
 
 

Formularz zgłoszenia na ORAR II 

stopień w dniach: 18 - 22.11.2022. 

 
Szczęść Boże Drogie rodziny. 

Zapraszamy serdecznie na ORAR II - Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin drugiego stopnia, która 

odbędzie się w terminie 18-22.11.2022 r. w The Shrine of our Lady of Walsingham The College Knight 

Street Walsingham NR22 6EF (początek w piątek o godzinie 16:00, zakończenie we wtorek po obiedzie, 

czyli około godziny 15.30). 

Rekolekcje poprowadzą: Ksiądz dr Marek Bednarski - proboszcz parafii katedralnej w Ełku, biblista oraz 

wykładowca wyższego seminarium duchownego w Ełku oraz Iwona i Karol Marchel, była para 

diecezjalna w Diecezji Ełk. Są to osoby z ponad dwudziestoletnim stażem i doświadczeniem w 

posługiwaniu w Domowym Kościele, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło -Życie, wielokrotni organizatorzy i 

moderatorzy rekolekcji 5 i 16-dniowych w Polsce i Ziemi Świętej, którzy z pewnością ubogacą nas 

swoim świadectwem. Jest duże prawdopodobieństwo, że swoja obecnością, wsparciem i 

doświadczeniem wesprze nas również ksiądz Wiesław Garbacz, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w 

Weston-Super-Mare, oraz moderator naszego kręgu Domowego Kościoła z Devon i Somerset. 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia to rekolekcje przeżyciowe, jak wszystkie rekolekcje 

Ruchu Światło-Życie, tak jak to widział nasz założyciel, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Przeżycie 

tych rekolekcji, których celem jest uświadomienie uczestnikom nadprzyrodzonego wymiaru 

odpowiedzialności w posłudze pary animatorskiej oraz jak najlepsze przygotowanie pary małżeńskiej 

do podjęcia tej posługi. Dla nas te rekolekcje zawsze są czasem rozmiłowania się w drodze formacji, 

w tym darze danym nam od Ducha Świętego. Miejmy nadzieję, że te rekolekcje na nowo rozpalą 

miłość małżonków poprzez rozbudzenie życia modlitwy i życia we Wspólnocie. Samemu jest zawsze 

trudniej, w dzisiejszym świecie nawet rodziny zatracają tę wartość bycia wspólnotą. Dodatkowym 

atutem tych rekolekcji jest ich miejsce, największe sanktuarium Maryjne w UK, Walsingham w 

którym objawiła się Matka Boża, obecnie centrum ekumeniczne. 

Koszty: £ 206 od osoby dorosłej za cały pobyt z wyżywieniem, £103 dla dzieci od 6 lat do 16 włącznie 

za cały pobyt z wyżywieniem, spanie za darmo dla dzieci od 0 - 5 lat włącznie, które będą spały w 

łóżeczkach turystycznych przywiezionych przez rodziców (liczy się wiek dziecka w dniu rozpoczęcia 

rekolekcji) lub z rodzicami w jednym łóżku. Kwota obejmuje zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie. 

Pokoje są jedno i dwuosobowe z łazienkami dzielonymi na piętrach. Łazienki z prysznicami i WC są na 

korytarzach i jest ich dość dużo. Pokoje są zaopatrzone w umywalki i mydło w płynie. Jeżeli chodzi o 

wyżywienie to na śniadanie zawsze jest full English breakfast (08.00 - 09.00). Jeśli chodzi o Lunch (nasz 

obiad) i dinner (na czas kolacji), to miejsce zapewnia dwudaniowe posiłki o 13.00 i 18.30 w tym jeden 

z deserem. Kawa i herbata dostępne są non stop w jadalni, dodatkowo dostępne są różnego rodzaju 

płatki śniadaniowe, mleko, tosty, masło, dżemy, świeże owoce, jogurty oraz soki owocowe oraz woda. 

