
GOTOWI DO
        OBRONY NADZIEI

...abyście głosili chwalebne dzieła Tego, 
który powołał was z ciemności 

do swojego przedziwnego światła.

1 List Piotra 2,9

Wiosenny Weekend Wspólnotowy

termin

30-31 marzec 2019
Rejestracja uczestników:
sobota 30 marca od 9:00

Oficjalne rozpoczęcie Eucharystią:
sobota 30 marca godz. 10:30.

Zakończenie wyjazdu:
niedziela 31 marca, około godz. 17:30.

nasze przeznaczenie: 
żyjemy nadzieją dziedzictwa wiecznego

nasza tożsamość: 
wybrani przez Boga i uświęceni w Duchu 
ofiarą Jezusa Chrystusa

nasza misja: 
powołani przez Boga do życia na ziemi, 
aby ogłaszać dzieła Pańskie

nasza wizja: 
zapatrzeni w miłość Jezusa Chrystusa 
odważnie wychodzić do świata

temat

Gotowi do obrony nadziei

Zagłębimy się w treść 1 Listu św. Piotra i na jego podstawie 
będziemy rozważać następujące zagadnienia:

W czasie wykładów dzieci będą miały zapewnioną opiekę
i zajęcia w odpowiednich grupach wiekowych.

Do torby podróżnej koniecznie zapakuj:
Pismo Święte, kubek, strój sportowy

miejsce

Zaniemyśl
Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy

„Bojanowe Gniazdo”
ul. ks. Nawrowskiego 2, Zaniemyśl

GPS: N52° 9’ 4.8578” E17° 9’ 52.2997”

jak dojechać

Autobusem - linia 560 sieci KOMBUS
z dworca autobusowego przy Rondzie Rataje.

Czas dojazdu ok. 40-50 min.
Przystanek docelowy: „Zaniemyśl-kościół”.

Bilety można kupić w autobusie u kierowcy.
Samochodem - trasa S11 w kierunku Środy Wlkp.

Odległość: 30 km od Poznania



jeśli zależy Tobie, aby:

pogłębić swoją więź z Panem Bogiem
poznać lepiej Słowo Boże
podyskutować i pośmiać się
poznać ciekawych ludzi

to zapraszamy Cię na:

Wiosenny Weekend Wspólnotowy

kim jesteśmy

Wspólnotę Genezaret tworzą 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.

www.genezaret.pl

w planie

nauczanie oparte na Piśmie Świętym
wspólna modlitwa
rozmowy w małych grupach
zajęcia dla dzieci w grupach wiekowych
Eucharystia w sobotę i w niedzielę
czas na rekreację, spacery, integrację, itp.

wykładowca

ks. mgr Michał Tomiak

Wikariusz oraz duszpasterz akademicki w ośrodku Duszpaster-
stwa Akademickiego przy parafii pw. św. Rocha w Poznaniu. 
Zaangażowany katecheta, obecnie w I LO w Poznaniu. Uwielbia 
pracę z młodzieżą gdyż jest ona dla niego źródłem ciągłego rozwo-
ju i poszukiwań. Nieoficjalny uczeń św. Ignacego Loyoli. Lubi 
pracować w zespole, ale też często sam staje się solowym improwi-
zatorem. Szczególnie, gdy chwyta za swój saksofon, który przenosi 
go w świat modlitwy. Świat, którym zaraża swoich słuchaczy.

koszt

30 - 31 marca 2019

Osoby dorosłe 140 zł

Młodzież i dzieci od 11 do 18 lat 105 zł

Dzieci od 3 do 10 lat 85 zł

Dzieci do 3 lat
Jeżeli dziecko nie korzysta z wyżywienia 
i oddzielnego miejsca do spania

0 zł

GOTOWI DO
OBRONY 
NADZIEI

wpłaty

Katolickie Stowarzyszenie Wspólnota „Genezaret”
ul. Krokusowa 5

62-080 Tarnowo Podgórne
Bank Zachodni WBK III/O Poznań

63 1090 1359 0000 0000 3536 3009
W treści przelewu prosimy podać:

„WWW Zaniemyśl 2019”

Zapisy oraz termin pełnej wpłaty:
28 lutego 2019

zapisy

Dokonanie zapisu oraz wpłata pełnych kosztów
weekendu w podanym powyżej terminie stanowi

gwarancję rezerwacji miejsca.
Ewentualne zwroty możliwe w trybie zgodnym

z regulaminem Ośrodka.

Osoby posiadające wolne miejsca w samochodach 
i chcące zabrać innych, proszone są 

o zgłoszenie tego przy zapisie.

Telefonicznie:

Oliwia Simińska - 663 596 864

E-mail:

zaniemysl2019@gmail.com

Formularz:

https://tinyurl.com/zaniemysl2019


