Harmonogram
01.07.2018- 14.07.2018

Letnia Szkoła Kaligrafii i Iluminacji
Szkolenia i warsztaty ,
Letnia Szkoła Kaligrafii i Iluminacji to niezapomniana wakacyjna przygoda z literami. Organizatorem turnusów jest Szkoła Kaligraf z Krakowa - www.kaligraf.eu.

09.09.2018- 15.09.2018

Oczyszczenie ciała i duszy – rekolekcje z dietą dr Ewy Dąbrowskiej. Prowadzący: o.
Eugeniusz Grzywacz
Rekolekcje wszystkie ,
Serdecznie zapraszamy wszystkich dbających o zdrowie, oraz rozwój duchowy. Zachęcamy, aby poprzez udział w rekolekcjach umocnić więź z Bogiem, a
stosując odpowiednio dobraną dietę owocowo-warzywną i zestaw ćwiczeń ruchowych zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną.

12.10.2018- 14.10.2018

Uzdrów mnie Panie - rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzący: o. Piotr
Różański SP
Rekolekcje wszystkie ,
Rekolekcje dotyczące uzdrowienia wewnętrznego. Oparte na tekstach Pisma Świętego, połączone z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.Rekolekcje poprowadzi
o. Piotr Różański SP, pijar. Duszpasterz.

19.10.2018- 22.10.2018

Dni Skupienia Prowadzący: o. Stanisław Kania SP
Rekolekcje wszystkie ,
Zapraszamy na Dni Skupienia mające na celu przybliżyć Boże Miłosierdzie w Orędziu Matki Bożej z Medjugorie.

26.10.2018- 27.10.2018

Kurs przedmałżeński
Nauki przedmałżeńskie , Szkolenia i warsztaty ,
Dwudniowe katechezy przedmałżeńskie w dniach 26-27.10.2018 2018. Zapraszamy na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa.
Dzień I - od 17:00, dzień II - od 9:00 do 18:00.

09.11.2018- 11.11.2018

Rekolekcje Uwolnienia - Mojżesz. Prowadzący: ks. Jan Reczek
Rekolekcje wszystkie ,
Rekolekcje przeznaczone dla osób dorosłych pragnących doświadczyć miłosierdzia dla uzyskania pokoju serca, wolności od utrpień, wspomnień i niepokojów.

16.11.2018- 18.11.2018

Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem - rekolekcje dla
małżeństw. Prowadzący: o. Ksawery Knotz
Rekolekcje wszystkie ,
Rekolekcje dla małżeństw poświęcone życiu seksualnemu i jego znaczeniu w budowaniu więzi małżeńskiej.
Rekolekcje poprowadzi o. Ksawery Knotz z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, duszpasterz małżeństw, rekolekcjonista, autor książek m.in: Seks jakiego nie
znacie; Dla małżonków kochających Boga; Seks jest boski, czyli erotyka katolika. Redaktor portalu www.szansaspotkania.pl.
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07.12.2018- 09.12.2018

Rekolekcje Uświęcenia w Duchu - Paweł. Prowadzący: ks. Jan Reczek
Rekolekcje wszystkie ,
Rekolekcje przeznaczone dla osób dorosłych pragnących doświadczyć miłosierdzia dla uzyskania pokoju serca, wolności od utrpień, wspomnień i niepokojów.
W Rekolekcjach moga wziąć udział osoby, które uczestniczyły już w Rekolekcjach Dawid lub Mojżesz.

24.12.2018- 26.12.2018

Boże Narodzenie w XII-wiecznym klasztorze. Prowadzący: o. Eugeniusz Grzywacz
Rekolekcje wszystkie ,
Serdecznie zapraszamy zarówno osoby samotne, pragnące przeżyć Święta z innymi, w pełnej pokoju i życzliwości chrześcijańskiej atmosferze, jak i rodziny
chcące połączyć świętowanie z rodzinnym wypoczynkiem. Zapewniamy, że nasz obiekt, będzie doskonałym miejscem na prawdziwe przeżycie Świąt Bożego
Narodzenia.
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