Grupy Apostolskie - RAM
Archidiecezji Krakowskiej

strona www: www.grupyapostolskie.pl e-mail: biuro@grupyapostolskie.pl
ul.Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
poniedziałek - czwartek 10:00 – 17:00
tel.(012) 628-82-29, 785-194-568
piątek 10:00 – 14:00

Ferie zimowe 2019

Terminy/
Ośrodki

12.01-19.01.2019

19-26.01.2019

Bukowina
Tatrzańska

Animatorskie

III°

koło Poronina

„W mocy Bożego Ducha”
7 i 8 klasa, gim.

„W mocy Bożego Ducha”
5 i 6 kl. szk. podst.

Kasinka Mała

Sportowe

Suche

Zawadka
Spytkowice

II°

8 klasa, gim. i starsi
„W mocy Bożego Ducha”
5 i 6 kl. szk. podst.

Taneczne
8 klasa, gim. i starsi

WYJAŚNIENIA:
1. Rekolekcje taneczne – dla uczniów 8 klasy, gimnazjum
i starszej zainteresowanych tańcem.
2. Rekolekcje sportowe – dla uczniów 8 klasy, gimnazjum
i starszej zainteresowanych sportem.
3. Rekolekcje animatorskie – dla uczestników Studium
Animatora RAM
4. Rekolekcje dla maturzystów, którzy chcą rozpoznać
swoją drogę życia i pogłębić relację z Chrystusem.
5. Rekolekcje 7 klasa i gim. – „W mocy Bożego Ducha”
rekolekcje dla młodzieży z 7 i 8 klasy oraz gimnazjalnej
6. Rekolekcje „W mocy Bożego Ducha” 5 i 6 kl. szk.
podst. – rekolekcje dla dzieci z 5 i 6 klasy szk. podst.
7. I stopień – WTAJEMNICZENIA – dla młodzieży 3
Gim oraz starszej
8. II stopień – POGŁĘBIENIA (pracy nad sobą) –
dla młodzieży z III klasy gimnazjum i starszej, która
wcześniej uczestniczyła w rekolekcjach I stopnia.
9. III stopień – DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ–
rekolekcje dla młodzieży z 1 klasy ponadgimnazjalnej,
która wcześniej uczestniczyła w rekolekcjach II stopnia.
WARUNKI ZGŁOSZENIA NA REKOLEKCJE:


Zgłoszenia można dokonać elektronicznie lub w siedzibie Grup Apostolskich
RAM, ul. Wiślna 12/7; 31 - 007 Kraków
od 3 grudnia 2018 r.



Rekolekcje Apostolskie mają charakter formacji ciągłej, dlatego należy
bezwarunkowo przestrzegać kryterium wieku uczestników.



Przy zapisie młodzież składa wypełnioną kartę uczestnictwa (można ją
otrzymać w biurze lub na stronie: www.grupyapostolskie.pl). Wypełniona
Karta winna być opieczętowana podłużną pieczęcią własnej parafii i
podpisana przez Ks. Proboszcza lub Ks. Wikarego oraz przez Rodziców.


Składka partycypacyjna na potrzeby turnusu rekolekcyjnego to 400,00
zł od osoby, Animatorzy bez kursu wychowawcy – 150,00 zł, za rek. Animatorskie 200 zł, rekolekcje dla maturzystów - 100 zł. Przy zapisie należy wpłacić całość
kwoty. W razie problemów z ofiarą, każdorazowo należy uzgodnić inne warunki
uczestnictwa. Ofiara powinna być dostarczona najpóźniej na 10 dni przed
rozpoczynającym się turnusem).
Przy rezygnacji po 02.01.2019 r. zwracamy połowę wpłaty.

21 -23.01.2019r.

Maturzyści
I°

Należność
można
także
wpłacić
na
nasze
konto
bankowe,
(po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu turnusu):
Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej nr
62124014311111001016344243, Bank PEKAO S.A.
Uwaga: Nie rezerwujemy terminów rekolekcji!
INFORMACJE :
Młodzież jadąc na rekolekcje, winna ze sobą zabrać:
 legitymację szkolną;
 potwierdzenie wpłaty za rekolekcje;
 krzyżyk – znak przynależności do Grup Apostolskich – jeśli ktoś już
posiada;
 śpiwór lub ciepły koc;
 miękkie pantofle, obuwie sportowe, ciepłe okrycie;
 odpowiedni strój do kościoła;
 Pismo Święte, modlitewnik, różaniec, śpiewnik RAM;
 przybory do pisania, notatnik;
 instrument muzyczny, np. gitarę, o ile ktoś gra.
DOJAZDY:
BUKOWINA TATRZAŃSKA - autobusem z Krakowa do Bukowiny Tatrzańskiej.
Wysiąść przy kościele.
KASINKA MAŁA - autobusem z Krakowa lub Myślenic w kierunku Węglówki.
Wysiąść w Kasince Małej przy szkole.
SPYTKOWICE – autobusem lub busem w kierunku Chyżnego, Jabłonki, Lipnicy
Wielkiej. Wysiąść w Spytkowicach przy kościele.
ZAWADKA – (budynek byłej szkoły) z Myślenic w kierunku Jordanowa,
w Krzczonowie za kościołem skręcić w prawo na Zawadkę, jechać do końca drogi
asfaltowej.
SUCHE /k.. Poronina/ – („Dom Orłów” – stara szkoła) autobusem z Krakowa
w kierunku Zakopanego. Wysiąść w Poroninie – pieszo 1 km lub samochodem
w Poroninie, kierunek na Ząb.
UWAGA!
1.
Rekolekcje rozpoczynają się w dniu oznaczonym o godz. 18.00.
2.
Do domu rekolekcyjnego należy się zgłosić w dniu rozpoczęcia turnusu
wyłącznie po godz. 15.00. Wyjazd z ośrodka do godz. 12.00.
3.
Nie można zmieniać terminu lub miejsca uczestnictwa w turnusie bez
wcześniejszego uzgodnienia.
4.
Rekolekcje dla maturzystów rozpoczynają się o godz. 12.00 i kończą
ok. godz. 14.00.
5.
Osoby niezgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane na turnus
rekolekcyjny.

