Jasna Góra – 29 listopada - 2 grudnia 2018 r.

KOBIETA MARZENIEM BOGA
rekolekcje dla stanu dziewic i kandydatek
prowadzący: ks. Arkadiusz Okroj, s. Anna Maria Pudełko,
dziewice konsekrowane z Centrum Promocji IFŻK
***

Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych
Rekolekcje odbędą się w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Częstochowa, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12

Rekolekcje dla kandydatek do Stanu Dziewic
Rekolekcje odbywają się w Domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
Częstochowa, ul. Św. Barbary 9/11
Prosimy, aby kandydatki przedstawiły zaświadczenie od ks. biskupa lub kapłana odpowiedzialnego
za ich formację o tym, że świadomie rozeznają podjęcie życia w stanie dziewic (są kandydatkami –
zostały przyjęte do formacji w swojej diecezji).
***
Na rekolekcje można dojechać do godz. 9.30 w piątek i wyjechać nie wcześniej niż w sobotę po
godz. 18.00
Opłaty przyjmujemy na miejscu przy rejestracji.
Chcę brać udział w rekolekcjach – koszty:


z noclegami i pełnym wyżywieniem: 300 zł



przyjadę w piątek na śniadanie: 250 zł



bez noclegów, ale z pełnym wyżywieniem: 200 zł



z noclegami, ale bez wyżywienia: 180 zł



bez noclegów i wyżywienia: 70 zł



chcę wybrać z czego będę korzystać:
do wybranych noclegów i posiłków dodajemy opłatę za rekolekcje: 70 zł



każdy nocleg kosztuje 40 zł
(czwartek/piątek, piątek/sobota, sobota/niedziela)
obiady kosztują 20 zł, śniadania i kolacje po 15 zł.
(od kolacji w czwartek, do śniadania w niedzielę)

Zapisy przez formularz na stronie http://www.konsekrowane.org/dziewice/
lub u Kazimiery Malińskiej OV – tel. 661 438 337

PIELGRZYMKA – Jasna Góra – 1 grudnia 2018

W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO
***
Koszt udziału w Pielgrzymce 10 zł.
Opłaty przyjmujemy na miejscu przy rejestracji.
Zapisy na Pielgrzymkę tylko dla osób, które nie uczestniczą w rekolekcjach stanowych!
***
Do 26 listopada można dodatkowo zarezerwować:


sobotni obiad - 20 zł



kolację w piątek - 15 zł



nocleg z piątku na sobotę - 40 zł



śniadanie w sobotę - 15 zł



kolację w sobotę - 15 zł



nocleg z soboty na niedzielę - 40 zł



śniadanie w niedzielę - 15 zł

Zakwaterowanie w Domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
Częstochowa, ul. Św. Barbary 9/11
Miejsce i pory posiłków zgodnie z programem.

PROSIMY O POWIADOMIENIE O REZYGNACJI

