PROGRAM XV REKOLEKCJI „Z KSIĘDZEM TISCHNEREM’’
REKOLEKCJE ,,GÓRALSKO - KSZUBSKIE ‘’
Ludźmierz 9 - 11 marca 2018 r.
,,BÓG – BLIŹNI – SUMIENIE’’ - rekolektant ks. dr Krzysztof Niedałtowski /Gdańsk/
9 marca, piątek – część „góralska” /w oprawie Związku Podhalan z Łopusznej/
16.30 – zakwaterowanie /kancelaria Domu Pielgrzyma w Ludźmierzu/
17.00 – kolacja
18.30 – rozpoczęcie spotkań rekolekcyjnych /występ chóru ,,Magnificat’’ pod dyr. Adama Rajskiego/,
msza św. rekolekcyjna z kazaniem
19.15 – nauka rekolekcyjna
20.00 – młodzieżowa droga krzyżowa w opracowaniu i oprawie Związku Podhalan z Łopusznej
21.15 - spotkanie z rekolekcjonistą /Dom Pielgrzyma/

10 marca, sobota - część „kaszubska” /w oprawie Zrzeszenia Kaszubów/
7.00 - modlitwa poranna /nowa kaplica/
7.30 - śniadanie
9.00 – nabożeństwo pokutne /Bazylika/
9.30 – rozmowy ze spowiednikami, o. Jordanem Śliwińskim i oo. kapucynami /salki Domu Pielgrzyma/
9.30—prof. Mieczysław Ronkowski /Sopot/ ,,Jak pomóc bliźniemu‘’ /Dom Pielgrzyma/
9.15 – przerwa kawowa
10.45 - prof. Józef Borzyszkowski /Gdańsk/,,Ksiądz Tischner, Janusz Pasierb a nasze >Małe Ojczyzny<”
13.00 - przerwa obiadowa
14.30 - posiady „góralsko – kaszubskie” w oprawie muzycznej
prowadzą Stanisłwa Trebunia-Staszel /góralka/ Joanna Szroeder /kaszubka / /Dom Pielgrzyma/
16.00 – projekcja filmu „Ojciec, czyli o Pieronku” w reżyserii J. Szymona Wróbla
17.00 - spowiedź ogólna
17.30 – kolacja

18.30 – msza św. rekolekcyjna z kazaniem
19.15 - nauka rekolekcyjna
20.00 - jubileuszowy koncert góralsko-kaszubski w wykonaniu zespołu ,,Modraki’’ z Parchowa oraz
zespołu ,,Majeranki’’ z Rabki pt. ,,RZEŚKIE NUTY OD MORZA DO TATR ‘’
21.15 – spotkanie z rekolekcjonistą /Dom Pielgrzyma/

11 marca, niedziela - część „góralsko – kaszubska” /w oprawie Zarządu Głównego Związku
Podhalan/
7.00 – modlitwa poranna /nowa kaplica/
7.30 – śniadanie
9.00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
10. 15 – spotkanie z Markiem Kamińskim /polarnik, pielgrzym/ pt. ,,Idź własną drogą’’.
Prowadzi Joanna Podsadecka, autorka książki – wywiadu z Markiem Kamińskim /Dom Pielgrzyma/
11.00 – przerwa kawowa
11.30 – kontynuacja spotkania z Markiem Kamińskim
12.15 - zakończenie XV jubileuszowych rekolekcji ,,Z KsiędzemTischnerem’’
13.30 – obiad w restauracji ,,Góralska strawa” /Nowy Targ/
Zapisy Maria Żurek, mariazurek@onet.eu tel. 600 500 752
Dodatkowe informacje, Kazimierz Tischner, tel. 728 883 525

