Rekolekcje wakacyjne dla ministrantów 2011 – INFORMATOR
Od kilkudziesięciu lat w naszej (archi)diecezji w czasie wakacji organizowane są
letnie rekolekcje dla ministrantów. Także w tym roku kontynuujemy tą
potrzebną i skuteczną formę formacji służby liturgicznej. Chcemy ją przeżywać
wraz z patronką misji – św. Tereską od Dzieciątka Jezus. Hasłem rekolekcji
będą słowa: „W sercu Kościoła ja będę miłością!”
PUNKTY REKOLEKCYJNE:
•

Bielsko Lipnik – Ośrodek Caritas (diecezji Bielsko-Żywieckiej), ul. Polna 21

•

Bielsko Lipnik – Dom Sióstr Szkolnych de Notre Dame, ul. Polna 51

•

Brenna Leśnica

•

Kalna k. Żywca – Dom przy parafii św. Antoniego

•

+ rekolekcje rowerowe Szlakiem sanktuariów Maryjnych (Kraków-Czerna-LeśniówCzęstochowa)

TERMINY TURNUSÓW:
turnus 1: 27.06. – 5.05. 2011 r.
turnus 2: 6.07. – 14.07. 2011 r.
turnus 3: 15.07. – 23.07. 2011 r.
turnus 4: 24.07. – 1.08. 2011 r.
turnus 5: 2.08. – 10.08. 2011 r.
turnus 6: 11.08. – 19.08. 2011 r. (UWAGA: turnus 6 - tylko w Bielsko Lipnik: w Domu Sióstr
Szkolnych de Notre Dame).
rekolekcje rowerowe: 22.08 – 25.08.2011 r.
PRZEZNACZENIE:
Turnusy w ośrodkach rekolekcyjnych:
Bielsko Lipnik CARITAS – (turnusy: 1,2,3,4,5) przeznaczona dla ministrantów po 2,3,4,5
klasie Szkoły Podstawowej (włącznie)
Bielsko Lipnik Siostry de Notre Dame – (turnusy: 2,3,4,5,6) przeznaczona dla ministrantów
po 2,3,4,5 klasie Szkoły Podstawowej (włącznie)
Brenna Leśnica – (turnusy: 1,2,3,4) przeznaczona dla ministrantów po 6 klasie Szkoły
Podstawowej, gimnazjum i starszych
Kalna - (turnusy: 1,2,3,4,5)przeznaczona dla ministrantów po 6 klasie Szkoły Podstawowej,
gimnazjum i starszych, przy czym:
UWAGA: turnus 1 i 3 w Kalnej tylko dla animatorów parafialnych wspólnot
ministranckich, zaś turnus 2: tylko dla Ministrantów Słowa Bożego (lektorzy) i kantorów.
Rekolekcje tematyczne w Kalnej:

Turnus 1: „Niech moc będzie z wami!”
Turnus 2: „Przez liturgię do Jezusa”
UWAGA: Księża opiekunowie zgłaszają ministrantów zgodnie z wiekiem
i przeznaczeniem turnusów. Jest to konieczne dla sprawnego i owocnego prowadzenia
poszczególnych rekolekcji.
PROWADZĄCY:
Rekolekcje prowadzą księża, diakoni oraz klerycy WŚSD archidiecezji katowickiej,
wspomagani przez animatorów parafialnych wspólnot ministranckich, ustanowionych przez
Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.
UBEZPIECZENIE:
Uczestnicy rekolekcji, poza ubezpieczeniem szkolnym, objęci
ubezpieczeniem, obowiązującym przez cały okres trwania turnusu.

są

dodatkowym

KOSZTY i ZAPISY:
Koszt rekolekcji (od jednego uczestnika) wynosi 440 zł. Płatności dokonuje się
bezpośrednio przy zapisywaniu ministrantów na turnusy. Przy zapisach otrzymuje się kartę
uczestnictwa, którą wypełnioną (zgoda rodziców, opinia lekarska, konieczne informacje, itd.)
ministrant obowiązkowo przywozi na punkt rekolekcyjny. Animatorzy pomagający
w prowadzeniu turnusów płacą 100 zł u moderatora danego turnusu.
Zapisy odbywają się w następujące dni: 28.04, 5.05, 12.05, 19.05, 26.05 i 2.06.
(czwartki). Miejsce zapisów: salka na II piętrze probostwa Katedry Chrystusa Króla
w Katowicach, w godzinach: 10.30-14.00. Zapisy przeprowadzają osoby wyznaczone przez
DMAK. Zapisów dokonują tylko księża opiekunowie wspólnot, ewentualnie upoważnieni
przez nich animatorzy.
Po wyznaczonych terminach: pytać bezpośrednio ks. Duszpasterza archidiecezjalnego
(Ks. Bogdan Kornek, tel. kom. 601 726 629).
Serdecznie zapraszamy!

