
 

JESIENNE DWDD –  na terenie diecezji rzeszowskiej 

 

  
Alleluja  

 

Drodzy Odpowiedzialni Filii Krakowskiej! 

Przed nami kolejny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych naszej filii, na który zapraszam do 

diecezji rzeszowskiej. Tematem naszego spotkania będzie „Ekologia integralna – nowe wyzwania dla 

Ruchu”. 

 

Tradycyjnie dla naszej filii, DWDD przeżywamy od piątku do soboty. Liczę na Waszą obecność, 

począwszy od młodzieży, poprzez dorosłych, małżeństwa i kapłanów. 

 

Zgłoszenia:  

do 20 listopada 2019 r. przez formularz zgłoszeniowy: 
 

https://docs.google.com/forms/d/15scZ70Bj1TXXdkAAzJFBBNnEh7jHrIeKG361hxlCCXM/ 

 

Osoba do kontaktu: Weronika Sarna (tel. 502 304 422) 

 

 KOSZT POBYTU:  

(w tym koszty organizacyjne DWDD 5 zł os osoby) 

 

 90 zł od osoby – pobyt piątek – sobota (jeden nocleg z pełnym wyżywieniem) 

 75 zł od osoby – pobyt piątek – sobota (bez noclegu z pełnym wyżywieniem) 

 65 zł od osoby – pobyt tylko w sobotę (bez noclegu z pełnym wyżywieniem) 

 

DWDD będzie odbywać się w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie 

ul. Połonińska 25; 35-082 Rzeszów 

 

Współrzędne GPS: 

https://www.google.com/maps/place/Dom+Diecezjalny+TABOR/@50.0096349,21.9689707,16z/da

ta=!4m5!3m4!1s0x473cfbce906acf2f:0xe1cf610ca0e5f6a5!8m2!3d50.0087526!4d21.9732919 

 Dla jadących autostradą od strony Krakowa: zjazd Rzeszów Zachód (kierunek Domaradz, 

Barwinek) na S19 i drogą S19 do końca (11 km), następnie w lewo i znów do końca drogi 

(3,5 km), która kończy się rondem (po drodze jest też rondo, ale na nim prosto) i tam w prawo, 

a po 300 m kolejne rondo i znów w prawo w kierunku centrum miasta i po kolejnych 300 m 

(za ekranem dźwiękochłonnym) w prawo, a po 50 m w lewo, następnie do końca ulicy 

(500 m). Jesteśmy u celu :-) 

 Dla jadących S19 od Lublina: najlepiej wjechać na autostradę w kierunku na Kraków, a 

następnie zjechać ponownie na S19 zjazdem Rzeszów Zachód i dalej już tak jak wyżej 

(omijacie w ten sposób centrum Rzeszowa). 

 Dla jadących autostradą od Przemyśla: zjechać zjazdem Rzeszów Zachód na S19 i dalej tak 

jak wyżej 
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Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was! 

 

Chrystusie Sługo, zmiłuj się nad nami! 

Niepokalana Matko Kościoła, módl się za nami! 

Czcigodny sługo Boży, księże Franciszku, wstawiaj się za nami! 

 

 

 
         Iwona i Andrzej Bernachowie 

         para filii krakowskiej  

 

 

         ks. Tomasz Rusyn 

         moderator filii krakowskiej  

 

 

P.S. Żeby się „wkupić” w filię krakowską – powoli się przygotowuję 😊 – ks. Tomasz    


