
INFORMACJA O REKOLEKCJACH 

  

"Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie» (J 2,5)  
 
PROWADZĄCY: Siostra Margaritha Valappila  i ks. Manfred M. Huber 
TERMIN: 18-22.05.2022 
ADRES: Dom Pielgrzyma, al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra Świętej Anny 
KONTAKT: rekolekcjeinfo@gmail.com; tel. 22 867 32 75 lub 515 250 006 
ZGŁOSZENIA NA REKOLEKCJE: (poprzez formularz)  

https://docs.google.com/forms/d/12XTZG-ZHjAkupX7dSKGdrT-
9srhp46ws96ZyLKcspGg/edit?usp=sharing 
 
KONTO DO WPŁATY:  
 
FUNDACJA BĄDŹCIE JAK DZIECI   
nr rachunku: 59 1140 2004 0000 3502 8070 6192 Mbank S.A.  
tytułem: rekolekcje 
 

Notka o siostrze Margaritha Valappila : 

Siostra Margaritha Valappila pochodzi z Keralii w południowych Indiach, należy do 
zakonu sióstr od św. Józefa, do którego wstąpiła w Niemczech jako nastolatka. 
Przez lata posługiwała jako pielęgniarka. W 1989 roku stwierdzono u niej raka kości 
i po przebytej operacji doświadczyła olbrzymiego pragnienia ciągłego uwielbienia 
Boga. W 1990 odwiedziła chorą i sparaliżowaną mamę w Indiach, która została 
cudownie uzdrowiona przez Jezusa podczas modlitwy. To i kolejne doświadczenia 
cudownych uzdrowień, których była świadkiem tak głęboko ją poruszyły, że zaczęła 
głosić na całym świecie słowo Boże i mówić o miłości Jezusa wszędzie, gdzie jest. 
Od wielu lat prowadzi Dom Rekolekcyjny w Niemczach oraz głosi rekolekcje na 
całym świecie. Ukazały się dotychczas 2 książki siostry „Jezus żyje dziś” oraz „Z 
Jezusem w drodze”  

 
 

 
 
KOSZT UCZESTNICTWA (dla jednej osoby)   

1-osobowy z łazienką 580 

2-osobowy z łazienką 510 

od 3 -osobowy z łazienką 470 

bez noclegu z obiadami 270 

bez noclegu bez posiłków 190 
 

OPŁATA ZA DZIECI: (wg roku urodzenia)  

-2020, 2021, 2022 –pobyt gratis (bez osobnego łóżka i posiłków)  

-2014 -2019 –50 % wartości usługi  

-2013 i wcześniej –pełna odpłatność  
  
WYKLUCZENIA z UDZIAŁU w REKOLEKCJACH:  
 
Dzieci poniżej 13 roku życia oraz osoby chore psychicznie (ze stwierdzoną chorobą 
psychiczną, będące pod stałą opieką lekarza psychiatry). Osoby takie wymagają 
indywidualnego prowadzenia duchowego. W ramach tych rekolekcji nie jesteśmy 
tego w stanie zapewnić. 
  
WARUNKI REZYGNACJI:  

Do czasu wpłaty opłaty/zaliczki rezygnacja bezkosztowa 

Pow. 30 dni przed terminem 
rozpoczęcia 

potrącenie opłaty manipulacyjnej 10 zł 

Do 30 dni przed terminem rozpoczęcia potrącenie kwoty poniesionych 
kosztów związanych z rekolekcjami 

 


