
„Polecam wam wakacje wspólnotowe. Są one uprzywilejowanym miejscem, aby odkryć to, na czym 
nam najbardziej zależy, i żyć Tym, który jest pośród nas”. 
(Ks. Julian Carron)
„Przez was mogę poznać Chrystusa; mogę Go spotkać przez te osoby, które On sam zafascynował”.
(Camilla, GS)
 
Zapraszamy wszystkich młodych w wieku 14 - 18 lat na wakacje GS. Zaproś przyjaciół, którym chcesz 
pokazać piękno, którym żyjesz. Program wakacji będzie dostosowany.
To dobra okazja dla młodych aby znów przeżyć piękno, które chce nam dać Pan. Aby znów odkryć we 
wspólnocie nasze potrzeby, pytania, serce. Aby spotkać Tego, który jest naszym Przyjacielem za cenę 
wielkiej miłości. Także aby uśmiać się na frizzi. 

To dobra okazja dla rodziców: daj synowi/córce to co najlepsze w życiu. 

Wycieczki, zabawy, sport, spotkania ze świadkami wiary, modlitwa, rozmowy z przyjaciółmi, 
codzienna Eucharystia, wieczory filmowe. 
Do tej pory gościliśmy: bpa Grzegorza Rysia, Annę Golędzinowską, RYMcerzy Bęsia i DJ Jonasa, 
młodych ze wspólnoty Kahal Youth, br. Karola Cetwińskiego OSB, Dobromira Makowskiego, 
Małgorzatę Nawrocką.

Dajmy okazję, aby we wspólnocie Pan obdarzył nas wolnością, radością, życiem.

Miejsce:
Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny im. ks. kard. Karola Wojtyły Totus Tuus w Zembrzycach k. 
Krakowa (www.totus-tuus.com.pl)

Termin wakacji:
1 - 7 lipca 2018 r.

Termin zgłoszeń: 13.04.2018 r.
Zgłoszenia przyjmuje Marzena Paurowicz: marzenapaurowicz@wp.pl

O zapisaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem zapisania na wakacje jest wpłata zaliczki w 
wysokości 200 zł na:

konto nr 67 1750 0012 0000 0000 2375 9144
Właściciel konta: Stowarzyszenie Ślady Obecności, ul. Św. Antoniego 34, 50-073 Wrocław
W tytule przelewu proszę wpisać: Darowizna część I – wakacje GS 2018
Pozostałą kwotę za wakacje należy wpłacić do 15 czerwca 2018 r.
Koszt udziału w wakacjach: 500 zł

Pieniądze nie powinny jednak być przeszkodą, wymówką. Jeśli ktoś miałby tylko z tego powodu nie 
pojechać proszę o informacje do osób podpisanych poniżej.
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