
Dojazd do Centrum  
Formacyjno-Rekolekcyjnego 
Diecezji Tarnowskiej ARKA  
w Gródku nad Dunajcem: 
 
Adres: 33-318 Gródek nad Dunajcem 153 

GPS: 49.746458° N, 20.739571° E 

Dojazd z Tarnowa: 
Jedziemy droga nr 4, w miejscowości Wojnicz 
leżącej ok. 12 km od Tarnowa należy skręcić  
w lewo na Nowy Sącz (droga nr 978), na roz-
jeździe przed Zakliczynem kierujemy się  
na Gródek nad Dunajcem (droga nr 975), stąd 
jest 17 km do Gródka...  

Dojazd z Krakowa: 
I wersja: Jedziemy drogą krajową nr 4,  
w miejscowości Wojnicz należy skręcić na Nowy 
Sącz (droga nr 978), na rozjeździe przed Zakli-
czynem kierujemy się na Gródek nad Dunajcem 
(droga nr 975), skąd jest 17 km do Gródka... 

II wersja: Jedziemy drogą nr 4 z Krakowa  
w kierunku Brzeska, w Brzesku skręcamy  
na Nowy Sącz (droga nr 999) w miejscowości 
Jurków skręcamy na Zakliczyn (droga 978), 
przed Zakliczynem skręcamy w prawo (droga  
nr 975), stąd jest 17 km do Gródka... 

...W centrum Gródka skręcamy w lewo i jedziemy 
500 m drogą prowadzącą do ośrodka.  

Dojazd z Nowego Sącza: 
Droga 999 kierunek Kraków, w miejscowości 
Dąbrowa 8 km za Nowym Sączem skręcić  
na Wojnicz (droga 975), stąd 12 km do Gródka. 

W centrum Gródka skręcamy w prawo i jedziemy 
500 m drogą prowadzącą do ośrodka.  

Dla wszystkich zainteresowanych:  
dalsze informacje o naszych tegorocznych 
gospodarzach można znaleźć na: 

www.cfr-arka.pl
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„Oto bowiem błogosławić mnie będą  
odtąd wszystkie pokolenia,  

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.” 
Łk 1, 48b-49a 

Kochane dzieci! Drodzy rodzice! 

„Poznanie prawdziwej nauki katolickiej o Błogosławionej 

Maryi Dziewicy będzie zawsze kluczem do należytego 

zrozumienia tajemnicy Chrystusa i Kościoła” 

Redemptoris Mater 47 

Zapraszamy Was w tym roku na wakacyjne rekolekcje 

oazowe, podczas których pragniemy bliżej poznać  

i bardziej pokochać Maryję – Matkę Bożą i naszą Matkę. 

W trakcie rekolekcji będziemy starali się... 

...lepiej zrozumieć, co znaczy, gdy Kościół nazywa Maryję 

Matką Bożą, Dziewicą, Niepokalaną i Wniebowziętą; 

...towarzyszyć Maryi na drogach Jej życia i uczyć się  

od Niej pokory, gotowości służenia, rozważania Bożego 

Słowa i wiernego trwania przy Chrystusie; 

...zbliżyć się do Niej przez różne modlitwy i formy 

pobożności, aby doświadczyć, jaką nieocenioną pomocą 

jest dla nas w drodze do Nieba i w naszych codziennych 

zmaganiach i próbach; 

...przede wszystkim doświadczyć potęgi miłości,  

którą nasz Pan obdarza nas przez ręce Maryi, 

Pośredniczki wszelkich łask. 

Chcemy przez codzienną celebrację Najświętszej Ofiary, 

indywidualną i wspólnotową modlitwę, lekturę Słowa 

Bożego i czerpanie impulsów z życia świętych podczas 

katechez i spotkań w małych grupach, a także poprzez 

sakrament pojednania, wspólny śpiew, wędrówki, 

zabawy i rozmowy doświadczać Bożego działania  

w naszym życiu i wraz z Maryją – Córką Ojca, Matką Syna 

i Oblubienicą Ducha – zanurzać się coraz głębiej  

w misterium miłości Trójjedynego Boga. 

Cieszymy się, że będziemy mogli razem z Wami spędzić  

czas rekolekcji i wypoczynku.  

Gorąco prosimy Was o codzienną modlitwę  

w intencji dzieci, rodziców i zbliżającej się oazy! 

Do zobaczenia w Gródku nad Dunajcem!

 

Uwagi organizacyjne 

1. Tegoroczna oaza rekolekcyjna dla dzieci z rodzi-

cami odbędzie się w Centrum Formacyjno-

Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej ARKA w Gródku 

nad Dunajcem. Jest to malownicza wioska położona 

nad Jeziorem Rożnowskim (dojazd na odwrocie). 

Dzieci uczestniczą w oazie w towarzystwie przynaj-

mniej jednego rodzica (lub opiekuna: babci, dziadka, 

cioci itp.) Zachęcamy jednak do udziału w miarę 

możliwości całymi rodzinami. 

Koszta rekolekcji wynoszą: 

Dorośli i dzieci od lat 13 800 PLN 

Dzieci od 3 do 12 lat 600 PLN 

Dzieci do lat 2 80 PLN 

2. Rzeczy do zabrania: 

� Biblia, różaniec 
� notatnik, długopis 
� ubranie na dobrą i złą pogodę 

(strój kąpielowy, kalosze etc.) 
� latarka, plecak do wędrowania 
� instrumenty muzyczne 
� śpiewniki, modlitewniki 
� materiały plastyczno-papiernicze  

(kredki, nożyczki, kleje itp.) 
� sprzęt rekreacyjno-sportowy  

(skakanki, piłki itp.) 

3. Zgłoszenia prosimy kierować do 31.03.2016  

na adres mailowy:  

gosia@piegsas.de 

lub pocztowy:  

Małgorzata Piegsa 

Aachener Str. 403 
50933 Köln 

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. 

ZGŁOSZENIE 
Zgłaszam udział następujących osób w oazie 
rekolekcyjnej dla dzieci (11.-21.08.2016): 

Imię i nazwisko dziecka / dzieci: 

1.  ________________________________________  

2.  ________________________________________  

3.  ________________________________________  

4.  ________________________________________  

Data urodzenia: 

1.  ________________________________________  

2.  ________________________________________  

3.  ________________________________________  

4.  ________________________________________  
Ewentualne dane dalszych dzieci wpisać na odwrocie 

Adres pocztowy: 

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

Adres mailowy: Telefon: 

 _____________________________   _________________  

towarzyszący rodzice / opiekun: 

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

Zgłoszenie na rekolekcje oznacza  
decyzję udziału w całości programu,  

od początku do końca rekolekcji 

 
Data: 
 _______________________________________________  

Podpis: 
 _______________________________________________  

�
 


