
INFORMACJE O REKOLEKCJACH 

1. Wakacyjne rekolekcje w Ostrzycach to czas pogłębiania więzi z Bogiem. To również poznawanie i 

odkrywanie siebie, nawiązywanie nowych kontaktów,, budowanie wspólnoty, aby dzielić się w niej 

wiarą, życiem, świadectwem. 

2. Codzienna Msza Święta, modlitwa, adoracja, uwielbienie mają na celu wewnętrzną odnowę. To 

również super okazja, aby zapytać o powołanie, życie Sióstr Miłosierdzia, razem rozeznawać wolę 

Bożą. 

3. Rozpoczęcie turnusu w dniu wyznaczonym o godzinie 12.00. Zakończenie o godzinie 10.00. Koszt 

rekolekcji wynosi 200 zł. Wpłacamy je po przybyciu na rekolekcje u organizatora. 

4. W czasie zgłoszenia prosimy o następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr 

telefonu kontaktowego do rodziców lub opiekuna, istniejące problemy zdrowotne, dary i 

umiejętności, które ubogacą czas rekolekcji (np. można włączyć się w diakonię muzyczną, taneczną, 

plastyczna, kulinarną, teatralną lub inne). 

5. Dobre przeżycia duchowe związane są z ładem zewnętrznym i porządkiem, proszę nastawić się na 

chętny udział w akcjach gospodarczo-porządkowych. 

6. Organizatorzy i kadra nie odpowiadają za wartościowe rzeczy narażone na zaginięcie. Prosimy o 

niezabieranie ze sobą laptopów, tabletów, drogiej biżuterii itp. Pomóżmy Jezusowi dostać się do 

naszych serc, pozwólmy innym nacieszyć się naszą obecnością, a sobie nacieszyć się innymi.  

7. Na pewno będzie przydatny środek przeciw komarom (dom znajduje się tuż nad jeziorem). 

Obowiązkowe jest nakrycie głowy podczas słonecznych leśnych wędrówek po pięknych kaszubskich 

okolicach, a także wygodne obuwie. Przyda się miękkie obuwie do tańców i chodzenia po ośrodku. 

Oprócz tego potrzebne są osobiste rzeczy, z uwzględnieniem właściwego stroju na Mszę Świętą 

(skromny wygląd). Konieczne będą także: śpiwór, cienki płaszcz przeciwdeszczowy, Pismo Święte, 

różaniec, notatnik, strój kąpielowy. Można korzystać z aparatu fotograficznego. Zdjęcia będą 

dostępne dla zainteresowanych na naszej, wyżej podanej stronie internetowej. 

8. W czasie rekolekcji zapewniamy wyżywienie podstawowe pod dostatkiem.  

9. Mile widziane dary do „wspólnego mieszka”. Jeśli ktoś ma możliwość i pragnienie, można 

przywieźć np. słodycze, materiały plastyczne, gry, urządzenia sportowe…. Za wszelkie dobro i 

zaufanie serdecznie dziękujemy wraz z całą grupą rekolekcyjną. Naszą wdzięczność wyrażamy w 

codziennych  modlitwach i ofiarach Mszy Świętych. 

Wincentyńskie „Wakacje z Bogiem” 2018 

23.06-30.07 (7-14 lat)  

ul. Mariacka 24/28, 61-012 POZNAŃ 

 

*** 

 

3-10.07 (15-35 lat) 

ul. Kościelna 1, 83-311 Goręczyno, OSTRZYCE 

 

*** 

 

13-19.07 (7-14 lat) 

ul. Poznańska 28, 64-200 WOLSZTYN 

 

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

ZAPRASZAMY!!! 



S. Katarzyna Mierzejewska, ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno 

tel. 608-857-123 

e-mail: wincentka@wp.pl 

Siostry Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (Szarytki) 

www.szarytki.chelmnosm.pl (zakładka DLA MŁODYCH) 

 

mailto:wincentka@wp.pl
http://www.szarytki.chelmnosm.pl/

