
REKOLEKCJE  MAŁŻEŃSTW O RADOŚCI 
w Zakopanem 

połączone z wypoczynkiem

 Rekolekcje   organizowane są przez Odnowę w Duchu Świętym 
Archidiecezji Białostockiej i przeznaczone dla małżeństw, które były 
już wcześniej na zamkniętych kilkudniowych rekolekcjach 
małżeńskich lub rodzinnych.

 Miejsce:   atrakcyjny ośrodek rekolekcyjny Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Zakopanem, Krzeptówki 172. 

 Rozpoczęcie  : 20.07.2019 (sobota) g.1700- zakwaterowanie,   1800 
kolacja, 1930 EUCHARYSTIA 

 Zakończenie  : 27.07.2019 (sobota) g.1300 obiadem

 Prowadzenie  : Bożena i Adam Szczepanowscy – małżeństwo z 
kilkunastoletnim stażem w prowadzeniu rekolekcji rodzinnych 

 Ćwiczenia rekolekcyjne   –od rana do obiadu i wieczorem  

 Czas odpoczynku   – głównie po obiedzie, będą to wspólnie 
zorganizowane wyjścia w Dolinkę Białego, Ku Dziurze, Strążyską, 
Kościeliską. Dla silniejszych piechurów przewidujemy wejścia na 
szczyty: Giewont, Czerwone Wierchy i inne. Alternatywnie będziemy 
korzystać z kąpieli w termach.

 Pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami  , oraz 5- i 7 osobowe w 
suterynach z łazienkami na korytarzu. 

 Należy zabrać ze sobą  : Pismo Święte, notatnik, kapcie, dobre buty 
traperskie (za kostki), ciepłe ubranie, płaszcz przeciwdeszczowy, kije 
trekingowe i latarki (najlepiej czołówki) oraz stroje kąpielowe.

 Opłaty za cały pobyt   (z wyżywieniem-śniadania, obiad, kolacja ew. 
obiadokolacja): osoba dorosła i młodzież od 15 lat - 550 zł.

 Pobieramy zaliczkę   100zł przy zapisach, w razie rezygnacji należy 
znaleźć rodzinę na swoje miejsce lub zaliczka przechodzi na potrzeby 
najuboższych rodzin na rekolekcjach 

 Ilość miejsc ograniczona  , o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 Zapisy  : Adam Szczepanowski, tel. k. 500-246-713, e-mail: 
szczepanowskiadam@gmail.com   

 Tel. domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia            
(18) 20 66 915, k. 797 907 286

 Plan dojazdu:  

 Z dworca PKS w Zakopanem – autobusem jadącym przez 
KRZEPTÓWKI w kierunku Czarnego Dunajca, doliny Kościeliskiej lub 
Dzianisza albo busem wyjeżdżającym spod budynku dworca PKP w 
tych samych kierunkach.

 Samochodem – jadąc „Zakopianką” z Krakowa przy wjeździe do 
Zakopanego na pierwszym rondzie (rondo Chramca) prosto (kierunek 
na Chochołów), na drugim rondzie (rondo Solidarności) również 
prosto, a na trzecim rondzie (rondo Dmowskiego) trzeba jechać w lewo
i główną drogą (ok. 3 km). Klasztor znajduje się ok. 700 m za 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej po prawej stronie ulicy przed 
przystankiem PKS.

 Samochodem – od strony Chochołowa, jadąc w kierunku centrum 
Zakopanego, po lewej stronie tuż za skrzyżowaniem na Krzeptówkach 
(ok. 4 km od Doliny Kościeliskiej).


