
  

  
 

 

Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła Diecezji Siedleckiej . 
 
   Trwając  w radości Bożego Narodzenia na początku Nowego 2019 roku  życzymy Radości z 
Narodzenia Pana , pokoju i miłości. Błogosławieństwa oraz wielu łask Bożych w Nowym 2019 Roku. 
Niech Ten , który jest Bogiem z Nami prowadzi i błogosławi ! 
    Połowa kolejnego roku formacyjnego już za nami, ale jeszcze wiele wydarzeń przed nami. O nich 
pragniemy Was w tym liście poinformować. 

. 
1. Planowane w bieżącym roku formacyjnym rekolekcje : 

 
Temat: Niepokalana wzorem Nowego Człowieka 

 Kiedy? 1 - 3 lutego 2019 
 Prowadzący: o. Grzegorz Owsianko OFM Conv 
 Koszt: 120 zł / os. dorosła, 60 zł /  dziecko (trzecie i następne dziecko zwolnione z 

opłat) 
 Zgłoszenia dostępne pod TYM LINKIEM. 

Temat: Uzdrawiająca moc przebaczenia 

 Kiedy? 22 - 24 marca 2019 
 Prowadzący: ks. Marek Andrzejuk 
 Koszt: 120 zł / os. dorosła, 60 zł /  dziecko (trzecie i następne dziecko zwolnione z 

opłat) 
 Zgłoszenia dostępne pod TYM LINKIEM. 

Temat: Rekolekcje ewangelizacyjne 

 Kiedy? 1 - 5 maja 2019 
 Prowadzący: ks. Marek Andrzejuk 
 Koszt: 320 zł / os. dorosła, 160 zł /  dziecko (trzecie i następne dziecko zwolnione z 

opłat) 
 Zgłoszenia dostępne pod TYM LINKIEM. 

Temat: Dialog miejscem spotkania z Bogiem i współmałżonkiem 

 Kiedy? 17 - 19 maja 2019 
 Prowadzący: Monika i Daniel Leszczyńscy 
 Koszt: 120 zł / os. dorosła, 60 zł /  dziecko (trzecie i następne dziecko zwolnione z 

opłat) 
 Zgłoszenia dostępne pod TYM LINKIEM. 

Temat: Rekolekcje dla Seniorów (60+) 

 Kiedy? 24 - 26 maja 2019 
 Prowadzący: ks. Marek Andrzejuk wraz z zespołem  
 Koszt: 120 zł / os. dorosła 
 Zgłoszenia dostępne pod TYM LINKIEM. 
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 Zgłoszenia elektronicznie przez naszą stronę www.siedlce.oaza.pl 
  Zaakceptowane zgłoszenie i wpłacona zaliczka są równoznaczne z zapisem 

na listę uczestników. Informacje szczegółowe  pod nr tel.: 728 988 650, 
600 001 070, 602 718 525 

 

Rekolekcje wakacyjne 

BOBROWNIKI (Krasnoglińska 1B, 08-500 Ryki)   

28.06 – 14.07.2019 - OAZA RODZIN I ST. 
16.07 – 01.08.2019 - OAZA RODZIN II ST. 
02.08 – 07.08.2019 - Rekolekcje Ewangelizacyjne 
09.08 – 13.08.2019 - ORAR  I ST. 
14.08  - 18.08.2019 - ORAR II ST. 
20.08 – 25.08.2019 - ORDR I ST (Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcji) 

DOM "MORIA" W ŁUKOWIE (ul. Ks. Dra M. Bednarczyka 4)   

28.06 – 14.07.2019 - OAZA RODZIN II ST. 
16.07 – 01.08.2019 - OAZA RODZIN III ST. 
03.08 – 19.08.2019 - OAZA RODZIN I ST. 
20.08 – 25.08.2019 - Rekolekcje Ewangelizacyjne 

Koszt 

 rekolekcje 15-dniowe: 800 zł / os. dorosła, 400 zł / dziecko (trzecie i następne dziecko 
zwolnione z opłat) 

 rekolekcje „krótkie”: 360 zł / os. dorosła, 180 zł / dziecko (trzecie i następne dziecko 
zwolnione z opłat) 

Zgłoszenia dostępne pod TYM LINKIEM. 

Zaakceptowane zgłoszenie i wpłacona zaliczka (w wysokości kosztów osoby 
dorosłej) są równoznaczne z zapisem na listę uczestników. Informacje 
szczegółowe pod nr tel.: 728 988 650, 600 001 070, 602 718 525  

Zachęcamy do udziału w rekolekcjach przede wszystkim formacyjnych. 

Przypominamy jednocześnie ,że udział w nich jest jednym ze zobowiązań 

wynikających z przynależności do  DK. 

4. Składamy serdeczne podziękowanie za złożone w minionym roku formacyjnym „dniówki”  

oraz za przekazanie 1% odpisu z podatku za poprzedni rok. Zapewniamy, że wszystkie 

przekazane środki wykorzystywane są rozsądnie i rzetelnie. Prace remontowe w Domu 

„Moria” nadal trwają dlatego ośmielamy się prosić o odpis  1% z Waszych podatków za 

2018r. oraz dalsze wsparcie materialne i modlitewne naszego wspólnego dzieła jakim jest 

Dom „Moria”. 

5. Prosimy o modlitwę w intencji wyborów nowych par rejonowych, a także w intencji  

wszystkich zaplanowanych rekolekcji i wydarzeń. 

Szczęść Boże 

    Moderator diecezjalny                                                          Para diecezjalna       

    Ks. Marek Andrzejuk                                                        Jola i Bogdan Jędrych                                                                                                                                                                                

http://www.siedlce.oaza.pl/
https://www.siedlce.oaza.pl/formularz/zgloszenie-na-rekolekcje-wakacyjne

