
Odnowa w Duchu Świętym diecezji gliwickiej 
zaprasza na 

„Warsztaty słuchania Pana Boga” 

26-27 października 2019, Tarnowskie Góry 

 
Prowadzący: ks. prof. Mirosław Nowosielski - kapłan diecezji łowickiej, 

psycholog, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, kierownik duchowy, rekolekcjonista, członek Komisji 

Teologicznej przy KZK Odnowy w Duchu Świętym, opiekun wspólnot 

Odnowy. 

 

Miejsce: Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Tarnowskie Góry  -  

Park Repty i Dolina Dramy, ul. Śniadeckiego 1 

 

Program 
 

Sobota 26.10 

7.15 zapisy w rejestracji i regulacja opłat (prosimy nie przyjeżdżać na ostatnią 

chwilę)  

8.00 wspólna modlitwa 

8.30 śniadanie 

następnie zajęcia, przerwa kawowa,  msza święta, obiad, czas wolny na 

budowanie relacji i przemyślenia, zajęcia, kolacja i zakończenie 

ok. 21.00-21.30 

 

Niedziela 27.10 

8.00 wspólna modlitwa 

8.30 śniadanie, zajęcia, przerwa kawowa 

11.00 msza wspólnie z oo.salezjanami i gośćmi 

12.30 obiad i do domu... aby słuchać i... stawać się przyjacielem Jezusa. 

 

Dla kogo? 
 Warsztaty są przeznaczone dla osób początkujących, ale zaangażowanych 

w życie wspólnoty. Program warsztatów obejmuje podstawy słuchania 

duchowego i modlitwy wstawienniczej. 

  Zgodę na udział musi udzielić animator za aprobatą lidera wspólnoty. 

Animator zgłasza liderowi osoby na warsztaty.  

Ilość miejsc jest ograniczona. Chcemy, aby w warsztatach wzięły udział 

osoby szczerze pragnące rozwoju duchowego poprzez coraz głębszą relacje 

z Bogiem, a nie szukające sensacji. 

Wspólne posiłki są też formą budowania relacji rekolekcyjnych.  



Zapisy i opłaty 
Jest możliwość wykupienia noclegu w cenie 35 zł.  

Opłata za wjazd na teren parku jest niezależna od oo. salezjanów i wynosi 5 zł. 

Opłata za całość warsztatów wynosi 90 zł i obejmuje pełne wyżywienie, 

przerwy kawowe oraz honorarium prowadzącego.  

 

Wpłat należy dokonywać na konto: 
 56 1750 0012 0000 0000 3774 4123 
 Fundacja Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy 

w Duchu Świętym 

 ul. Ks. Słojewskiego 19, 05-552 Magdalenka 
 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe – Warsztaty słuchania” 

(nie podawajcie tutaj nazwisk osób, których dotyczy wpłata, prześlijcie je 
na maila Urszuli, chyba że jednoznacznie wynika to z danych zleceniodawcy 
przelewu) 

 Członkowie Wspólnoty „W Drodze” mogą również dokonywać wpłat 
na spotkaniach modlitewnych wspólnoty. 

 

Administratorem warsztatów jest Urszula Mądrzejewska tel. 505 474 086, 

urszulamadrzejewska@gmail.com 

Prowadzi ona zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 19.00-21.00. 

Zapisy zamykamy 15.10.2019 o godz. 21.00. 

 

Odpowiedzialnym za organizację warsztatów jest Waldemar Machoń. Do niego 

możecie kierować pytania dotyczące treści i warunków udziału, tel. 500 248 004. 

 

 


