Zaproszenie na rekolekcje
Wielu z nas odczuwa gorycz krzywdy, choroby, niesprawiedliwości, biedy i samotności. Ponadto
dochodzą jeszcze nasze słabości, wady, grzechy i w efekcie cierpienie, lęk i bezradność. Rekolekcje
to idealny czas aby uporządkować sprawy swojego sumienia i umocnić swoją więź z Chrystusem.
To czas owocnych i pieknych przeżyć czego mogliśmy już wielokrotnie doświadczyć w Sostrup!
Zapraszamy wszystkich chetnych, w szczególności Polaków zamieszkałych w Danii oraz ich
rodziny do udziału w trzydniowych rekolekcjach, które odbedą się w terminie 10-12 Listopada
2017 r. pod adresem:
Sct. Pauls Kirke i Sønderborg
Ringridevej 35
6400, Sønderborg
Rekolekcje poprowadzi Pallotyn Ks. Tadeusz Miszewski z pomocą osób świeckich ze wspólnoty
„Betlejem” z Bielska-Białej (www.betlejem.pl).
W programie rekolekcji:
-codzienna Msza Święta w Kościele Sct. Pauls Kirke w Sønderborgu,
-konferencje wygłaszane przez Ksiedza Pallotyna,
-indywidualna modlitwa w ciszy,
-wspólna modlitwa wieczorna przed Najświętszym Sakramentem
błogosławieństwem,
-wspólny podwieczorek i śpiew przy akompaniamencie gitar.
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W trakcie rekolekcji będzie:
-okazja do rozmowy i spowiedzi (Ks. Tadeusz - w języku polskim i angielskim- sobota 11.11.2017.
Dodatkowe informacje:
Równolegle do zajęć dla dorosłych odbywać się będą interesujące zajęcia dla dzieci.
Zakwaterowanie będzie możliwe w "Danhostel" przy ulicy Kærevej 70 w Sønderborgu (tel :
74423112) - organizatorzy zapewniają pomoc przy ewentualnych problemach z noclegami.
Przyjazd w piątek wieczorem. Wyjazd w niedzielę po południu.
Zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub mailem najpóźniej (!) do 03 listopada 2017 do
nastepujących osób:
Urszuli Fiori dla Sønderjylland Sønderborg: tel.: +4552760947, e-mail:
uffgrazyna@gmail.com
Marek Żelechowski dla Jutlandii północnej Aalborg: tel.: +4598511158, e-mail:
boma11ster@gmail.com
Należy ze sobą zabrać:

 Pismo Święte – najlepiej jeden egzemplarz na każdą dorosłą osobę. Na miejscu będzie
możliwość zakupu Biblii małego formatu w języku polskim,
 notatnik i coś do pisania, kredki, flamastry, bloki rysunkowe i gry (wg zainteresowań) dla
dzieci, a w razie dobrej pogody: piłki, rakietki do badmintona itp.,
 obuwie zmienne,
 dokładny plan dojazdu: można wydrukować ze strony www.krak.dk,
 własne produkty żywnościowe na cały weekend; gorący posiłek w sobotę w Restauracji
Castello (w formie bufetu szwedzkiego) - cena ok. 120kr ze zniżką dla dzieci,
 ciasto, kawę i herbatę na wspólne podwieczorki (będą 2),
 mile widziane instrumenty muzyczne (będą 2 gitary i skrzypce).
Koszt rekolekcji: 2 noclegi jak wyżej, dobrowolna ofiara rekolekcyjna dla prowadzącego księdza
rekolekcjonisty oraz dobrowolna kwota na podróż dla osób ze wspólnoty „Betlejem”.
Serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy i zachęcamy wszystkich Państwa, aby skorzystać z szansy i
oderwać sie na kilka dni od codziennych obowiązków po to, aby od nowa naładować duchowe
akumulatory. Istnieje możliwość zapraszenia osób duńskojęzycznych - wówczas konferencje i
kazania będą tłumaczone na język duński i angielski. Prosimy o przekazanie tego zaproszenia oraz
wszelkich szczegółowych informacji ewentualnym osobom zainteresowanym.

