
 

REKOLEKCJE 2020 
DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ŚWIECKICH 

 
Dla kogo są przeznaczone? 

▪ dla nauczycieli szkół pijarskich,  

▪ dla członków Bractw i Pijarskich Wspólnot Wiary, 

▪ dla osób związanych z pijarami, zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży – zaangażowanych 

w świetlicach, parafiach, stowarzyszeniu, fundacjach czy wydawnictwie. 

 

Na wyjazd zapraszamy całe rodziny. Dzieci od 3. roku życia będą miały zapewnioną opiekę, natomiast 

dorosłe osoby towarzyszące będą mogły uczestniczyć w niektórych punktach programu rekolekcyjnego. 

 
 
Co jest w programie? 

Tematyka rekolekcji łączy zagadnienia kalasantyńskie i z duchowości. Rekolekcje dzielimy na: 

▪ I stopnia – dla tych, którzy jadą na wakacyjne rekolekcje po raz pierwszy, 

▪ II stopnia – dla jadących po raz kolejny, 

▪ III stopnia – dla tych, którzy brali już wcześniej udział w rekolekcjach wakacyjnych co najmniej dwa 

razy i w tym roku chcieliby przeżyć rekolekcje w mniejszym gronie i większym wyciszeniu. 

 

W czasie wszystkich turnusów program rekolekcyjny obejmuje wspólną modlitwę, konferencje, 

rozważanie Pisma Świętego oraz celebracje liturgiczne – ta część przewidziana jest na godziny 

dopołudniowe oraz przed kolacją. Popołudnie i wieczór są zarezerwowane na zajęcia rekreacyjne.  

 

 

Informacje o turnusach 

W roku 2020 rekolekcje odbędą się w trzech ośrodkach: w Hebdowie, w Gietrzwałdzie oraz  

w Zakopanem. Dofinansowanie udzielone ze strony Prowincji uwzględnia koszt dojazdu na miejsce 

rekolekcji.  

 

Zapisy 

Pamiętajmy, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami formacji kalasantyńskiej: 

▪ w rekolekcjach I stopnia winni wziąć udział wszyscy nauczyciele już po pierwszym roku swej pracy 

w szkole pijarskiej; 

▪ w rekolekcjach II stopnia winny wziąć udział wszystkie osoby, które ostatni raz uczestniczyły  

w rekolekcjach w roku 2017 i wcześniej;  

 

ZAPISY DO 30 KWIETNIA 2020 r.  

LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC 

 
o. Piotr Różański SP, e-mail: laikatpijarski@gmail.com tel.: 513 85 25 91 
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TURNUS 2 Rekolekcje II stopnia 
Termin: 12 – 18 lipca 2020 

Miejsce: 
Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny 

ul. Klasztorna 2,   11-036 Gietrzwałd 

Temat: W CO WIERZĘ? 

Prowadzący: o. Józef Matras SP 

Koszt: 

Elbląg/Bolszewo – 310 zł; Poznań/Łowicz/Warszawa – 280 zł; 

Bolesławiec/Katowice/Kraków/Rzeszów – 250 zł; osoba towarzysząca – 390 zł; 

dziecko 0-3 lata – 0 zł, dziecko 4-6 lat – 200 zł, dziecko 7-12 lat – 250 zł, dziecko 13-

17 lat – 300 zł 

 

 

 

 

 

 

TURNUS 1 Rekolekcje I stopnia 
Termin: 05 – 11 lipca 2020 

Miejsce: 
 Dom Rekolekcyjny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

 ul. Krzeptówki 172,   34-505 Zakopane  

Temat: DOŚWIADCZENIE BOŻEJ MIŁOŚCI W UJĘCIU KALASANCJUSZA 

Prowadzący: o. Dominik Bochenek SP 

Koszt: 

Katowice/Kraków/Rzeszów - 310 zł; Bolesławiec/Poznań/Warszawa /Łowicz – 280 zł; 

Elbląg/Bolszewo – 250 zł; osoby towarzyszące – 390 zł, dziecko 0-3 lata – 0 zł, dziecko 4-

6 lat – 200 zł, dziecko 7-12 lat – 250 zł, dziecko 13-17 lat – 300 zł 

TURNUS 3 Rekolekcje III stopnia  

Termin: 26 lipca – 01 sierpnia  2020  

Miejsce: 
Centrum Wiara i Kultura – Hotel św. Norberta 

Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko 

Temat: PANIE, NAUCZ NAS SIĘ MODLIĆ 

Prowadzący: o. Sławomir Dziadkiewicz SP 

Koszt: 

Katowice/Kraków/Rzeszów – 350 zł; Bolesławiec/Poznań/Łowicz/Warszawa – 

310 zł; Elbląg/Bolszewo – 270 zł; osoby towarzyszące – 410 zł; dziecko 0-3 lata – 

0 zł, dziecko 4-6 lat – 200 zł, dziecko 7-12 lat – 250 zł, dziecko 13-17 lat – 300 zł 


