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WYJAZDOWY DZIEŃ SKUPIENIA 
Wielu z nas ma w pamięci bogaty w doświadczenia wyjazdowy dzień skupienia, który odbył 
się 5 listopada ubiegłego roku. Rozpoczynamy przygotowania do kolejnego wyjazdu 
złączonego z konferencjami i odwiedzaniem miejsc sakralnych. Oto kilka podstawowych 
informacji.  
Na pograniczu polsko-czesko-niemieckim, w krainie geograficznej znanej jako Górne Łużyce, 
znajduje się liczący 550 km szlak zabytków sakralnych nazywany Via Sacra („Święta droga”). 
Biegnie on częściowo wzdłuż Żytawskiej Drogi Św. Jakuba – dawnego traktu handlowo-
pielgrzymkowego, prowadzącego ze Zgorzelca i Görlitz przez Żytawę (Zittau) do Pragi. Via 
Sacra skupia szesnaście kościołów, klasztorów i bazylik. To prawdziwe perły sztuki sakralnej, 
m.in. repliki Grobu Bożego w Görlitz i Libercu, Wielkie i Małe Płótno Wielkopostne w Zittau 

(Żytawie) czy świątynia Wang w 
Karpaczu. 
My odwiedzimy trzy spośród 16 
obiektów położonych wzdłuż 
saksońskiego odcinka Via Sacra: 
katolicki klasztor St. Marienthal 
w Ostritz, ewangelicką Jednotę 
Braterską w Herrnhut oraz 
katedrę św. Piotra w 
Budziszynie. 
Przepiękny biało-różowy 
klasztor St. Marienthal (fot. obok) 
to prawdziwa barokowa perełka. 
Historia klasztoru sięga 1234 
roku, gdy czeska królowa 
Kunegunda Hohenstauf 
utworzyła tu zgromadzenie sióstr 



	 2	

cysterek. Opactwo działa nieprzerwanie do dziś – usytuowane wokół potężnego dziedzińca 
budynki: klasztor, kościół, kaplice Św. Krzyża i Michała Archanioła, zabudowania folwarczne, 
dawny browar, remiza, stolarnia, tartak, winnica i dawny młyn zostały odnowione po wielkiej 
powodzi w roku 2010, a klasztor jest centrum pielgrzymkowym i rekolekcyjnym. Tu będziemy 
uczestniczyli w Mszy św., zwiedzimy miejscowe zabytki i wysłuchamy opowieści o historii i 
teraźniejszości Opactwa Sióstr Cysterek (http://www.kloster-marienthal.de/pages/start?locale=pl). 

 
Ołtarz w opactwie St. Marienthal (fot. M. Rosik) 

 
Kolejnym punktem naszej pielgrzymki będzie miejscowość Herrnhut, co znaczy “Straż 
Pańska” lub „Miejsce, które strzeże Bóg”, i działająca tam Ewangelicka Jednota Braterska. 
Herrnhut (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_morawscy) zostało założone 1722 jako miejscowość 
azylowa dla uchodźców religijnych (braci morawskich), których wsparł duchowo i materialnie 
hrabia Nikolaus von Zinzendorf - na terenie jego majątku powstała nowa wspólnota 
wyznaniowa, rygorystyczna moralnie, lecz wprowadzająca elementy dialogu ekumenicznego i 
dopuszczająca do uczestnictwa w nabożeństwach również chrześcijan innych wyznań. W 
Herrnhut odwiedzimy historyczne centrum miasteczka, kościół z 1756 r. z ogromną, 
pomalowaną na biało salą modlitw wspólnoty oraz budynki należące do diakonii Kościoła 
Ewangelickiego w Niemczech, które służą obecnie rozmaitym celom religijnym i społecznym. 
Jeśli plan się powiedzie, po miejscowości oprowadzi na specjalnie zaproszony Gość. 
Ostatnim punktem wyprawy będzie Katedra św. Piotra w Budziszynie 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_św._Piotra_w_Budziszynie) - najstarszy i jeden z największych 
kościołów symultanicznych (tj. używanych przez dwie wspólnoty wyznaniowe) Niemiec. 
Katedra należy do najważniejszych budowli sakralnych Saksonii i zarazem jest najstarszym 
kościołem na Górnych Łużycach. 
Wyjazd zaplanowany jest w sobotę 13 maja. utokar zabierze uczestników pielgrzymki o 
godzinie 8:00 rano z ulicy Św. Marcina. Planujemy krótki przystanek około godz.8:20 w 
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południowej części 
miasta (prawdopodobnie 
będą to okolice Parku 
Południowego – ulica 
Waligórskiego), aby 
zabrać pielgrzymów, 
którym wygodniej będzie 
dosiąść się poza centrum. 
Stamtąd wyruszymy 
bezpośrednio do 
klasztoru St. Marienthal. 
Podróż zajmie nam 
niecałe 3 godziny.  
Kolejne odcinki - do 
Herrnhut i Bautzen – będą 
zdecydowanie krótsze. 
Łącznie jedziemy 
autobusem około 450km.  
 

