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Drodzy Księża, Siostry, Animatorki i Opiekunowie oraz Dzieci Maryi!
Maj – to miesiąc poświęcony szczególnej
czci Matce Bożej!
Zachęcam Wszystkich do szczególnego przeżycia tego
miesiąca, zwłaszcza przez udział w nabożeństwach
majowych w Waszych Parafiach.
Diecezjalne
duszpasterstwo
Dzieci
Maryi
i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP serdecznie
zapraszają na IX Turniej Sprawności Dzieci
Maryi na cześć Niepokalanej, który odbędzie
się w sobotę, 6 czerwca 2015 r.
Miejsce turnieju: Dom Prowincjalny Sióstr
Służebniczek NMP w Leśnicy k. Góry św. Anny.
Zgłoszenia do 25 maja br. do ks. Tomasza Grucy
(adres: gruca_tomasz@op.pl).
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc przy zgłoszeniu
proszę podać ilość przyjeżdżających dziewczyn.
Regulamin konkursu przesyłamy po zgłoszeniu emailowym.
Informuję, że tegoroczna Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi
na Górę św. Anny odbędzie się w 2 terminach (podobnie jak w zeszłych latach):
od 25 do 27 września 2015 r. (dla rejonu Opole i Kluczbork),
od 9 do 11 października 2015 r. (dla rejonu Nysa i Racibórz).
Szczegółowe
informacje
znajdziecie
na
naszej
stronie
internetowej.

Zgłoszenia po 1 września 2015 r. wyłącznie drogą internetową
(nie telefonicznie!) na adres: www.swanna.pl/marianki (wypełniając formularz)
z podaniem ilości osób przyjeżdżających oraz imienia i nazwiska Opiekuna.

Wszystkim Uczennicom i Studentkom…zwłaszcza Maturzystkom życzę Darów Ducha
Świętego i wiele sił, a koniec nauki w roku szkolnym, dobrych wyników.
Po trudach uczenia się – udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku!
Już dziś zapraszam Was do udziału w tegorocznych REKOLEKCJACH
WAKACYJNYCH. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 2. naszego
Biuletynu. Szczęść Wam Boże!
ks. Mariusz Sobek i ks. Tomasz Gruca
diecezjalne duszpasterstwo Dzieci Maryi

www.nasza-wiara.pl/marianki

REKOLEKCJE DLA DZIECI MARYI
W DIECEZJI OPOLSKIEJ - 2015
Jak co roku serdecznie zapraszam Dzieci Maryi do udziału w tegorocznych
rekolekcjach wakacyjnych w następujących ośrodkach i terminach:

GŁOGÓWEK – 04.07 - 12.07. – klasztor Franciszkanów Konwentualnych (ul. Klasztorna 3)
kurs dla ustanowionych animatorek DM - koszt: 290 zł
(prowadzi ks. Mariusz Sobek)
RACIBÓRZ-MIEDONIA – 10.07 – 17.07. – Diecezjalny Dom Formacyjny (ul. Ratajskiego 8)
szkoła podstawowa - koszt: 290 zł
(prowadzi ks. Tomasz Gruca)
LEŚNICA OPOLSKA – 10.07 - 17.07. – dom Sióstr Służebniczek NMP (ul. Klasztorna 2)
szkoła podstawowa - koszt: 290 zł
(prowadzi ks. Łukasz Florczyk)
RACIBÓRZ-MIEDONIA – 01.08 - 09.08. – Diecezjalny Dom Formacyjny (ul. Ratajskiego 8)
od kl. IV SP i kl. gimnazjalne - koszt: 290 zł
(prowadzi ks. Tomasz Gruca)
NYSA – 23.08 - 30.08. – dom przy klasztorze Ojców Werbistów (ul. Rodziewiczówny 15)
od kl. IV SP i kl. gimnazjalne - koszt: 290 zł
(prowadzi ks. Łukasz Szablicki)
Rekolekcje rozpoczynają się w dzień przyjazdu o godz. 1800(kolacją)
a kończą się w dzień odjazdu ok. 1300 (obiadem).

 Ilość miejsc jest ograniczona dlatego o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń - maksymalnie po 5-6 dziewczyn z Parafii!
 Zgłoszenia uczestnictwa w rekolekcjach do wszystkich Ośrodków
proszę kierować (tylko!) na adres e-mailowy: msobek@poczta.fm
(z podaniem imion i nazwisk dziewczyn oraz Parafii lub adres Opiekuna).
Karty uczestnictwa (już wydrukowane!) prześlę po 15 maja br.
na podany adres. Wypełnione karty uczestnictwa Dziewczyny przywożą
dopiero na rekolekcje! Zgłoszenia tylko do 20 czerwca 2015 r.!
 Więcej informacji pod  +48 695 331 715 (proszę dzwonić po 19.30).
ks. Mariusz Sobek
diecezjalny duszpasterz Dzieci Maryi

