
 

 

 

 

 
 

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, 

a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką, bowiem cenę zostaliście nabyci. 

Chwalcie, więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6,19-20) 

 

W ramach prowadzonego przez Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy 
cyklu zajęć terapeutycznych zapraszamy Was na 

REKOLEKCJE 
 

 

„Trójca Święta tańcem Osób” 

      
 Zastanawiasz się, czy można połączyć sprawy tak różne jak taniec 
i modlitwa? Można. Jesteśmy tego przykładem, diakonią tańca działającą 
w Stowarzyszeniu Katolickiej Wspólnoty Emmanuel, która wyrosła z Ruchu 
Światło Życie. 

 

” Podczas kwietniowych rekolekcji chcemy pochylić się nad tajemnicą Trójcy 

Świętej. 
Chcemy włączyć się w Miłosną Obecność Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Przemienieni tym spotkaniem pragniemy uczyć się otwartości na innych, spotkania 

z tymi, których Pan Bóg  stawia nam  na co dzień na drodze naszego życia.” 

 
Czas rekolekcji, oprócz konferencji i wspólnej modlitwy 
(w tym też Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu) połączony 
będzie z nauką tańców do znanych i mniej znanych pieśni chwały. 

Aby uczestniczyć w rekolekcjach nie potrzeba posiadać specjalnych 
umiejętności czy przygotowania tanecznego. Tańce są bardzo proste 
i może tańczyć je naprawdę każdy. 

 
TERMIN: 6-8.04.2018 
 

MIEJSCE: Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego, 
ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice-Brynów 
 
Możliwość zakwaterowania: piątek od godz. 16.00 

 
Rozpoczęcie: w piątek o godz. 18.00  Eucharystią parafialną 

Zakończenie: w niedzielę ok. godz. 14.00 (po obiedzie) 
 



Koszt: 180 zł (z noclegiem i wyżywieniem) 
 
Zaliczka:  80 zł płatna do 3.04.2018 na konto Ośrodka: 
PKO BP SA 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267 
(dopisek „terapia - Taniec” IV 2018) 
 
UWAGA: zaliczka jest ostatecznym potwierdzeniem udziału 
w rekolekcjach, w przypadku nagłej rezygnacji z rekolekcji zaliczka 
nie jest zwracana! 
 
Zapisy: do 3 kwietnia 2018, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.osrodek-brynow.pl lub telefonicznie; 
W zgłoszeniu telefonicznym prosimy podać: imię, nazwisko, wiek, adres, 
telefon kontaktowy, e-mail 
 
Zapisy oraz sprawy organizacyjne: 
e-mail: kontakt@osrodek-brynow.pl 
Tel. (32) 205 39 22, kom 509 96 33 56 
(od wtorku do piątku w godz. 10.00-13.00) 
 
Sprawy dotyczące tańca: 
e-mail: diakoniatanca@emmanuel.pl 
Tel.: 605 306 937 

Więcej informacji n/t Diakonii Tańca: www.emmanuel.pl/wspólnota/taniec 
lub na facebooku: 
https://www.facebook.com/diakoniatancawspolnotyemmanuel/ 
 
 

CO TRZEBA ZABRAĆ ZE SOBĄ? 

 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 

 Notatnik 
 Buty i strój wygodny do tańczenia (nie chodzi o strój sportowy, 

ale o taki, który nie krępuje ruchów; obuwie zabezpieczające przed 
poślizgiem na kamiennej posadzce; panie zachęcamy, by w miarę 
możliwości wziąć szerokie spódnice) 
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