Pokoje będą zaopatrzone w pościel oraz ręczniki, w każdej łazience oraz WC są zapewnione 

antybakteryjne środki czystości, mydło i papier toaletowy. Pokoje są z grzejnikami elektrycznymi, więc 



będzie naprawdę ciepło. Zarówno dla dzieci jak i dorosłych są zarezerwowane sale konferencyjne z 

dostępem do ciepłych napojów. W związku z tym, że moderatorzy (i diakonia muzyczna w jednym), 

diakonia wychowawcza i ksiądz prowadzący służą nam podczas rekolekcji, zasadą jest opłacenie 

kosztów ich dojazdu (w tym wypadku z Polski) i pobytu przez uczestników rekolekcji. Koszt ten 

wyniesie dodatkowo £170 od rodziny. 



Aby zamówić osobno jedzenie dla osób, które mają specjalne wymagania dietetyczne proszę to 

wyszczególnić w zgłoszeniu mailowym. Diakonia Wychowawcza będzie zapewniona dla dzieci od lat 

2 w górę, czyli podczas poszczególnych punktów programu naszymi dziećmi (od 2 r. życia) 

opiekować się będzie diakonia wychowawcza, czyli tzw. Ciocie oraz wujkowie. 

 

Rekolekcje to czas dany nam od Boga, czas łaski. Wspólne przy modlitwie, budowanie wspólnoty, 

wypoczynek, mają nas zbliżyć do Chrystusa, pomóc w budowaniu i umacnianiu naszej wspólnoty 

rodzinnej i lokalnej. Rozkład i plan rekolekcji będą przesłane w późniejszym terminie. 

 

Osoby zainteresowane: 

Zainteresowanych prosimy najpierw o kontakt telefoniczny lub mailowy jak najszybciej, gdyż liczba 

miejsc jest ograniczona. Przy zapisywaniu się proszę o podanie Imię i nazwisko oraz wiek każdego z 

małżonków oraz dzieci, adres zamieszkania, numer telefonu i e-mail, informacje jak długo 

przynależycie do DK oraz przeżyte dotychczas rekolekcje oraz ich miejsce i czas. Te informacje 

musimy przesłać do Krościenka nad Dunajcem, gdzie mieści się Centralny Dom Rekolekcyjny 

Domowego Kościoła. 

Na koniec parę słów o nas, czyli organizatorach. Nazywamy się Barbara i Marcin Gorlo oraz mamy 

trójkę dzieci. Rok temu z Bożą pomocą udało nam się zorganizować ORAR I - Oazę Rekolekcyjną 

Animatorów Rodzin I stopnia właśnie w Walsingham. Jesteśmy związani z Domowym Kościołem 

od 2007 roku oraz jesteśmy animatorami kręgu przy Polskiej Misji Katolickiej w Weston-Super-

Mare, który tworzą rodziny z Tiverton oraz z  Tauton. 

Przy rezerwacji proszę o wpłacenie zaliczki, gdyż jako Organizatorzy tych rekolekcji musieliśmy 

wpłacić zaliczkę w kwocie £1500. Zaliczkę w wysokości £150 od rodziny prosimy wpłacić do dnia 

20.05.2022 na konto:  

Marcin Gorlo 

Konto bankowe: 03514225 

sort code: 09-01-29 

Tytuł przelewu: ORAR II i nazwisko osoby wpłacającej. 

Po wpłaceniu zaliczki przelewem prosimy o wysłanie do nas maila potwierdzającego. 
 

 
Zaliczka jest bezzwrotna (chyba że małżeństwo, które rezygnuje znajdzie kogoś na swoje miejsce). 

Kontakt: Marcin i Barbara Gorlo, gorlodkuk@gmail.com, tel. 07415 967035 - Marcin lub 07572 

781041 - Basia (można kontaktować się przez WhatsApp). 

Już teraz prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji, prowadzących, uczestników i całej diakonii. 
Duchu Święty, prosimy, działaj w nas! 

mailto:dzrdzikgoodluck@gmail.com

