
REKOLEKCJE MŁODZIEŻY STARSZEJ 21+ 
„Nie bójcie się pragnień” 
18-20 PAŹDZIERNIKA 2019 
 
Chapel Heights Rd 
Campbellsport, WI 53010 
43.663167, -88.190639 
Camp Vista, Wisconsin 

- Zapisy przyjmowane są do 11 października (piątek) w Biurze Jezuickiego Ośrodka Milenijnego 
- Opłata za pobyt w terminie do 11 października: $100 
- Opłata za pobyt 12-14 października: $120 
- PO 14 PAŹDZIERNIKA NIE PRZYJMUJEMY ZAPISÓW NA REKOLEKCJE 
- Liczba miejsc ograniczona do 120 osób 
- Nie zwracamy należności osobom, które z jakichkolwiek przyczyn zrezygnowały z rekolekcji 
- Organizatorzy uprzejmie proszą o nie organizowanie żadnych składek w czasie trwania rekolekcji 
- PO DODATKOWE INFORMACJE PROSIMY DZWONIĆ DO EWY HUTNICZAK TEL.: (312) 404-6528 
LUB WYSŁAĆ EMAIL NA ADRES: rekolekcjecampvista@gmail.com 

 

 

Drogi Uczestniku Rekolekcji 

Dziękujemy za udział w rekolekcjach prowadzonych przez Katarzynę Burzyńską i o. Jerzego Brzóskę SJ na 
terenie Camp Vista w Wisconsin. 

Rekolekcje rozpoczną się 18. października (piątek) około godziny 21:00. Zakończą się późnym popołudniem 20. 
października (niedziela). W programie m.in.: Msza św., spowiedź, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, 
konferencje, praca w grupach, czas spędzony razem. 

Na rekolekcje prosimy zabrać: 
- śpiwory, poduszki, koce do spania 
- Pismo święte, różaniec 
- ciepłą odzież (namiot służący za kaplicę nie jest ogrzewany!) 
- otwarte serce, entuzjazm i dobry humor 

 

 

Dojazd 
Jechać autostradą 94 na zachód (West), przy rozwidleniu zjechać na autostradę 894 na zachód (West). Zjechać na autostradę 45 na 
północ (North) przez miejscowość Kewaskum aż do drogi numer 67. Skręcić w 67 w prawo w stronę miejscowości Dundee. Po 
ominięciu stacji paliw po lewej stronie skręcić w First St i jechać do znaku stop. Skręcić w lewo na znaku stop w ulicę County F. Skręcić 
w prawo w Vista Drive i jechać przez jedną milę aż do wjazdu do Camp Vista po lewej stronie i skręcić w Chapel Heights Road. Jechać 
prosto aż do głównego budynku przy parkingu. 

Dojazd we własnym zakresie. Chętnie pomożemy uczestnikom rekolekcji, którzy szukaliby transportu lub współpasażera, w 
skontaktowaniu się ze sobą nawzajem. Tych, którzy mieliby wolne miejsca w swoich samochodach prosimy o wiadomość. 

 

mailto:rekolekcjecampvista@gmail.com

