
wielkie parafialne 

REKOLEKCJE 
DOMOWE

 

Dla kogo?
Dla wszystkich. Zastosuj „zasadę dwóch przyjaciół” to 
znaczy zaproś do siebie przynajmniej dwóch przyja-
ciół czy znajomych (oczywiście można więcej) i zostań 
gospodarzem małej grupy.  

W jakim celu?
By doświadczyć obecności Chry-

stusa obiecanej w słowach: „Bo 
gdzie są dwaj albo trzej zebrani 

w imię Moje, tam jestem pośród 
nich”  (Mt 18,20)

Jak?
To ptoste! Wystarczy zarejestro-

wać się w parafii, aby otrzymać 
wszystkie materiały potrzebne do 

przeprowadzenia udanych 
spotkań. Kawa, herbata czy coś 

słodkiego z pewnością nie popsu-
ją nastroju.

Jak często?
Raz w tygodniu.

TO ZNACZY:
Przynajmniej

600
małych grup w naszej parafii! Gdzie?

W domach.

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
4260 Cawthra Rd., Mississauga, ON

905-848-2421
npkolbe@gmail.com 



imię i nazwisko: ...............................................................................................................................

telefon: ...............................................................................................................................

email: ...............................................................................................................................

Przygotowujemy się w naszej parafii do 
wspólnego przeżycia wielkich parafialnych 

rekolekcji, ale tym razem nie w kościele, tylko w 
domach. Zapraszamy wszystkich parafian, by 

zostali „gospodarzami” małych grup i zaprosili do 
siebie kilka osób spośród swoich przyjaciół, 
sąsiadów czy znajomych na cotygodniowe, 
trwające około półtorej godziny spotkania.

Spotkania prowadzone będą w oparciu o krótkie 
filmy przedstawiające świadectwa ludzi, którzy 

przeżyli coś szczególnie ważnego, poruszającego 
i dziś mają odwagę dzielić się tym z innymi. 

Mamy do naszej dyspozycji kompletny zestaw 
materiałów przygotowany przez twórców 

platformy newpastoral.net, a zatem 
poprowadzenie tych spotkań będzie łatwe i 
proste dla każdego. Nie są wymagane żadne 

szczególne kompetencje. Wszystko, co trzeba 
zrobić, to zastosować regułę dwóch przyjaciół, 
czyli zaprosić dwie lub trzy osoby (oczywiście 
można więcej) i raz w tygodniu otworzyć swój 

dom na spotkania.
Rozpoczęcie pierwszych parafialnych rekolekcji 

domowych w małych grupach: w tygodniu po 
niedzieli…

Zapisy już od dziś:

Korzystając z tej ulotki, którą należy wrzucić do 
drewnianej skrzyni na składkę.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 
905-848-2421

mailem: npkolbe@gmail.com
lub od zespołu duszpasterskiego.

Przynajmniej 

600 
małych grup w naszej parafii! 

Odcięty kupon można wrzucić do koszyka w czasie niedzielnej składki, 
zostawić w kancelarii parafialnej lub przesłać na adres parafii. Istnieje 

również możliwość zapisania się dzwoniąc pod numer:

numer telefonu:

lub e-mailem:

osoba kontaktowa:

Co dalej?

   
TO

 Z
N

AC
ZY

? CHCĘ ZOSTAĆ GOSPODARZEM 
MAŁEJ GRUPY DOMOWEJ I ZAPROSIĆ 

DO SIEBIE KILKA OSÓB

Nasza ekipa skontaktuje się z Tobą, aby dostarczyć 
wszystkich dodatkowych informacji.

Pozdrawiamy i do usłyszenia!

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe

4260 Cawthra Rd. 

Mississauga, ON, L4Z 1V8

905-848-2420

905-848-2421

npkolbe@gmail.com
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