
dla rodziców

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

Zapraszamy rodziców, którzy utracili swoje dzieci

 bez względu na wiek i okoliczności śmierci.
 

Czas rekolekcji przeznaczony będzie na:

- codzienną mszę świętą przed cudowną 
- modlitwę, sakrament pokuty i pojednania
- konferencje, spotkania z psychologiem i kapłanem
- rozmowy z innymi rodzicami po stracie dzieci
 
W sobotę 25.11.2017 o godz. 18 

nabożeństwie o uzdrowienie duszy i ciała w Bazylice w Wąwolnicy.

Temat przewodni:  

Anioł Pański – „Bądź wola Twoja”
 

Opieka duchowa:  

ks. Piotr Drozd, Moderator Diecezjalny 

Ruchu Światło-Życie 
 

Szczegóły i zapisy poprzez formularz na stroni

www.rodzicepostracie.lublin.pl 

Zapisy:  do 4 listopada 2017  

Tel.: 509 733 164 (Karolina), 667 667

e-mail: rodzicepostracie@gmail.com
 

Informacje praktyczne: 

- noclegi w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy(adres:  ul. 

Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica)

-  pokoje 2-3-osobowe 

- Przyjazd: piątek (24.11.2017, do godz. 17)

- Zakończenie: niedziela (26.11.2017, po obiedzie, ok. godz. 14.30)
 

Koszt: 180zł(pobyt z pełnym wyżywieniem)

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

Numer konta: Bank Pekao S.A. nr 64 1240 1503 1111 0010 5002 6776

Rekolekcje  

dla rodziców po stracie dziecka
 

24-26 listopada 2017 

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
 

Zapraszamy rodziców, którzy utracili swoje dzieci

bez względu na wiek i okoliczności śmierci.

Czas rekolekcji przeznaczony będzie na: 

cudowną figurą Matki Bożej Kębelskiej
sakrament pokuty i pojednania 

konferencje, spotkania z psychologiem i kapłanem 
rozmowy z innymi rodzicami po stracie dzieci 

o godz. 18 będzie możliwość uczestniczenia w comiesięcznym 

nabożeństwie o uzdrowienie duszy i ciała w Bazylice w Wąwolnicy. 

„Bądź wola Twoja” 
 

Diecezjalny  

formularz na stronie:  

 

164 (Karolina), 667 667 421 (Paweł)  

rodzicepostracie@gmail.com 

noclegi w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy(adres:  ul. 

160 Wąwolnica) 

Przyjazd: piątek (24.11.2017, do godz. 17) 

(26.11.2017, po obiedzie, ok. godz. 14.30) 

(pobyt z pełnym wyżywieniem) 

Archidiecezji Lubelskiej 

Numer konta: Bank Pekao S.A. nr 64 1240 1503 1111 0010 5002 6776

po stracie dziecka 

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy 

Zapraszamy rodziców, którzy utracili swoje dzieci 

bez względu na wiek i okoliczności śmierci. 

figurą Matki Bożej Kębelskiej 

comiesięcznym 

noclegi w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy(adres:  ul. 

Numer konta: Bank Pekao S.A. nr 64 1240 1503 1111 0010 5002 6776 


