
MISERICORDIA FEST 2019 WROCŁAW -  CZAS ODNOWIENIA 

 

To wyjątkowe wydarzenie, na którym jak co roku spotkają się członkowie wspólnoty ze wszystkich grup w 

Polsce, misjonarze z całego świata a także nasi Ojcowie założyciele- Antonello Cadddedu i Henrique 

Porcu.  

Program spotkania przewiduje konferencje Ojców, modlitwę, udział we Mszy Świętej, uwielbienie, adorację 

oraz czas integracji. 

11- LAT PRZYMIERZA MIŁOSIERDZIA W POLSCE 

Pragniemy wspólnie świętować kolejny rok obecności Przymierza Miłosierdzia w Polsce! Pierwszym 

miastem w naszym kraju, gdzie wspólnota otworzyła swój dom był Szczecin. W ciągu 11-ciu lat charyzmat 

wspólnoty zagościł w 14 miastach. 

MSZA ŚW. W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 

Wyjątkowym momentem całego wydarzenia będzie uroczysta, niedzielna Msza Święta w kościele 

karmelitów bosych pod wezwaniem opieki Świętego Józefa ul. Ołbińska 1a, jest to Sanktuarium Matki 

Bożej Miłosierdzia. Tam część z nas złoży przyrzeczenia - swoje „TAK” dla dalszego pełnienia apostolskiej 

misji! 

WEŹ UDZIAŁ 

 

KOSZTY: 

Bilety z posiłkiem (w cenę wliczone są 2 śniadania, 2 obiady i kolacja) 

 

do 31.07 bilet + posiłki    130 zł 

od 01.08 do 15.08 bilet + posiłki  140 zł. 

od 16.08 do 7.09 bilet +posiłki  150zł 

 

Bilety bez posiłków (zachęcamy do nabywania biletów z posiłkiem, gdyż miejsce jest oddalone o około 

2km od miejsc gastronomicznych i sklepów): 

 

do 31.07 65 zł                     

od 01.08 do 15.08 75zł                      

od 16.08 do 7.09 85 zł                   

 

Nocleg: (dodatkowo płatny, są dwa domy studenckie do wyboru Labirynt 150 miejsc – bliżej hali GEM i 

Arka - pozostałe miejsca – trochę dalej – o przydziale do bliższego domu decyduje kolejność zgłoszeń)  

 

Nocleg z 6/7, 7/8.09              90 zł 

Nocleg z 7/8.09                      45 zł 

 

Uwagi  do noclegów: pokoje 2,3 osobowe. Proszę w formularzu umieścić  

dane osoby(osób) z którą(którymi) chcę będę w pokoju. 

Do 30.07 jest gwarancja noclegu, ale będziemy wdzięczni za jak najszybsze dokonywanie wpłat   

 



Dzieci 

• do 3 roku życia nie wymagają rejestracji ani opłaty; nie zamawiane jest dla nich łóżko ani posiłek; 

• dzieci od 4 do 7 r. ż.- opłata wynosi 75 zł + opłata wg cennika. Dzieci mają zapewnione łóżko, posiłek 

 

 

Wpłaty 

Prosimy o przelanie kwoty odpowiadającej wybranym opcjom na: 

Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych 

ul. Racławicka 31, 02-601 Warszawa 

Bank BGŻ BNP Paribas nr konta: 80 1600 1127 1848 8772 2000 0020 

w tytule wpisując:  

Udział (pokrycie kosztów) w Misericordia Fest, nazwisko osoby/osób, za które dokonywana jest opłata 

 

 

Kontakt w sprawie zapisów: 

 

Zapisy i informacje www.przymierzemilosierdzia.pl  

+48600169467 Marysia 

+48660213689 Ania 

przymierzemilosierdziawroclaw@gmail.com 

 

 

Uwaga: 

Brak opłaty w przeciągu 7 dni od daty rejestracji na formularzu jest jednoznaczne z rezygnacją z zapisów. 

 

http://www.przymierzemilosierdzia.pl/

