
Moi Drodzy 
serdecznie Was zapraszam na Rekolekcje Bractwa ruchu Komunia i Wyzwolenie. Po co są rekolekcje?  
Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, powrotu do bliskości z Jezusem. Bo czy jesteśmy w stanie dać radę 
bez Niego, aby sprostać wszystkim wezwaniom, próbom, jakie niesie życie? Potrzebuję rekolekcji, aby 
stanąć przed Panem z prośbą: Zbaw mnie, który jesteś Źródłem Życia. 
 
W tym roku rekolekcje odbędą się w Zembrzycach k/ Wadowic w dniach 26-28 kwietnia 2019. Dlaczego 
nie na Górze św. Anny? Gdyż w tym terminie nie było tam wolnego miejsca. W Rimini Rekolekcje 
Bractwa CL są w tym roku już przed Niedzielą Palmową (12-14.04), stąd pojawiła się szansa, aby 
rekolekcje odbyły się w ostatni weekend kwietnia, a nie w maju, kiedy wielu nie mogło uczestniczyć 
z powodu Uroczystości i Komunii św.  Przekonaliśmy się już, że Zembrzyce są dla nas gościnne i są 
dobrym miejscem do wyciszenia się.  
 
Do udziału w rekolekcjach zapraszam wszystkich dorosłych. We Włoszech w Rekolekcjach Bractwa CL 
mogą uczestniczyć tylko zapisani do Bractwa. Słyszeliśmy o tym ostatniej szkole wspólnoty z Carronem, 
jak przypominał termin zapisania się do bractwa, by móc uczestniczyć w rekolekcjach. U nas od lat 
w rekolekcjach mogą uczestniczyć również osoby nie zapisane do bractwa, gdyż nie mamy w Polsce 
osobnych rekolekcji dla pozostałych osób, dla pracujących, tak jak to jest we Włoszech.  
 
Udział w rekolekcjach jest też czasem uświadomienia i decyzji, aby coraz pełniej przynależeć do 
Chrystusa w miejscu, w którym mnie pochwycił i czyni mnie nową osobą. Aby wziąć odpowiedzialność 
za to miejsce w Kościele, które mnie zbawia. Zapis do bractwa jest dojrzałym wyrazem tego, aby iść tą 
drogą do świętości i współtworzyć to miejsce, jakim jest ruch Comunione e Liberazione. 
 
                                                                                                                                        Ks. Jerzy Krawczyk 
 
Miejsce: Zembrzyce, Ośrodek Totus Tuus, http://totus-tuus.com.pl/ 
Termin: 26-28 kwietnia 2019 
Zgłoszenia: do 20 marca 2019; zgłoszenia przez jedną osobę z danej wspólnoty proszę kierować do 
Ani Engel, e-mail: amkengel@gmail.com, za pomocą formularza: 
https://drive.google.com/open?id=1qIdZ2yyIgdysMH2FSBbz_jU1z2zHPDPc 
Pozostałe osoby bezpośrednio zgłaszają się do Ani Engel. 
 
Koszt rekolekcji: 200zł od osoby 
 
Do 25 marca prosimy o przelanie zaliczki w wysokości 100 zł od osoby 
Do 10 kwietnia proszę o przelanie pozostałej kwoty. 
Z dopiskiem: darowizna, rekolekcje, imię i nazwisko lub miejscowość wspólnoty 

Stowarzyszenie Ślady Obecności 
Organizacja Pożytku Publicznego  

ul. św. Antoniego 34 
50-073 Wrocław  

Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Nr konta: 45 1750 0012 0000 0000 2193 1478 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail amkengel@gmail.com lub tel: 606 796 185 
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