Herrnhut (fot. M. Rosik) 
 
Po Mszy św. i zwiedzaniu w St. Marienthal planujemy czas na spożycie lunchu. Jest tam 
możliwość skorzystania z restauracji prowadzonej przez Siostry – koszt lunchu to od 8 do19 
euro. Ze względu na ograniczenia czasowe proponujemy jednak, aby nastawić się tego dnia na 
wyżywienie we własnym zakresie i zabrać na drogę własny wikt. Przyjazd do Wrocławia 
planujemy około godziny 21:00. Celem zapoznania się z krajobrazami Saksonii zapraszamy do 
zapoznania się z nagraniem filmowym ks. Mariusza (https://mariuszrosik.pl/filary-dwa/) na temat 
dwóch filarów naszej wiary: Pisma Świętego i Tradycji. Film zarejestrowany został w 
miejscach, które odwiedzimy. 
 

 
Ołtarz w kościele św. Piotra w Budziszynie (fot. M. Rosik) 
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Koszt całego wyjazdu (autobus, koszty zwiedzania, parkingi - bez posiłków) szacujemy na 
około 170 zł od osoby. Zapisy rozpoczynamy po Mszy św. już w dniu 9 lutego i prosimy o 
wpłatę zaliczki w kwocie 100 zł od osoby. Pozostała część będzie zbierana w autobusie. 
Ponieważ koszty związane z wynajęciem autobusu będziemy musieli ponieść niezależnie od 
tego czy ktoś ostatecznie pojedzie czy nie, zaliczka ta niestety musi być bezzwrotna. W 
przypadku rezygnacji z wyjazdu istnieje jednak możliwość zapisania na to miejsce innej osoby. 
Zapisy i zaliczki będzie przyjmował Jacek Konopko. Serdecznie zapraszamy! 
	

Magdalena i Jacek Konopko 
	

TABLICA OGŁOSZEŃ | 
PRZYPOMNIENIA 

	
Ogłoszenie	pierwsze	
Serdecznie	 dziękujmy	 wszystkim,	 którzy	 przyczynili	 się	 do	 zorganizowania,	 a	 także	 byli	
uczestnikami	świętowania	Niedzieli	Słowa	Bożego	19	stycznia	br.	Wielu	z	nas,	którzy	pojawili	
się	na	konferencji	17	stycznia,	nie	mogło	dotrzeć	na	spotkanie	dwa	dni	później.	I	odwrotnie	–	
wielu,	 którzy	 uczestniczyło	 w	 sobotnim	 spotkaniu,	 nie	 pojawiło	 się	 dwa	 dni	 wcześniej.	
Rzeczywiście	dwa	spotkania	w	tygodniu	i	to	niemal	dzień	za	dniem	może	okazać	się	zbyt	dużym	
obciążeniem	dla	życia	zawodowego	i	rodzinnego,	stąd	odwołujemy	konferencję	20.04.2023,	
aby	jak	najwięcej	z	nas	mogło	uczestniczyć	w	świętowaniu	Niedzieli	Biblijnej	22.04.2023.	
	
Ogłoszenie	drugie	
O.	Marian	 Bernard	 Arndt	 potwierdził	 swoją	 obecność	 na	 czerwcowej	 rekolekcyjnej	 szkole	
biblijnej	w	ośrodku	w	Ząbkowicach	Śląskich,	co	znaczy,	że	przed	nami	fascynujące	spotkanie	z	
archeologią	biblijną.	W	odpowiednim	czasie	zostaną	ogłoszone	zapisy.	
	
Ogłoszenie	trzecie		
W	czasie	szkolnych	ferii	zimowych	2024	roku	planowana	jest	podróż	do	Ziemi	Świętej.	Ferie	
w	 we	 Wrocławiu	 wypadają	 w	 drugiej	 połowie	 stycznia,	 lecz	 konkretna	 data	 wyjazdu	
tygodniowego	 będzie	 znana	 najprawdopodobniej	 we	 wrześniu	 br.	 Do	 czasu	 naszych	
czerwcowych	 rekolekcji	 zapisy	 na	 pielgrzymkę	 złączoną	 z	 wyjazdem	 studyjnym	 zbiera	
Agnieszka	Stanecka	(tel.	603	777	383).	Po	tym	terminie	listę	przekazujemy	do	biura	podróży	i	
dalsze	zapisy	poprowadzi	biuro,	które	poda	orientacyjną	cenę	i	plan	wyjazdu.	
	

