
 
	

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, 
a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką, 

bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie, więc Boga w waszym ciele!”  
(1 Kor 6,19-20) 

	
W ramach prowadzonego przez Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy 

cyklu zajęć terapeutycznych zapraszamy Was na 
REKOLEKCJE 

 

 

„Bliskość Boga ” 
      
 Zastanawiasz się, czy można połączyć sprawy tak różne jak taniec 
i modlitwa? Można :))) Jesteśmy tego przykładem, diakonią tańca działającą 
od ponad 24 lat :)) w Stowarzyszeniu Katolickiej Wspólnoty Emmanuel, która 
wyrosła z Ruchu Światło Życie. 

 
Jak przeżywać swoją wiarę w zmiennej i  nieprzewidywalnej  rzeczywistości pandemii? 
Ile to już razy w ostatnim czasie z powodu pandemii musieliśmy zmieniać nasze 
plany wyjazdów, wakacji , spotkań ? Różnie na to reagujemy. Można się buntować, 
można popaść w rezygnację. 
Gdzie jest nasz Bóg w tym wszystkim???  
„Przenikasz i znasz mnie Panie, Ty wiesz kiedy siadam i wstaję” ( Ps 139 1-2)  
PAN JEST BLISKO! Bliżej niż możemy to sobie wyobrazić! Tylko czy naprawdę 
chcemy Go spotkać? A może wolimy jednak takiego „trochę dalszego Boga”, 
skrojonego na miarę naszych wyobrażeń i lęków? Droga do spotkania z Bogiem w 
naszej głębi, czasami bywa długa i wyboista, ale KAŻDY jest do niej zaproszony. 
Może właśnie teraz kiedy „odpadły” wszystkie nasze zewnętrzne „pocieszenia” czas 
ją zacząć?  
 
Będzie  to więc przede wszystkim  bardziej czas rekolekcji, niż warsztatów ! 
Oprócz konferencji i wspólnej modlitwy (w tym też Eucharystia i adoracja 
Najświętszego Sakramentu)  będziemy  uczyć się tańców do znanych i mniej 
znanych pieśni chwały. Postaramy się, aby podczas nauki zachować zasady 
zalecanego bezpieczeństwa. 
 Aby uczestniczyć w rekolekcjach nie potrzeba posiadać specjalnych 
umiejętności, czy przygotowania tanecznego. Tańce są bardzo proste i może 
tańczyć je naprawdę każdy. 
 
 
TERMIN: 19.06.2021.( formuła jednodniowa)  



 
MIEJSCE: Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego, 
ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice-Brynów 
 
Rozpoczęcie: sobota o godz. 9.30   
Zakończenie: sobota ok. godz. 21.00. 
( w przypadku konieczności skorzystania z noclegów prosimy o kontakt z Ośrodkiem ) 
 
Koszt: 100 zł (z wyżywieniem- obiad, kolacja ) 
Płatność:  100 zł płatna zaraz po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek 
na konto Ośrodka: 
PKO BP SA 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267 
(dopisek „terapia - Taniec” 06.2021 ) 
Przesłana kwota zostanie zwrócona w razie odwołania rekolekcji ( czego 
oczywiście nie zakładamy). 
Zapisy: do 16.06.2021. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.osrodek-brynow.pl 
 
UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU! Jeżeli 
osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule 
przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument, a w informacji mailowej należy 
podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Informacje oraz sprawy organizacyjne: 
e-mail: kontakt@osrodek-brynow.pl 
Tel. (32) 205 39 22, kom 509 96 33 56 
(od wtorku do piątku w godz. 10.00-13.00) 
 
Sprawy dotyczące tańca: 
e-mail: diakoniatanca@emmanuel.pl 
Tel.: 605 306 937 
Więcej informacji n/t Diakonii Tańca: www.emmanuel.pl/wspólnota/taniec 
lub na facebooku: 
https://www.facebook.com/diakoniatancawspolnotyemmanuel/ 
 
CO TRZEBA ZABRAĆ ZE SOBĄ? 

• Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
• Notatnik 
• Buty i strój wygodny do tańczenia (nie chodzi o strój sportowy, ale o taki, 

który nie krępuje ruchów; obuwie zabezpieczające przed poślizgiem na 
kamiennej posadzce; panie zachęcamy, by w miarę możliwości wziąć 
szerokie spódnice) 

 
Podczas rekolekcji będą dostępne książeczki z opisami kroków oraz  płyty z 
filmowym zapisem naszych tańców, a także osobno- płyty z muzyką. 
 


