
Sprawozdanie z pracy formacyjnej 
 we Wspólnocie św. Moniki w 2016 r. 

 

1.Comiesięczna, wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. 
 

2.Rekolekcje Wielkopostne(m-c marzec) i Godziny Skupienia(m-c sierpień). 
 

3.Inne spotkania modlitewne: (oprócz spotkań na modlitwie w Sanktuarium, w stałe święta  
karmelitańskie i inne ,w Kościele). 

 
-m-c luty -  Sakrament Chorych dla rodziców Wspólnoty, 
-m-c marzec - Droga Krzyżowa- tekst z „Wyznań” św. Augustyna(oprac. Wspólnoty), 
-m-c marzec - Droga Krzyżowa i Nabożeństwo pokutne – wsparcie pielgrzymów EDK- tekst z 
„Wyznań”św. Augustyna (oprac. Wspólnoty), 
-m-c marzec  - Adoracja Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy” tekstami z książki „Jezus z 
Nazaretu'(oprac. 11 testów przez  Wspólnotę), 
-m-c październik -  modlitwa różańcowa z tekstami rozważań z listów do matki św. Elżbiety 
(oprac. Wspólnoty), 
-m-c październik -  czuwanie modlitewne tekstami i śpiewem  wg św. Teresy od Jezusa (oprac. 
Wspólnoty), 
-m-c listopad -  modlitwa różańcowa za zmarłych z tekstami rozważań z listów do matki św. 
Elżbiety(oprac. Wspólnoty), 
-m-c grudzień - modlitwa adoracji Najświętszego sakramentu w intencji powołań do Karmelu , 
tekstami św. Elżbiety (oprac. Wspólnoty).   
 

4.Inne działania: 
-oprac.”ankiety” dla rodziców,  
-przyg. wiązanek palmowych -  jako cegiełki 
-przyg. pojemników z wiśniami z ogrodu klasztornego  - jako cegiełki 
-przyg. bukiecików ziół i toreb z owocami – jako cegiełki 
-przyg. torebek z siankiem – jako cegiełki 
-przyg. „Ciemnicy” w Sanktuarium 
-przyg. „Żłóbka' w Sanktuarium 
-udział w czytaniu listów św. Elżbiety w Sanktuarium i przyg. agapy  
-uruchomienie nowej strony internetowej dla Wspólnoty 

-oprac. i zapisanie na stronie internetowej Wspólnoty dwóch nr. pisma Via Monicea  
 

5.Pielgrzymki: 
-udział w organizacji Pielgrzymki do Ziemi Świętej 
-organizacja Pielgrzymki- „majówki do Zwoli" 
-organizacja  Pielgrzymki do Sanktuarium MB Szkaplerznej w Zamartem 
-udział w Pielgrzymce kobiet z Sanktuarium MB w Tulcach do Sanktuarium św. Józefa w 
Poznaniu. 

 

6.Udział w organizacji filii Wspólnoty św. Moniki w Czapurach przy kościele św. Augustyna. 
 

7.Poświęcenie obrazu św. Moniki namalowanego prze artystę-malarza pana Przemysława 
Kaleńskiego, członka Wspólnoty. 


