i m .

J a n a

P a w ł a

I I

Nasza misja: „Dawać ludziom nadzieję i pobudzać wiarę w żywego Boga”

___________________________________________________________________________

WARSZTATY TAŃCA INTEGRACYJNEGO,
HEBRAJSKIEGO, MODLITEWNEGO
„KIM JESTEŚ TY PANIE, A KIM JESTEM JA...”
POZNAŃ, 26 – 28 października 2012
sesję rekolekcyjno – warsztatową poprowadzą:
Anna Wieradzka
Marek Stecko
Inspiracją do tegorocznego czasu spotkania z modlitwą tańcem stała się perykopa z Ewangelii
św. Mateusza (Mt 16,15-16.21-23), kiedy to Jezus pyta swoich uczniów za kogo Go uważają,
pyta kim dla Ciebie jestem?
Kiedy Piotr poznaje prawdę o Jezusie, Ten odsłania mu prawdę o nim samym „Ty jesteś Piotr”.
W świetle prawdy o Bogu ujawnia się prawda o nas samych, naszym wybraniu, o planach Boga
wobec nas. Odkrywając kim jest Bóg odkrywamy to, kim my naprawdę jesteśmy i do jakich rzeczy Bóg
nas powołał.
/Anna Wieradzka/
W czasie sesji rekolekcyjno-warsztatowej poprzez modlitwę psalmami, chcemy dać się przejrzeć
Boskiemu spojrzeniu, chcemy mówić Mu o tym co czujemy nie tylko myślą czy słowami, ale w tym
wszystkim poszukując odpowiedzi w naszym ciele, które przemawia bardziej
i prawdziwiej niż nasze usta.
KOSZT: 140ZŁ
Zgłoszenia:

 prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
www.teatrdroga.pl lub zgłoszenie się pod numerem telefonu: 604 296 394
 wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w kwocie 40zł na konto Stowarzyszenia „Droga” z dopiskiem
„warsztaty tańca”
PKO BP I O/Poznań Nr 36 1020 4027 0000 1902 0294 0187
Ilość miejsc ograniczona, Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłacenie zaliczki.
Zgłoszenia bez wpłaconej zaliczki nie będą brane pod uwagę
Plan zajęć: piątek 17.00 – 18.00 rejestracja
zakończenie: niedziela 13.15
(szczegółowy plan warsztatów znajdziecie Państwo na stronie www.teatrdroga.pl)
Miejsce: informacja będzie podana na stronie www.teatrdroga.pl w późniejszym terminie
Zakwaterowanie i wyżywienie:

istnieje możliwość zakwaterowania, osoby zainteresowane, proszone są o zgłoszenia przy zapisie


wyżywienie na czas warsztatów we własnym zakresie. Koszt obiadu ok.15zł (catering) osoby chętne
proszone są o zgłoszenie się przy zapisie

szczegółowe informacje na www.teatrdroga.pl, www.modlitwatancem.pl
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