Kraków, 22.10.2016

Drodzy Opiekunowie Wspólnot „Faustinum”!
Drodzy Członkowie i Wolontariusze!
Serdecznie pozdrawiam z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Pragnę przekazać kilka informacji dotyczących rekolekcji „Faustinum” organizowanych przez nasze Stowarzyszenie w 2017 roku:
•

Rekolekcje przeznaczone są dla członków i wolontariuszy „Faustinum”.

•

Szczególnie zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach osoby przygotowujące się do przyrzeczeń jak i do przyjęcia do grona członków „Faustinum”, albowiem rekolekcje są duchowym
przygotowaniem do ceremonii.

•

Rekolekcje będą miały miejsce: 12-15 lutego 2017 r. i 02-05 października 2017 r. w Krakowie.
Będą w nich mogły uczestniczyć, oprócz osób mieszkających w domu rekolekcyjnym, osoby
dochodzące.

•

Zapisy na rekolekcje rozpoczynają się 7 listopada 2016 r. i przyjmowane są wyłącznie w sekretariacie „Faustinum” w Krakowie-Łagiewnikach.

•

Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

•

Koszt rekolekcji od osoby wynosi ok. 400 złotych (zakwaterowanie i pełne wyżywienie).

•

Potwierdzeniem uczestnictwa w rekolekcjach jest przedpłata w wysokości 60 PLN. Prosimy o przesłanie jej z dopiskiem – REKOLEKCJE – na konto Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia
„Faustinum”, nr: 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 lub przekazem pocztowym na adres
sekretariatu „Faustinum” w terminie do 2 tygodni od zgłoszenia na rekolekcje.

•

Nieuiszczenie przedpłaty będzie oznaczało wycofanie się z udziału w rekolekcjach oraz przyjęcie
na to miejsce innej osoby. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału
w rekolekcjach.

•

Bardzo prosimy wszystkich, którzy rezygnują z udziału w rekolekcjach, o kontakt z sekretariatem,
aby z wolnego miejsca mogły skorzystać inne osoby.

•

Każda seria rekolekcji rozpoczyna się o godz.12.00, a kończy ok. 15.00.

•

Wszystkich uczestników prosimy o wcześniejsze przybycie w dniu rozpoczęcia rekolekcji w celu
załatwienia wszystkich formalności.

•

Osoby, które nie będą w stanie dotrzeć na rozpoczęcie rekolekcji, prosimy o wcześniejsze poinformowanie sekretariatu.

•

Przy zgłaszaniu się prosimy o informacje odnośnie korzystania z diety.

•

Rekolekcje przeżywamy w klimacie ciszy i modlitwy. Zachowujemy milczenie i nie korzystamy z telefonów komórkowych.

•

Prosimy o zabranie ze sobą Pisma św. oraz notatnika.

Z darem modlitwy,

Sekretariat Stowarzyszenia „Faustinum”, ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 KRAKÓW tel. 12 269 48 55; e-mail: faustinum@faustyna.pl

