REKOLEKCJE DLA RODZIN - WAKACJE 2018
Może Waszej małżeńskiej miłości przydałby się mały remanencik? Może nie
macie czasu na zwykłe, małżeńskie pogaduszki? Może uważacie, że po kilku,
kilkunastu lub kilkudziesięciu latach małżeństwa już nic ciekawego Wam się nie
przydarzy? A może chcecie po prostu razem z rodziną przeżyć wakacje z Bogiem?
Jeśli tak, to zapraszamy Was na Rekolekcje Wakacyjne dla Rodzin do
malowniczej, górskiej Kamienicy u podnóża Gorców, kurortowej Szczawnicy lub do
nadbałtyckich, spokojnych Dębek.
W tym roku organizujemy trzy turnusy w górach i jeden nad morzem w terminach:

Turnus I
30.06. – 07.07.2018

Turnus II
09.07. – 15.07.2018

Turnus III
16.07. – 22.07.2018

Dębki
(morze)

Kamienica
(góry)

Kamienica
(góry)

„Jak mądrze kochać: siebie, męża/żonę, dzieci, rodziców?”
- turnus pogłębiający
Poprowadzą: o. dr Andrzej Bielat OP oraz Joanna i Norbert
Dawidczykowie
„Jedność serc, dusz i ciał”
– turnus ewangelizacyjny
Poprowadzą: ks. dr hab. Przemysław Artemiuk oraz Joanna i
Norbert Dawidczykowie
„Jedność serc, dusz i ciał”
- turnus ewangelizacyjny
Poprowadzą: ks. Jarosław Wiszowaty oraz Anna i Marek
Rokitowie

Turnus IV
11.08. – 17.08.2018

Szczawnica
(góry)

(według formuły opracowanej przez Joannę i Norberta
Dawidczyków,
wzbogaconej
sercem,
pomysłami
i
wykonaniem prowadzących turnus)
„Bigos małżeński”
- turnus z indywidualnym prowadzeniem
Poprowadzą: ks. dr hab. Przemysław Artemiuk oraz Joanna i
Norbert Dawidczykowie
Każda para małżeńska ma codziennie pół godziny sam na sam
z animatorem lub prowadzącymi - polecamy te rekolekcje
szczególnie tym małżeństwom, które zmagają się z jakimiś
przeciwnościami życiowymi lub małżeńskimi i chciałyby
przyjrzeć się tej sytuacji z kimś trzecim.
Organizator: Diakonia Małżeńska „Odnowa Rodzinom”
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.

REKOLEKCJE DLA RODZIN 2018 - KOSZT i ZAPISY
Koszt rekolekcji jest związany z różnym standardem ośrodków, w których odbywają
się rekolekcje, czyli w Kamienicy warunki są dobre (prawie wszystkie pokoje z łazienkami),
w Szczawnicy i Dębkach standard pokoi jest wysoki, można powiedzieć, że naprawdę
dobrego hotelu (wszystkie pokoje z łazienkami). Ośrodki można obejrzeć na stronach
WWW.
W ramach opłaty za rekolekcje zapewniamy: zakwaterowanie, pełne wyżywienie – trzy
posiłki dziennie, opiekę w grupach wiekowych dla dzieci w czasie zajęć dla rodziców,
pomoce do zajęć, opiekę duszpasterską.

O P Ł A T Y ZA REKOLEKCJE
DĘBKI
Dzieci do lat 2 – 50 zł
Dzieci od 3 do 12 lat - 280 zł
Dzieci od 13 do 17 lat - 560 zł
Dorośli za osobę - 850 zł

KAMIENICA
Dzieci do lat 2 – bezpłatnie
Dzieci od 3 do 17 lat - 340 zł
Dorośli za osobę - 600 zł

SZCZAWNICA
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
Dzieci od 4 do 17 lat - 500 zł
Dorośli za osobę - 750 zł

ZAPISY
TURNUS: I, II, IV
Joanna i Norbert Dawidczykowie
e-mail: norbert.dawidczyk@gmail.com
tel. 600 202 904 - Norbert
tel. 606 779 588 - Joanna
www.dawidczykowie.pl

TURNUS: III
Anna i Marek Rokitowie
e-mail: awrokita@wp.pl
tel. 607 038 087 - Anna
tel. 782 999 801 – Marek
www.warmia.odnowa.org

Organizator: Diakonia Małżeńska „Odnowa Rodzinom”
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.

