
Miejsce: Świato-Uspeńska Ławra w Uniowie, k. Lwowa,   Termin: 29.04-07.05.2017 r. 

 

PROGRAM 

EUCHARYSTIA; SPOWIEDŹ; MILCZENIE OBECNOŚCI; MEDYTACJE (6 godzin dziennie);  KONFERENCJE;  METANIE (praktyka 

pokłonów); TOWARZYSZENIE DUCHOWE – CODZIENNA ROZMOWA; ĆWICZENIA UWAŻNOŚCI; PRACA Z CIAŁEM I 

ODDECHEM. 

W czasie trwania rekolekcji obowiązuje milczenie. Rekolekcje prowadzone są przez: o. Alipija Fedun MSU oraz o. Illia Mamchak (Ihumen) 

- mnichów Kościoła Grekokatolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, ks. prof. Józefa Naumowicza – wykładowcy UKSW i tłumacza 

Filokalii  oraz s. Stefanię Janiak – Siostrę Nazaretankę, Kościół Św. Stefana Króla. 

Ćwiczenia oddechowe i pracę z ciałem poprowadzi dr Janusz D. Fidelus – (grupa medytacyjna s. Stefanii). 

Lekcje uważności poprowadzą: s. Stefania Janiak, Dorota Kielawa, Janusz D.  Fidelus. 

 

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 

Rekolekcje rozpoczynają się Mszą Św., 29.04.2017 r. o godz. 17.00.  

Wyjazd autokarem do Uniowa  29.04.2017r g. 8.30. z Warszawy z ul. Sieleckiej – przy klasztorze Sióstr Nazaretanek.  

Rekolekcje kończą się 07.05.2017r. śniadaniem.  

Przewidywany przyjazd do Warszawy 7 maja 2017r. ok godz. 19.00. 

 

Konieczne jest posiadanie ważnego paszportu. 

 

WYŻYWIENIE/DIETA 

W czasie rekolekcji można opcjonalnie wybrać dietę wegetariańską. W formularzu zgłoszeniowym (http://halitus.pl/formularze/ ) należy 

zawrzeć tę informację w okienku „ inne uwagi”. 

 

WYGODNY STRÓJ / AKCESORIA DO MEDYTACJI 

W czasie rekolekcji będą odbywać się zajęcia pracy z ciałem i oddechem. Prosimy o zabranie luźnego stroju do ćwiczeń i miękkiego, 

wygodnego obuwia lub odpowiednio większej ilości skarpet. Jeśli ktoś posiada, można zabrać na rekolekcje własne karimaty do ćwiczeń 

oraz stołki lub poduszki do medytacji. 

 

POLECANE STRONY: 

http://modlitwajezusowa.blog.onet.pl/   

https://www.facebook.com/nazaretanki.zdzary/info?tab=page_info 

https://www.facebook.com/Святоуспенська-Унівська-Лавра-792236684196506/  

http://studyty.org.ua/  

http://halitus.pl/modlitwa-jezusowa/ 

 

WPŁATA ZALICZKI 

Udział w rekolekcjach z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz dojazd Warszawa-Uniów-Warszawa to 990 PLN za jedną osobę. Po 

wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (http://halitus.pl/formularze/ ) prosimy wpłacić zaliczkę w wysokości 290 PLN na 

konto HALITUS:  

tytuł przelewu: MJ Uniów – imię i nazwisko uczestnika (np. MJ Uniów– Janina Kowalska),  

adres odbiorcy: Halitus, ul. Bartycka 20/104, 00-716 Warszawa,  

bank: Idea Bank, numer konta: 93 1950 0001 2006 0376 0402 0002  

 

Potwierdzenie przelewu prosimy o przesłanie na e-mail: halitus.pl@10g.pl 

Zaliczka jest bezzwrotna ze względu na konieczność przedpłaty na wynajęcie autokaru. 

 

Tylko wpłata zaliczki i przesłanie potwierdzenia przelewu gwarantuje udział w rekolekcjach – ilość miejsc ograniczona do 30 osób. 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: 

Formularz zgłoszeniowy: http://halitus.pl/formularze/   E-mail: halitus.pl@10g.pl 

Kontakt telefoniczny: s. Stefania Janiak +48 795024107, Dorota Kielawa +48 600246698 
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