REKOLEKCJE
- DNI SKUPIENIA
dla
LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO
i dla wszystkich zainteresowanych

5-7 września 2016
Rekolekcje w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie

Zapisy i informacje szczegółowe: Wiesław tel. 94 343 47 59 kom. 668 093 700
TEMAT:

Szkoła rozeznania i modlitwy wstawienniczej

REKOLEKCJE POPROWADZI Ks. Maciej Bagdziński (znany jako o. Jan Paweł)

PONIEDZIAŁEK, 5.09.2016
15:00 – Koronka, Zawierzenie rekolekcji Bożemu Miłosierdziu i Duchowi Św. i Jego Świętym
Aniołom.
16:00 – Nauka rekolekcyjna
17.30 – Kolacja
– Czas osobistej modlitwy w ciszy (w kaplicy lub na spacerze).
19:30 – Różaniec cz. radosna
20:00 – Msza św., nauka i adoracja NS.
21:00 – Apel i adoracja NS do 7:00

WTOREK, 6.09.2016
7:00 – Godzinki ku czci NMP. Różaniec cz. I i modlitwy indywidualne.
8:00 – Śniadanie
9:00 – Nauka rekolekcyjna.
10:00 - Czas wolny m.in. osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).
11:00 – Msza św.
12:00 – Anioł Pański i Różaniec cz. II
13:00 – Obiad
– Czas wolny m.in. osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).
15:00 – Godzina Miłosierdzia - Koronka Różaniec cz. III

16:00 – Czas wolny m.in. osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).
17:00 – Nauka rekolekcyjna.
18:00 – Kolacja
19:30 – Różaniec cz. IV
20:00 – Msza św. nauka i adoracja NS.
23:00- Zakończenie adoracji NS.

ŚRODA, 6.09.2016
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Pocz. NMP
7:30 – Msza św.
8:30 – Śniadanie
10:00 – Konferencja.
12:00 – Anioł Pański i Różaniec cz. chwalebna
13:00 – Obiad i WYJAZD DO DOMU
Program może częściowo ulec zmianie…
UWAGA: Plan może ulec zmianie - Duch Święty ma prawo dokonywać korekty w niniejszym programie rekolekcji.

Rozmowy indywidualne i spowiedzi z rekolekcjonistą
wg listy zapisanych uczestników przy recepcji.
Zapisy dokonujemy przy zakwaterowaniu.
Spowiedź indywidualna także w kaplicy pokutnej na Jasnej Górze

SUGESTIA KSIĘDZA REKOLEKCJONSTY:
Na rekolekcję przyjeżdżamy w stanie łaski uświęcającej - po spowiedzi w lokalnych
miejscach zamieszkania. Także czas jaki jeszcze pozostał do rozpoczęcia się uczty duchowej
wykorzystać ofiarując dobrowolne umartwienia i modlitwy dla owocniejszego wykorzystania
czasu w ramach świętych rekolekcji.
Zapisy na spowiedź - rozmowę indywidualną - z ks. rekolekcjonistą przy recepcji. W
pierwszej kolejności będą obsłużeni uczestnicy zakwaterowani w domu rekolekcyjnym (a z
nich najpierw najdalej mieszkający) a dopiero potem w miarę możliwości dojeżdżający.
Staramy się zwięźle wyrazić swoje problemy także na zapisanych kartkach, aby ks.
rekolekcjonista mógł odnieść się do nich ogólnie w czasie konferencji. Będzie to z korzyścią
dla wszystkich uczestników, bo są tematy, które powielają się.

W czasie trwania rekolekcji nie używamy żadnych nośników informacji elektronicznej,
wyłączamy telefony i powiadamiamy bliskich, że nie będziemy dostępni przez okres trwania
rekolekcji.
Będzie można podać kontakt tel. do recepcji tel. 94 340 98 00; 94 340 98 60
i organizatora kom. 668 093 700 (szczególnie ważne informacje na sms-y)
W czasie trwania rekolekcji obowiązuje tzw. święte milczenie – w całym obiekcie: na
korytarzu, w jadalni, pokojach i w każdym czasie – podczas posiłku, spacerze itd.

Adres internetowy domu rekolekcyjnego w Koszalinie:
adres: www.cef.koszalin.pl
tel. 94 340 98 00; 94 340 98 60

Organizator
Wiesław Kaźmierczak
Kom. 668 093 700
e-mail: malirycerze@gmail.com
adres: www.mali-rycerze.pl

