www.pielgrzymki-odnowy.de katolicka Odnowa w Duchu Świętym zaprasza chętnych
na:
charyzmatyczne Rekolekcje w drodze: to czas modlitwy, relacji i wspólnoty

28.12.2022-06.01.2023 (9 dni) „Nowy Rok z Maryja w Medjugorje”
Wyjazd planowany, ale ze względu na podwyżki cen paliw, opłat dla
przewoźników i opałów w Hotelach, cena musi być ok 150 euro wyższa.
Prawdopodobnie ten zimowy wyjazd nie dojdzie do skutku (proszę pytać)

PLAN na ROK 2023
1. „Śladami świętych Libanu” Liban ziemia świętych
„święty Jan Paweł II mówił: Liban to nie kraj, to przeslanie”
podążamy śladami świętych Libanu a przede wszystkim śladami świętego Charbela, by
jak on szukać pogłębienia relacji z Bogiem.

Termin: 13.05.2023 do 24.05.2023 (12dni)

2. „Lato z Maryja- 34 Mlady Fest” w Medjugorje- Padwa, Ljubljana
„oto jest moja matka i oto są moi bracia” (Mt.12,49)
pełne radości spotkanie, czas modlitwy, nowe znajomości i pogłębienie relacji z Bogiem.

Termin: 23.07.2023 do 03.08.2023 (12 dni)
3.

Ziemia Święta - Izrael „śladami Jezusa i Apostołów”

Poznać Jezusa, poznać ziemie po której nasz Pan chodził, poznać, aby lepiej rozumieć i
bardziej pokochać. Ze Słowem Bożym idziemy śladami Jezusa i Apostołów

Termin: 09.09.2023 do 16.09.2023 (8 -9 dni)

4.

„Nowy Rok z Maryja w Medjugorje „
Padwa, Medjugorje, Ljubljana.
Termin: 28.12.2023 do 06.01.2024 (9 dni)

Aby wyjazd doszedł do skutku, grupa powinna mieć 30-35 osób.
Inaczej cena może być podwyższona albo wyjazd może zostać anulowany.
Dokładny program podany jest na stronie www.pielgrzymki-odnowy.de ,realizacja zależna jest od
sytuacji politycznej i zdrowotnej w danym kraju. Ab wyjazd był realizowany w podanych cenach,
Grupa powinna mieć ok 35 osób. Program -kolejność może ulec zmianie.
W programie pobytu i w cenie:

Opieka duszpasterska oraz przewodnika, codzienna Msza Święta.
wygodny, klimatyzowany autokar,
wyżywienie: Śniadania. Kolacje w formie bufetu, deser, woda. (inne napoje płatne dodatkowo)
Hotel 3 lub 4 **** Pokoje 2-osobowe klimatyzowane, wyposażane w łazienkę, toaletę, ręczniki, itp.

Pośrednikiem wyjazdu jest Stow. Odnowy w Duchu Świętym e.V.
Dalsze informacje: Piotr Jessusek, tel.+49 172 7419570, E-mail: fpajessuesek@aol.com

Więcej na: www.pielgrzymki-odnowy.de, zapisy na: www.Odnowa.de