STRONA INTERNETOWA 
	
1.	 Zachęcamy	 do	 posłuchania	 relacji	 ze	 świętowania	 Niedzieli	 Słowa	 Bożego	
(https://lumenvitae.pl/2023/01/23/swieto-slowa-bozego-21-01-2023/)	 i	 zerknięcia	 na	 notatki	 prasowe	
odnośnie	do	całego	wydarzenia.		
	
2.	 Jak	 już	 zapewne	 wiecie,	 na	 naszej	 stronie	 internetowej	 pojawiła	 się	 nowa	 zakładka	
zatytułowana	 „Literatura	 dla	 ducha”.	 Prezentujemy	 na	 niej	 pozycje	 książkowe	 z	 dziedziny	
duchowości,	 teologii	 i	 biblistyki,	 po	 które	 naprawdę	 warto	 sięgnąć.	 I	 tu	 prośba:	 jeśli	 ktoś	
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chciałby	 polecić	 jakąś	 pozycję,	 bo	 uznał	 ją	 za	
budującą	 intelektualnie	 i	 duchowo	 –	 serdecznie	
zapraszamy	 do	 współpracy!	 Piszcie	 na	 adres	
Agnieszki	(agusiak27@o2.pl).	Czytajcie	i	dzielcie	się	
refleksjami	po	lekturze!	
	

DOBRA KSIĄŻKA 
	

Wielu	z	Was	zapewne	zna	moją	relację	z	niedawnej	
podróży	do	Syrii,	kraju	nękanego	wojną,	w	którym	
żyje	 zaledwie	 3	 procent	 chrześcijan	 różnych	
wyznań.	 Kto	 nie	 miał	 okazji	 zapoznać	 się	 z	 nią	 –	
zapraszam	do	 lektury	 i	 obejrzenia	 dwóch	 postów:	
Damaszek	 św.	 Pawła	 (https://mariuszrosik.pl/o-wierze-i-

uczynkach-w-damaszku/)		
i	 relacja	 z	 podróży	 (https://mariuszrosik.pl/damaszek-
malula-i-aramejski/).	
Tak	 się	 stało,	 że	 Wydawnictwo	 „Bratni	 Zew”	 tuż	

przed	moim	wyjazdem	„przypadkowo”	poprosiło	mnie	o	polecenie	przygotowywanej	książki	
Perła	o	wielu	blaskach.	Lektura	Pisma	Świętego	w	oparciu	o	ojców	syryjskich.	Nota	bene	na	
okładce	pojawi	się	logo	Inicjatywy	biblijnej	„Lumen	vitae”.	
Fascynująca	książka	Sabino	Chiali	porusza	tematykę	mało	znaną	polskim	czytelnikom,	nawet	
wśród	teologów.	Interpretacja	tekstów	biblijnych	przez	ojców	syryjskich	jest	warta	poznania	z	
kilku	 powodów.	 Po	 pierwsze,	 sposób	 myślenia	 syryjskich	 chrześcijan	 zasadza	 się	 na	
mentalności	typowo	semickiej,	a	więc	bliskiej	Izraelitom,	jednak	nieco	odmiennej.	Po	drugie,	
język	 syryjski	 (wcześniej	 zwany	 syriackim)	 wyrasta	 ze	 swoistej	 formy	 języka	 aramejskiego,	
którym	 posługiwał	 się	 Jezus.	 Po	 trzecie	 wreszcie,	 to	 właśnie	 na	 język	 ojców	 syryjskich	
dokonano	 jednych	 z	najstarszych	 tłumaczeń	Biblii,	 spośród	których	wymienić	można	Vetus	
Sira,	Peszittę,	przekłady	Filoksena	z	Mabbug	czy	Tomasza	z	Harkel.	Choć	minęły	wieki	od	czasu,	
gdy	ojcowie	syryjscy	sięgali	po	pióro,	by	komentować	Biblię,	ich	interpretacja	wciąż	otwiera	
nowe	horyzonty	wiary,	także	przed	współczesnymi	czytelnikami.	Gorąco	polecam!	

ks.	Mariusz	Rosik	
	

ZAPROSZENIE 
Wszystkich	pragnących	 lepiej	poznać	Biblię,	a	przez	nią	–	naszego	Pana	 Jezusa	Chrystusa	–	
zapraszamy	na	nasze	spotkania,	które	odbywają	się	dwa	razy	w	miesiącu.	Szczegóły	znajdziecie	
na	naszej	stronie	internetowej	w	zakładce	„Harmonogram”:	

	https://lumenvitae.pl/harmonogram/		
	

	


