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Może Waszej małżeńskiej miłości 
przydałby się mały remanencik? Może 
nie macie czasu na zwykłe, małżeńskie 
pogaduszki ? Może uważacie, że po kilku, 
kilkunastu lub kilkudziesięciu latach 
małżeństwa już nic ciekawego Wam się nie 
przydarzy ? A może chcecie po prostu 
razem z razem z rodziną przeżyć wakacje z Bogiem?

Jeśli tak, to zapraszamy Was na Rekolekcje 
Wakacyjne dla Rodzin do malowniczej, 
kurortowej Szczawnicy lub do nadbałtyckich, 
spokojnych Dębek i zanurzonego w  
bursztynowym szlaku Mikoszewa.

W tym roku organizujemy dwa turnusy w 
górach i aż trzy nad morzem w terminach:

Zapisy: Turnus I, II, IV
Joanna i Norbert Dawidczykowie
e-mail: norbert.dawidczyk@gmail.com
tel. 600 202 904 (Norbert)
       606 779 588 (Asia)
www.dawidczykowie.pl

Turnus I
29.06 – 6.07 (morze – Dębki)

„Jak być szczęśliwym w małżeństwie?” 

TTurnus pogłębiający adresowany do 
małżeństw, które podejmują w miarę 
regularną modlitwę osobistą, poprowadzą 
o. dr Andrzej Bielat OP oraz Joanna i Norbert 

Dawidczykowie.

Turnus II
3-9 sierpnia (góry – Szczawnica)
„Jak się nie ranić w małżeństwie?” 

tuturnus z indywidualnym prowadzeniem 
(każda para małżeńska ma codziennie pół go-
dziny sam na sam z animatorem lub prowa-
dzącymi) - polecamy go szczególnie tym mał-
żeństwom, które zmagają się z jakimiś prze-
ciwnościami życiowymi lub małżeńskimi i 
chciałyby przyjrzeć się tej sytuacji z kimś tr
cim. Turnus poprowadzą ks. dr hab. Przemy-
sław Artemiuk oraz Joanna i Norbert Dawid-

czykowie 

Turnus III (nowość)
8-11 sierpnia (morze – Mikoszewo)

„Jak mądrze kochać?” 

turnus dla rodzin adopcyjnych. Poprowadzą 
Anna i Marek Rokitowie, rodzice czwórki ad-

optowanych dzieci

Turnus V
12-18 sierpnia (morze – Mikoszewo)

„Jedność serc, dusz i ciał” 

tuturnus podstawowy z treściami ewangeliza-
cyjnymi poprowadzą ks. Jarosław Wiszowaty 
oraz Anna i Marek Rokitowie (według formuły 
opracowanej przez J.N. Dawidczyków, wzbo-
gaconej sercem, pomysłami i wykonaniem 

prowadzących turnus)

Turnus IV
10-16 sierpnia (góry – Szczawnica)
„Jak mówić, aby się dogadać?” 

tuturnus rozwijający polecany dla tych, którzy 
przeżyli wcześniej turnus podstawowy lub 
inne rekolekcje ewangelizacyjne, a są dopiero 
na początku drogi inwestowania w małżeń-
stwo lub zwyczajnie szwankuje im trochę ko-
munikacja małżeńska. Poprowadzą ks. dr 
Michał Cherubin oraz Joanna i Norbert Dawid

czykowie

Zapisy: Turnus III, V
Anna i Marek Rokitowie
e-mail: awrokita@wp.pl
tel. 607 038 087 (Anna)
www.warmia.odnowa.org

Organizator:
Diakonia Małzeńska “Odnowa Rodzinom”
działająca w ramach Katolickiej Odnowy
W Duchu Świętym w Polsce
www.odnowa.org


