miejsc	związanych	z	wydarzeniami	
opisanymi	 w	 Piśmie	 Świętym.	 Najbliższa	 szkoła	 biblijna	 naszej	 Inicjatywy	 „Lumen	 vitae”	
zaplanowana	 jest	 na	 koniec	września	 bieżącego	 roku	 (25.09	 –	 02.10.	 2022).	Mamy	 zamiar	
przebyć	szlak	siedmiu	kościołów	Apokalipsy.	Będziemy	w	Efezie,	Pergamonie,	Tiatyrze,	Sardes,	
Filadelfii,	Laodycei,	Kolosach,	Smyrnie,	Hierapolis.	
W	 przyszłym	 roku	 (wrzesień	 2023)	 planujemy	 zwiedzić	 pozostałe	 rejony	 Turcji	 związane	 z	
Biblią.	Natomiast	w	lutym	2024	planujemy	wyjazd	do	Izraela.	Odkładajcie	pieniążki!	
Całkiem	możliwe,	że	wyjazd	do	Izraela	uda	się	już	w	przyszłym	roku	(2023)	tuż	po	świętach	
wielkanocnych.	Jeśli	tak	się	stanie,	oczywiście	ogłosimy	zapisy!	



	

 
 

PIELGRZYMKI I REKOLEKCJE 
W	harmonogramie	naszej	formacji	pojawiają	się	także	jednodniowe	wyjazdy	i	weekendowe	
rekolekcje.	 Najbliższy	 wyjazd	 planowany	 jest	 5	 listopada	 bieżącego	 roku	 do	 sanktuarium	
maryjnego	w	Bardzie	 Śląskim,	 natomiast	 rekolekcyjny	weekend	planujemy	na	dni	 9-11.-12	
2022,	 również	 w	 Bardzie.	 Link	 do	 zapisów	 na	 wyjazdy	 prześlemy	 w	 odpowiednim	 czasie.	
Zarezerwujcie	sobie	terminy!	
	

STRONA INTERNETOWA 
Obecnie	wciąż	jesteśmy	obecni	na	stronie	https://mariuszrosik.pl/lumen-vitae/,	mamy	jednak	
nadzieję,	że	za	kilka	tygodni	Inicjatywa	biblijna	„Lumen	vitae”	doczeka	się	swojego	miejsca	w	
Internecie,	opatrzonego	własnym	logo.		
	

HARMONOGRAM 
A	oto,	co	nas	czeka	w	najbliższej	przyszłości!	
	

	


