
Rekolekcje wakacyjne ministrantów 2022

Z wielką radością - po raz kolejny - zapraszamy na wakacyjne rekolekcje!
W tym roku rekolekcje odbędą się w następujących turnusach:
I turnus: 26 czerwca – 4 lipca
II turnus: 5 – 13 lipca
III turnus: 14 – 22 lipca
IV turnus: 24 – 31 lipca
V  turnus: 1 – 9 sierpnia

PUNKTY REKOLEKCYJNE:
Bielsko Lipnik – Ośrodek rekolekcyjny: Jubileuszowe Centrum Caritas diecezji Bielsko - Żywieckiej, ul.
Polna 31, 43-300 Bielsko Lipnik
Zakrzów – Ośrodek Wczasowo rekolekcyjny Caritas im. Jana Pawła II, ul. Zakrzów 76, 34-145 Zakrzów
Brenna – Ośrodek „Tabor”, ul. Leśników 38 43-438 Brenna

PRZEZNACZENIE:
Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III - po klasie 2, 3, 4 szkoły podstawowej
Zakrzów, Ośrodek Caritas turnus: IV - po 4, 5, 6 klasie szkoły podstawowej
Brenna Tabor turnusy dla młodszych: I, II - po klasie 5, 6, 7 szkoły

podstawowej
turnusy dla starszych: I, II - po 8 klasie wzwyż + ministranci starsi,
kandydaci na animatorów, animatorzy
turnusy: III, V - po 6, 7, 8 klasie wzwyż + ministranci starsi, kandydaci
na animatorów, animatorzy

ZAPISY
Zapisy odbywają się za pomocą strony internetowej www.dmak.info Początek zapisów planowany
jest na niedzielę 27 lutego 2022 r., a koniec zapisów przewidywany jest na niedzielę 5 czerwca
br. Zgłoszeń na wakacyjne rekolekcje ministranckie dokonują księża opiekunowie wspólnot
ministranckich, rodzice lub upoważnieni przez nich animatorzy. Ze względu na zgłaszanie turnusów do
kuratorium, po terminie nie będzie możliwości dopisania uczestników.

KOSZTY:
Wszystkie ośrodki rekolekcyjne spełniają kryteria sanepidowskie, kuratoryjne i przeciwpożarowe.
Posiadają również potrzebne zezwolenia i dostosowania. Ofiara za rekolekcje w tym roku wynosi 840
zł. od osoby. Miejsca zarezerwowane przez Internet należy opłacić do 15 dni, w przeciwnym razie
rezerwacja przepada. Ofiary za rekolekcje można przywozić do parafii Trójcy Przenajświętszej w
Kochłowicach przy ul. Tunkla 2, 41-707 Ruda Śląska Kochłowice. Mogą to uczynić rodzice, animatorzy
czy księża przywożąc pieniądze zbiorczo np. z kilku parafii czy dekanatu. Podtrzymane są
dofinansowania pewnej części ofiary z tzw. kasy ministranckiej.

PROWADZĄCY i UBEZPIECZENIE:
Uczestnicy rekolekcji objęci są ubezpieczeniem obowiązującym przez cały okres trwania turnusu
rekolekcyjnego. Rekolekcje prowadzą księża z Archidiecezji oraz klerycy WŚSD archidiecezji
katowickiej, wspomagani przez animatorów parafialnych wspólnot ministranckich. Przedstawiamy
tegorocznych Prowadzących: ks. Karol Faj, ks. Mateusz Mnich, ks. Paweł Gajda, ks. Piotr
Lewandowski, ks. Marek Organista, ks. Dorian Figołuszka, ks. Grzegorz Margalski, ks. Daniel Ludwik,
dk. Piotr Literski.

http://www.dmak.info/

