Jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy w oczach Bożych i niczym więcej.
(św. Franciszek z Asyżu)

W KRAKOWSKICH ZAKONACH ŻEBRACZYCH – spacery z GeoAsystą
Czas trwania spaceru: 2-4 godzin w zależności od wybranych obiektów. Spacer
prowadzony w wolnym tempie, m.in. długimi odcinkami wśród zieleni miejskiej
Plant Krakowskich.
Prowadzący spacer: dr Witold Warcholik (www.geoasysta.pl).
W trakcie spaceru wykonuję i udostępniam fotografie uczestników.

Początek trasy: Plac Wszystkich Świętych (lub wskazany przez grupę parking).
Koniec trasy: Miejsca parkingowe: pod Wawelem lub przy Placu Studzińskiego
lub na Placu Matejki.
Cennik usługi przewodnickiej: www.geoasysta.pl
Wybrane obiekty omawiane w trakcie spaceru (oznaczenia na planie):
1. Klasztor Dominikanów (m. in. krużganki, wnętrze bazyliki Św. Trójcy, w tym
kaplica i konfesja św. Jacka)
Strona klasztoru - www.krakow.dominikanie.pl

2. Klasztor Franciszkanów (m.in. krużganki, wnętrze bazyliki, w tym. polichromie
i witraże S. Wyspiańskiego, droga krzyżowa J. Mehoffera, kaplica bł. Salomei,
całun, bractwa, ławka K. Wojtyły, pobliskie okno papieskie Pałacu Biskupiego)
Strona klasztoru - www.franciszkanska.pl

3. Klasztor i kościół Bernardynów p.w. św. Bernardyna ze Sieny (m. in. kaplica
św. Szymona z Lipnicy, kaplica św. Anny)
Strona klasztoru - www.bernardyni.com.pl

4. Kościół i klasztor Kapucynów p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
w Krakowie (m.in. domek loretański)
Zakony żebracze (mendykanckie). W średniowiecznej Europie wzrasta liczba
ludności, rozwijają się miasta, powstają nowe szkoły, teologii naucza się już nie tylko
w zamkniętych klasztorach, bo ważną rolę w życiu społecznym i religijnym odgrywają
uniwersytety. Wiedza staje się cenna, ludzie przemierzają wielkie przestrzenie, żeby ją
zdobyć. Równocześnie jednak zauważalny jest duchowy kryzys kościoła, niewłaściwe
prowadzenie się części duchowieństwa i wzrost ruchów heretyckich. Św. Franciszek i św.
Dominik niosą ewangelię ludziom potrzebujących bez żadnego zabezpieczenia
materialnego. Wędrują, podczas gdy ustabilizowane wspólnoty monastyczne wiodą
życie w jednym miejscu. Ich wspólnoty żyją z kwesty i to jedynie w razie konieczności,
nadwyżkę otrzymanych dóbr oddając biednym. Są wolni. Zakładają nowe klasztory
przede wszystkim w miastach, gdzie strzeliste, „bez skazy”, katedry stają się
odzwierciedleniem duszy człowieka tęskniącego za Bogiem.

Strona klasztoru - www.krakow.kapucyni.pl

5. Kościół św. Kazimierza Królewicza w Krakowie i klasztor Reformatów (m.in.
droga krzyżowa M. Stachowicza, krypty – udostępniane tylko 2 i 3.11)
Strona klasztoru - http://ofm.krakow.pl

6. Bazylika Nawiedzenia NMP przy klasztorze Karmelitów „Na Piasku” (m.in.
Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Piaskowej - Pani Krakowa, stópka
królowej Jadwigi)
Strona klasztoru - www.krakow.karmelici.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GeoAsysta dr Witold Warcholik, tel: 691288840, e-mail:geoasysta@gmail.com www.geoasysta.pl

