Karta zgłoszenia

Nazwisko i imię

Imiona innych uczestników

Wpisać termin i rodzaj oazy

1.
2.
3.
4.

Ulica Nr

Data urodzenia

Data urodzenia

Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon ..................................... e-mail: ..........................................................

Dojazd do Carlsbergu:
- pociągiem do Mannheim (lub Worms), potem do Grünstadt.
Stamtąd autobusem do Carlsbergu.
- samochodem: zjazd 18. Wattenheim, na autostradzie A-6,
pomiędzy Autobahnkreuz Frankenthal a Kaiserslautern.
Jest to równocześnie zjazd na stację benzynową. Jechać wg
znaków „Ausfahrt”, aż pojawi się drogowskaz na Carlsberg!
Od zjazdu z autostrady jest ok. 5 km do Carlsbergu.

ZAPRASZAMY
ORGANIZATOR:

Diakonia Ruchu Światło-Życie
Marianum”

D - 67316 CARLSBERG

Bewegung Licht-Leben
"Marianum"
Kreuzweg 28
D - 67316 Carlsberg

Międzynarodowe
Centrum Ewangelizacji
"Marianum"
został powołany do życia
przez Czcigodnego Sługę Bożego
Księdza Franciszka Blachnickiego
w dniu 25.03.1982 roku
i prowadzi
różnego typu rekolekcje
dla dzieci, młodzieży,
dorosłych, małżeństw, ...

Kreuzweg 28

Proszę dokładnie i czytelnie (DRUKIEM!)
obustronnie wypełnić,
wyciąć i przesłać pod adresem:

Ośrodek Ruchu Światło-Życie
(ruchu oazowego)
w Carlsbergu, znany też jako

Tel.: 06356/228 Fax: 06356/8676
e-mail: marianum@oaza.de
www.oaza.de

rodziny z dziećmi, małżeństwa,
osoby dorosłe i dzieci*
do wzięcia udziału
w rekolekcjach wakacyjnych

Lato - 2018

Przedpłaty proszę wpłacać na konto:

Bewegung Licht-Leben e.V.
Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN: DE73 546512400013117767
SWIFT-BIC.: MALADE51DKH

"MARIANUM"
CARLSBERG

ORAR I° (Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin)
W dniu przyjazdu:
18.00 Spotkanie wstępne, 18.45 Kolacja, 20.00 Eucharystia
W dniu rozjazdu:
12.00 Eucharystia, 13.30 Obiad/Agapa, ok. 16.00 Zakończenie

120 €

Dzieci
8-14 lat

200 €

90 €

Dzieci
3-7 lat

160 €

70 €

Rodziny wielodzietne: opłata za 3. dziecko 50%
za 4. dziecko 25%
4. Ceny rekolekcyjne zakładają:
a. Gotowość udziału uczestników w „pracy dla wspólnoty”
(utrzymanie porządku + dyżury przy posiłkach)
b. Prosimy o przywiezienie ze sobą śpiwora
i prześcieradła lub kompletu pościelowego
(Ułatwia to pracę naszej pralni. Pościel na miejscu: jednorazowo 5 €)

22-26.07.2018
ORAR II° (Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin)
W dniu przyjazdu:
17.00 Eucharystia, 18.00 Spotkanie wstępne, 19.00 Kolacja
W dniu rozjazdu:
12.00 Eucharystia, 13.30 Obiad/Agapa, ok. 16.00 Zakończenie

14-22.08.2018
Oaza dla rodzin i dorosłych I°A (1. część 15-dniowej oazy I°)
Oaza dla rodzin i dorosłych I°B (2. część 15-dniowej oazy I°)
Oaza dla dzieci do 14 lat z rodzicami / opiekunami
Pierwsza data oznacza dzień przyjazdu do godz. 19.00,
a druga dzień odjazdu ok. 14.00

5. Proszę zabrać ze sobą:
Pismo święte, notatnik, długopis.
Także (jeśli ktoś ma) śpiewniki, gitarę lub inny
instrument muzyczny.
6. Konieczne dla ważności zgłoszenia jest dokonanie
przedpłaty w wysokości 25,- € na nasze konto.

Z dopiskiem "OAZA 2018"
7. O dofinansowanie kosztów pobytu można ubiegać się
w diecezjach (np. dotacje na rekolekcje dla rodzin) albo
też w urzędach państwowych (np. dotacje na pobyt
wypoczynkowy z dziećmi).
W razie trudności uzyskania dotacji, gdyby ktoś nie mógł
pokryć kosztów pobytu, proszony jest o uzgodnienie
swojego udziału z nami.
8. Proszę zabrać ze sobą także ważną kartę ubezpieczenia
chorobowego.

_____________________________
Podpis

250 €

_________________________________________
Miejsce i data

17-21.07.2018

Dorośli

b: spotkaniach oazowej grupy formacyjnej (animator, parafia) ____________________

Pierwsza data oznacza dzień przyjazdu do godz. 19.00,
a druga dzień odjazdu ok. 14.00

ORAR I i II

a: oazie letniej (podaj stopień, miejsce, rok) ___________________________________

Oaza dla rodzin i dorosłych I°A (1. część 15-dniowej oazy I°)
Oaza dla rodzin i dorosłych I°B (2. część 15-dniowej oazy I°)
Oaza dla dzieci do 14 lat z rodzicami / opiekunami

I°A, I°B

4. Dotychczas brałem udział w

6-15.07.2018

3. Koszt udziału (ceny rekolekcyjne, pełne utrzymanie):

3. Zaliczkę w wysokości _________ ___ wpłaciłem na podane konto dnia _________________

* Przyjmujemy dzieci wraz z rodzicem lub opiekunem.
Przewidujemy program rekolekcyjny w czasie zajęć rodziców

2. Należy zgłosić swój udział, wypełniając wyczerpująco
załączoną kartę zgłoszenia lub przesyłając e-mail z danymi.

2. Stwierdzam, że znane mi są "Uwagi dotyczące uczestnictwa w oazie, zawarte w prospekcie

rodziny z dziećmi, małżeństwa,
osoby dorosłe i dzieci*

1. Zgłoszenie na rekolekcje oznacza decyzję udziału w całości
programu od początku do końca rekolekcji.

______ w terminie ________________

Zapraszamy

1- Zgłaszam swój udział na oazę ________________

UWAGI
dotyczące uczestnictwa w oazie

Należy raczej zabiegać o to, aby dzięki jak najpełniejszej formacji ewangelicznej chrześcijańskie rodziny
potrafiły coraz bardziej przekonująco ukazywać, że
możliwe jest przeżywanie małżeństwa w sposób całkowicie zgodny z zamysłem Bożym oraz z prawdziwymi
potrzebami ludzi samych małżonków, a nade wszystko
dzieci, istot jeszcze bardziej wrażliwych. Same rodziny
winny coraz lepiej uświadamiać sobie, jak wiele uwagi
należy okazywać dzieciom, a zarazem stawać się aktywnymi podmiotami skutecznej działalności kościelnej
i społecznej w obronie własnych praw.
Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte”, p.47

