3-5 czerwca 2022
KATOWICE „NA BIS”
Wspólne oczekiwanie na Pocieszyciela
PROGRAM

3 czerwca, piątek

17.20 Wyjście z Hotelu do Archikatedry
18.00 Eucharystia w Archikatedrze Chrystusa Króla
19.30 Kolacja w Restauracji Patio (opłata we własnym zakresie)

4 czerwca, sobota

DZIEŃ SKUPIENIA

08.30 Wyjazd z Hotelu busem/autobusem do Czernej k. Krzeszowic
10.00 Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
Zwiedzanie i poznanie historii Klasztoru Karmelitów Bosych
Konferencja o. Rafała Prusko OCD
Adoracja
Obiad
Droga Krzyżowa
15.30 Wyjazd z Czernej do Piekar Śląskich do Matki Bożej Miłości i Sprawiedliwości Społecznej
Zwiedzanie Bazyliki i kalwarii
Wspólna modlitwa
Kolacja (opłata we własnym zakresie)
Niespodzianka
Powrót do Hotelu na nocleg

5 czerwca, niedziela

Eucharystia
Niespodzianka
12.00 Koncert w gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
13.40 Obiad (opłata we własnym zakresie)

INFORMACJE

Hotel Katowice
Zakwaterowanie w Hotelu Katowice
możliwość zakwaterowania od godz. 14.00
rezerwacja: telefon: +48 32 25 98 021
e-mail: hotel@hotel-katowice.com.pl
na hasło „OV” specjalne, niższe ceny:
**Economy – cena za dobę:

pokój 1 osob. - 150 PLN brutto ze śniadaniem
pokój 2 osob. - 200 PLN brutto ze śniadaniem

doba hotelowa trwa od 14.00 do 12.00; parking przy Hotelu Katowice płatny
w przypadku rezerwowania pokoju dla 2 osób należy podać nazwiska tych dwóch osób

Wyjazd do Czernej i do Piekar Śląskich
Koszt wyjazdu i pobytu w Czernej uzależniony od ilości chętnych (bus/autobus?)
zostanie podany e-mailem po otrzymaniu zgłoszeń.

Koncert w NOSPR
W programie: Richard Strauss „Der Rosenkavalier” (fragmenty, wersja estradowa)
Czas trwania koncertu ok. 75 minut
Ceny biletów (miejsce na Antresoli)

bilet normalny - 60 zł
bilet ulgowy - 42 zł

Zgłoszenia do 15.05.2022 r. do Joli, e-mail: jolka49@poczta.fm
Temat maila: Katowice na bis
W zgłoszeniu należy podać:
imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu, e-mail
diecezja, stan
nocleg – w hotelu/ u znajomych/ brak noclegu
kolacja w piątek – tak/ nie
wyjazd do Czernej busem – tak/ nie
koncert w NOSPR – tak (bilet normalny)/ tak (bilet ulgowy)/ nie

