
  Program  Rekolekcji  Wielkopostnych  SFKP (Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski)                              

w dn.:   27-28.02. – 1.03. 2015                                                                             (wg. stanu na dz. 19.02.2015r.) 

                                                        Bóg jest Miłosierny 

   Rekolekcje to kilkudniowy czas poświęcony kontemplacji, rozważaniom duchowym oraz konferencjom i spowiedzi. 

     27.02. (pt.)     zakwaterowanie w Ośrodku Diecezjalnym w Rudach od rana  (opłata na miejscu = 100 zł za dzień pobytu, 

w tym nocleg, śniadanie obiad, kolacja) 

    Zachęcamy uczestników Rekolekcji do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej , pt.: Rozwój Aptekarstwa Śląskiego. Moda 

i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki” w piątek w godz. 10.oo-15.oo w Sali 

audytoryjnej Ośrodka Diecezjalnego (program w załączeniu). Udział w Konferencji b jy2 

         Obsługa gości i uczestników przy stoliku organizacyjnym w holu 

          17.45 – odbiór uczestników z dworca PKP -  pl. Andrzeja w Katowicach i przejazd busem do Gliwic (wcześniej się trzeba zgłosić) 

          19.oo – kolacja 

         19.3o – zebranie Zarządu Krajowego SFKP oraz Przewodniczących i przedstawicieli Kół SFKP (spotkanie otwarte dla wszystkich 

zainteresowanych)  

     28.02. (sb.)  

  8.oo    śniadanie  

  9.oo    Msza św.   – w oratorium – kaplicy Ośrodka Diecezjalnego odprawi ks. Marek Noras, prowadzący rekolekcje 

10.oo    udział w rozpoczęciu II dnia Konferencji Naukowej 

11.oo   Konferencja 1. (o g. 12.oo Anioł Pański) – prowadzi ks. M.Noras 

13.oo   "Po naszymu czyli po śląsku" - program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Miejskiego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. 

14.oo  obiad 

14.3o   Koronka do Miłosierdzia Bożego 

14.45   Konferencja  2.   - ks. Marek Noras 

16.3o   Przejazd kolejką wąskotorową 

17.3o   Spotkanie koleżeńskie w Restauracji „Pod Kasztanami” (menu w załączeniu) 

18.oo   Koncert muzyczny w wyk. Agnieszki Busuleanu i Maksymiliana Mularczyka 

18.45   Kolacja z dziczyzną 

20.oo   Powrót do Ośrodka Diecezjalnego na nocleg 

20.3o   spotkanie SFKP 

         1.03.(ndz.) 

 7.oo   Modlitwa poranna indywidualna 

 7.2o    Msza święta         - ks. Marek Noras 



8.2o     Śniadanie   

 9.oo    Konferencja  3.    -  ks. Marek Noras 

10.3o   Podsumowanie rekolekcji: mgr farm. Jolanta Radecka, prezes SFKP, dr Leokadia Wieloch-Depta, przewod. katowickiego Koła 

SFKP,        ks. Marek Noras, rekolekcjonista,      ks. Jan Rosiek, dyrektor Ośrodka Diecezjalnego,    ks. Grzegorz Borg, duszpasterz Koła SFKP, 

proboszcz Kościoła pw. świętych Piotra i Pawła 

11.3o   Zwiedzanie Zespołu Klasztorno-Pałacowego, Bazyliki Mniejszej Diecezji Gliwickiej i różaniec w kaplicy Matki Bożej 

Pokornej 

12.3o   wspólne zdjęcie na schodach głównych 

12.40 – obiad 

Zapraszamy do Rud na dłużej. Można zarezerwować noclegi na kilka dni wcześniej lub później.  

W czwartek 26 lutego zapewniamy przejazd busem uczestników z Katowic (o godz. 19.3o) do Rud (przyjazd 60 min.), cena 

ok. 15 zł.  Przewóz do Katowic w niedzielę o godz. 12.3o 

W załączeniu rozkład jazdy autobusów PKS:     Gliwice (dworzec PKP)   –   Rudy (główny przystanek k/Bazyliki)  -    Gliwice 

W tym samym miejscu w dniach 27-28.02. odbędzie się Konferencja Naukowa pt. „Rozwój aptekarstwa śląskiego. Moda i 

styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki” .                                                                                          

Zachęcamy do zainteresowania się tym tematem. 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie.     

Informacje, rezerwacje, zamówienia: Piotr Klima, k.501088491  mail: klimafarm@wp.pl                                                                                        




