
Święty Anioł Stróż jest naszym wiernym towarzyszem, który nie tylko nas strzeże, lecz także pragnie być 
naszym przewodnikiem w drodze do BOGA. W ten sposób chce nam pomóc w rozeznaniu zadań, 
do jakich powołuje nas CHRYSTUS, abyśmy mężnie i zdecydowanie dawali świadectwo skarbu naszej 
wiary. Jeśli się na to otworzymy, to bardziej zbliżymy się do naszego anioła. 
Podczas rekolekcji otrzymamy wskazówki, jak możemy żyć we wspólnocie z naszym świętym Aniołem 
Stróżem. 

REKOLEKCJE OPUS ANGELORUM
W SKORZESZYCACH/K. KIELC

11 (piątek) – 13 (niedziela) maja 2018

Temat:
Święty Anioł Stróż w naszym życiu

Rekolekcje prowadzi: o. Bonifatius Markert ORC z zakonu Kanoników 
Regularnych Świętego Krzyża (Austria)

Dla osób duchownych i świeckich
oraz dla rodzin z dziećmi

Na te rekolekcje pragniemy szczególnie zaprosić rodziny z dziećmi. Dom dysponuje dobrą bazą 
noclegową, pokojami z łazienkami oraz dużym placem zabaw dla dzieci. Dla dzieci przewidujemy 
również katechezy, zajęcia plastyczne i zabawy. 

Rozpoczęcie:
11 maj o godz. 19.00 (kolacja)
20.30 Msza święta na rozpoczęcie

rekolekcjeskorzeszyce.pl



W programie rekolekcji są wykłady, modlitwa wspólnotowa i adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy, nabożeństwo dla chorych.
W czasie rekolekcji obowiązuje milczenie.
Jest możliwość rozmowy z ojcem rekolekcjonistą i towarzyszącymi siostrami zakonnymi. 

Nowość: Passio Domini już w czwartek
Program naszych rekolekcji pragniemy rozszerzyć o nabożeństwo rozważania męki Pana JEZUSA – 
Passio Domini – które stanowi ważną część duchowości Dzieła świętych Aniołów. Dlatego tych 
wszystkich, którzy pragną wziąć udział w tym nabożeństwie, zapraszamy na przybycie na rekolekcje 
dzień wcześniej, w czwartek. 

Osoby, które chcą przyjechać w czwartek prosimy o zgłoszenie najpóźniej do 30 kwietnia

Informacja i zgłoszenia:
od 5 kwietnia do 5 maja 2018
codziennie w godzinach 18.00 – 22.00 oprócz piątków
pod telefonem: 881 062 643

Rezerwację miejsc przyjmujemy po wpłaceniu przedpłaty w wysokości 50 zł na konto klasztorne: 
Adres do przelewu: 86-938 Schondorf, ul. Kirchberg 12; Nazwa zakonu: Zakon Krzyża e.V.
Numer konta: Bank Pekao S.A; Nr. rach.: 38 1240 5598 1111 0010 6483 2701
hasło: ofiara na rekolekcje

Przy przedpłacie prosimy o podanie imienia i nazwiska, w przypadku przedpłaty dla więcej liczb osób 
podanie imion i nazwisk tych osób oraz telefon kontaktowy. Przedpłaty są bezzwrotne. 

Informacje o położeniu i dojeździe można znaleźć na stronie internetowej:
rekolekcjeskorzeszyce.pl

Adres: Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach, 
Skorzeszyce nr 167, 26-008 Górno

Czwartek (10 maj) 
20.00 – 23.00  
modlitewne czuwanie z Panem JEZUSEM, 
konającym w Ogrójcu.

Piątek (11 maj) 
przed południem wykład, 
12.00 – 15.00
współprzeżywanie agonii Pana na krzyżu.

rekolekcjeskorzeszyce.pl


