
IX Rekolekcje Radiologiczne 
 

ZAPROSZENIE 

na spotkanie w Kamieniu Śląskim 

sobota 21. września 2019r. od 10.00 do 16.30 
 

Święty Jacek serdecznie zaprasza Lekarzy (nie tylko Radiologów), Techników, Pielęgniarki, Personel 

Pomocniczy, Studentów - Wszystkich z Rodzinami i Przyjaciółmi na IX Spotkanie z cyklu  Zbyt zajęci, 

by się... nie modlić. Spotkanie odbędzie się w Sanatorium „Sebastianeum Silesiacum” kompleksu 

pałacowo-parkowego Kamień Śląski. 
 

Obecność nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, jednak ze względu na uprzedzenie miejscowej kuchni o 

planowanej ilości obiadów zgłoszenie będzie  bardzo  mile widziane. Okolica sprzyja spacerom i wycieczkom 

rowerowym według uznania. Pobyt można wydłużyć. 
 

Rezerwacja noclegów: 
Dla osób, które zaplanują pobyt od piątku, wcześniejsza rezerwacja noclegów z piątku na sobotę i/lub soboty 

na niedzielę we własnym zakresie, pod miejscowym numerem telefonu 77 4519277 lub 77 4519237, e-mail: 

i.schynol@sebastianeum.pl 
adres: ul. Parkowa 1a, 47-325 Kamień Śląski, www.kamien.biz 
 

Dojazd: 

z aglomeracji górnośląskiej autostradą A4 w kierunku Opola zjazd numer 248 w Gogolinie, za Górą św. Anny. 

Parkingi przed Sanatorium (prosimy nie wjeżdżać przez bramę na mały parking wewnątrz samego obiektu). 
 

Zgłoszenie udziału i zamówienie obiadu na sobotę: 

drogą e-mailową: radiologia@szpital.zabrze.pl ( proszę o umieszczenie w temacie maila słów "Rekolekcje" 

lub "Kamień Śląski") lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu 

32 370 42 48, fax 32 370 42 47 najlepiej do wtorku 17.września 2019 
 

PLAN SPOTKANIA 

Całun Turyński – prawda czy fałsz? 

  

Sanatorium Sebastianeum Silesiacum – kaplica: 

10.10 – 10.15 Przywitanie i zaproszenie do udziału w spotkaniu 

10.15 – 11.00 I Konferencja: Najnowsze wyniki badań naukowych dotyczących Całunu Turyńskiego 
11.00 – 11.45 przerwa/czas na spotkanie w kuluarach 
11.45 – 12.35 II Konferencja: Dlaczego Całun Turyński jest najważniejszą relikwią chrześcijaństwa? 
12.45 – 13.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

Sanatorium Sebastianeum Silesiacum – jadalnia: 

13.20 – obiad 
 

Sanatorium Sebastianeum Silesiacum – kaplica: 

15.00 – Msza Święta z homilią 
  
Konferencje poprowadzi  Ojciec Paweł Mazanka CsSR, Profesor dr hab. UKSW 
W ciągu całego Spotkania możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty 
Gra młodzieżowy zespół muzyczny OKTAWA parafii św. Antoniego w Gliwicach. 
 
                                                                                                              Zapraszam 
                                                                                                               
                                                                                                         Tomek Legaszewski                               
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