
w Biblii
miłosierdzia

Ludzie

zaprasza na
Wakacyjny Wyjazd Wspólnotowy

Miejsce: 
Ośrodek Morsko Plus 

w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
www.morskoplus.com.pl

Wykładowca:

Robert Kościuszko

 Morsko-Łężec
Współrzędne do nawigacji GPS:

E 19.52142°
 N 50.54966°

Morsko
31.07 – 7.08.2016

Powieściopisarz, autor bestsellerowych 
książek dla starszych dzieci oraz młodzieży 
inspirowanych historiami biblijnymi, takich 

jak np.: „Wojownik Trzech Światów”, 
„Niewidzialna gra”, „Klejnot Aswerusa” 

i „Gedeon. Strażnicy wiary”. 

Ma na swoim koncie także audiobooki 
o charakterze poradników adresowane do 

małżeństw i rodziców pt.: „Małżonkowie czy 
dwa single”, „Misja ojciec” i „Dotknąć serca 

dziecka, a nawet nastolatka”. 

Prywatnie od 20 lat szczęśliwy mąż i ojciec 
czwórki dzieci. Pomysłodawca niedzielnej 

akcji ewangelizacyjnej (spotkań autorskich) 
realizowanej na terenie poszczególnych 
parafii pt.: „Każdy tata czyta dzieciom”.



Jeśli pragniesz! 
▪ pogłębić swoją więź z Bogiem
▪ rozważać Słowo Boże
▪ podyskutować i pośmiać się
▪ wypocząć we wspaniałym otoczeniu gór

zapisz się na 
WAKACYJNY WYJAZD WSPÓLNOTOWY

MORSKO 2016
Ceny:

Osoby powyżej 14 lat - apartament 895,00 zł
Osoby powyżej 14 lat - standard 790,00 zł 
Osoby powyżej 14 lat - domki 685,00 zł
Dzieci 10-14 lat - apartament 615,00 zł
Dzieci 10-14 lat standard 545,00 zł
Dzieci 10-14 lat domki 496,00 zł
Dzieci 3-9 lat apartament 545,00 zł
Dzieci 3-9 lat standard 489,00 zł
Dzieci 3-9 lat domki 440,00 zł
Dzieci do 3 lat bezpłatnie

Kim jesteśmy?

Katolickie Stowarzyszenie Wspólnota 
„Genezaret” w Poznaniu i okolicach. Skupiamy 
osoby, dla których ważna  jest osobista 
więź z Panem Jezusem i poznawanie Jego 
Słowa. Istotne jest dla nas nauczanie Soboru 
Watykańskiego II. Pragniemy, aby Pan Jezus 
był bardziej znany i kochany przez  nas i innych 
ludzi.

Zapisy?
Hanna Sowa: 509 628 496
hanna.sowa@genezaret.pl
Maciej Sowa: 501 644 575
maciej.sowa@genezaret.pl

Marzena Czarnecka: 695 586 599
mkoput@wp.pl

Krzysztof Czarnecki: 600 141 490
k.czarnecki66@wp.pl

Płatność: zaliczka w terminie do 30 kwietnia 
w wysokości 250 zł od osoby w wieku powyżej 14 lat 
i 150 zł od dziecka w wieku od 4 do 14 lat.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 lipca.
Konto: Stowarzyszenie Genezaret, 
63 1090 1359 0000 0000 3536 3009, 
tytułem: Morsko 2016


