
Droga Siostro, Drogi Bracie! 

 

Wielkimi krokami zbliża się Misericordia Fest 2019 we Wrocławiu. Nie możemy się doczekać naszego 

spotkania! Poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji. 

 

1. Miejsce: Hala Tenisowa GEM ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław 

2. Program: 

 

Sobota 7.09.2019 

8:00 - rejestracja i śniadanie 

9:00- Powitanie i animacja 

9:30- Konferencja I 

11:00- Przerwa 

11:30- Animacja 

11:45- Konferencja II 

13:00- Obiad 

15:00- Koronka do Bożego Miłosierdzia 

15:15- Animacja 

15:30- Przedstawienie Teatralne 

15:45h-Konferencja III 

17:00- Przerwa 

17:30- Msza Święta 

19:00- Kolacja 

20:00- Wieczór rodzinny 

21:30- Zakończenie 

 

Niedziela 8.09.2019 

8:00 -  śniadanie 

9:00 – Powitanie i animacja 

9:30- Konferencja I 

11:00- Przerwa 

11:30- Konferencja II 

13:00 - Obiad i zakończenie spotkania na hali 

15:00 - Uroczysta Msza Święta ze składaniem przyrzeczeń członków Ruchu w kościele opieki 

św. Józefa – Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia ul. Ołbińska 1a, 50-259 Wrocław  

 

 

3. Rejestracja:  sobota 7.09 od godziny 8:00. UWAGA: Nie wysyłamy potwierdzeń wpłaty, proszę je mieć 

przy rejestracji. Prosimy o wpłaty do 7 dni od daty rejestracji na formularzu, brak wpłaty jest jednoznaczne 

z rezygnacją z zapisów. 

 

4. Zachęcamy, abyś w miarę możliwości przyjechała/przyjechał w stanie Łaski Uświęcającej. Na MF nie 

będzie możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty – umożliwi to kapłanom pełne uczestnictwo we 

wspólnym świętowaniu. 

 

5. Osoby niepełnoletnie proszone są o zabranie ze sobą zgody prawnych opiekunów. 



6.  Noclegi 

 

 Opcja blisko - DS.”Labirynt” ul. Sopocka 2, cena 45zł za noc 

 Opcja dalej - DS.”Arka”  ul. Olszewskiego 25, cena 45 zł za noc 

 

Trasa do DS. „Labirynt” 

 

Dom studencki znajduje się niedaleko MC Donalds i stacji paliw Orlen  

 Labirynt - trasa pieszo około 30 min, 2km 

 

 

 

 

 Labirynt - trasa komunikacją miejską  

Przystanek autobusowy Śniadeckich do przystanku Kochanowskiego – czas około 20 min, dojazd 

autobusem 121,141,116 

 



 
 

 Labirynt - trasa samochodem – około 6min 

 

 



Trasa do DS. „Arka” 

 Arka - trasa pieszo – około 4km, około 45min drogi 

Chętnych na spacer piechurów prosimy o skorzystanie z GPS  

 

 Arka - trasa komunikacją miejską około 30min 

 

Najpierw dowolnym autobusem 131, 141, D z przystanku Śniadeckich na pl. Grunwaldzki, potem 

przesiadka na pl. Grunwaldzkim na tramwaj 1, 2, 4 lub 10 (warto kupić bilet czasowy) 

 
  



 Arka - trasa samochodem – około 4,5km, 14min dojazdu 

 

UWAGA: Podczas kwaterowania będzie potrzebny nr dowodu osobistego - bardzo prosimy o 

przygotowanie go wcześniej, co usprawni pracę osobom wydającym klucze. Prosimy też o uzupełnianie 

informacji o osobach z którymi chcemy być w pokoju – w miarę możliwości postaramy się sprostać 

oczekiwaniom . 

Prosimy o szybkie deklarowanie się na miejsca noclegowe i dokonywanie wpłat, gdyż mamy gwarancję 

rezerwacji do 30.07.2019. Później mogą być trudności z miejscami. Osoby zapisane wcześniej będą 

przydzielane do bliższego akademika – Labiryntu. Są w nim dostępne pokoje 3 osobowe. W akademiku 

Arka są dostępne pokoje 2 i 3osobowe. 

7. Parking: 

 

 Przy hali GEM można zaparkować za darmo samochód wzdłuż ulicy albo mniejszych uliczek w 

okolicy. 

 Przy akademikach są ogólnodostępne miejsca parkingowe, ale specjalnego parkingu dla akademików 

nie ma 

8. Dojazd: 

 Dojazd z Dworca Głównego do miejsc noclegowych:  

DS Labirynt – tramwaj nr 9 z przystanku Dworzec Główny do przystanku Grunwaldzka 

DS. Arka – tramwaj nr 2 z przystanku Dworzec Główny na przystanek Piramowicza 



 Dojazd z Dworca Głównego do hali GEM: 

Tramwaj nr 9 z Dworca głównego do przystanku Kochanowskiego, potem autobus 116, 121, 131, 

141, D na przystanek Śniadeckich lub Zacisze (to jest przystanek na żądanie) 

 

9.  Wszystkie niezbędne informacje można też znaleźć na stronie www. przymierzemilosierdzia.pl 

 

W razie czego można też pisać/dzwonić: 

+48600169467 Marysia 

+48660213689 Ania 

przymierzemilosierdziawroclaw@gmail.com 

 

Do zobaczenia! 

Organizatorzy MF 2019 Wrocław 


