
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Od 7 do 13 lipca 2019 r. zapraszamy do Ząbkowic Śląskich na drugą edycję ogólnopolskich rekolekcji – 

REKOLEKCJE NA SZLAKU OJCA KENTENICHA. 

W tym roku akcent będzie położony na poświęcanie i umieszczenie dwóch ostatnich tablic upamiętniających szlak 

duszpasterski o. Kentenicha. Ponadto  będzie okazja do zapoznania się z historią miejsc z nim związanych, m. innymi 

poznamy w Ząbkowicach Śląskich parafię i ośrodek rekolekcyjno-formacyjny Księży Pallotynów (miejsce rekolekcji) z 

kaplicą-rotundą MTA, wybrane miejsca we Wrocławiu i w Kudowie Zdroju. Będzie również okazja do zaznajomienia się z 

postacią bł. Gerarda Hirschfeldera – męczennika z Dachau związanego z duchowością Ruchu Szensztackiego i 

nawiedzenia jego grobu w Czermnej. 

Gośćmi specjalnymi rekolekcji będą: ks. biskup Paweł Cieślik, siostra M. Pia z Szensztatu, ks. prof. Tadeusz Fitych z Kudowy. 

Szkic programu: 

Niedziela  7.07. – dojazd do Ząbkowic; 18.00 Msza św.; 19.00 kolacja, spotkanie integracyjne; 21.00 Apel maryjny w 

Kaplicy MTA-Rotundzie. 

Poniedziałek  8.07. – 8.00 śniadanie; Ząbkowice historia miejsca; 13.00 obiad; tematyka rekolekcyjna; 18.00 Msza św.; 

19.00 kolacja – wieczór dla wspólnot stanowych; 21.00 Apel maryjny w Kaplicy MTA-Rotundzie. 

Wtorek  9.07. – 8.00 śniadanie; tematyka rekolekcyjna; 13.00 obiad;  czas na spotkania wspólnot stanowych; 18.00 

Msza św.; 19.00 kolacja – nawiedzenie sanktuarium maryjnego w Bardzie;  21.00 Apel maryjny w Bardzie. 

Środa 10.07. – 8.00 śniadanie; tematyka rekolekcyjna; 13.00 obiad; tematyka rekolekcyjna; 18.00 Msza św.; 19.00 

kolacja; 21.00 Apel maryjny w Kaplicy MTA-Rotundzie. 

Czwartek 11.07. – 8.00 śniadanie;  Wrocław wprowadzenie w historię miejsca, Msza św.,  poświęcenie tablicy; czas na 

spacer po Wrocławiu; 20.00 kolacja; 21.00 Apel maryjny w Kaplicy MTA-Rotundzie. 

Piątek 12.07. – 8.00 śniadanie; spotkanie z Siostrą M. Pią; 13.00 obiad; tematyka rekolekcyjna; 18.00 Msza św.; 19.00 

kolacja; podsumowanie rekolekcji;  21.00 Apel maryjny w Rotundzie 

Sobota 13.07. – 8.00 śniadanie;  Kudowa Zdrój wprowadzenie w historię miejsca, Msza św.,  poświęcenie tablicy; 

zakończenie rekolekcji. Dodatkowo: dla chętnych nawiedzenie sanktuarium w Rokole- Czechy (ok. 30 km); i możliwość 

powrotu do Ząbkowic Śląskich na nocleg. 

——————————————————————— 

Zgłoszenia i informacje szczegółowe: 

pp. Małgorzata i Rafał Jasińscy, e- mail: malgosia.jasinska@gmail.com; tel. 608 422 030 

s. M. Kamila, e-mail: s.kamila@szensztat.pl, tel. 661 554 350 

 Planowany koszt rekolekcji – 600 zł 
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