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Tájékoztató 

 

Általános: 

A lelkigyakorlat elsősorban a Váci Egyházmegye területén élő atyák, 

szerzetesek, világi hívek számára van meghirdetve. A jelentkezésnél ők 

részesülnek előnyben.  

Mivel a szállás lehetősége korlátozott a monostorban, ezért a jelentkezési 

sorrendet figyelembe véve tudunk elhelyezést biztosítani a lelkigyakorlatozók 

számára. 

Ha valaki jelentkezett, de később kiderül, hogy mégsem vesz részt a 

lelkigyakorlaton, kérjük mihamarabb jelezze a nővérek felé. A szervezők 

értesíteni fogják azokat, akiket helyhiány miatt már nem tudtak fogadni és 

várólistára kerültek. 

 

Jellege:  

- csendes lelkigyakorlat 

- azok jelentkezését várjuk, akik a lelkigyakorlat teljes időtartamára tudnak 

jönni  

- nyitott azok számára is, akik nem a monostorban kapnak szállást, hanem 

a környékről bejárva vesznek részt a teljes programon. 

 

 



Elhelyezés két épületben: 

- atyák – Vendégház: 8 egyágyas és 1 kétágyas szoba. 7 szoba bővíthető 

pótággyal. Mindegyik szobához tartozik zuhanyzó és mellékhelyiség.  

 

- más résztvevők – főépület: 13 kétágyas és 2 egyágyas szoba. A nagyobb 

szobák pótággyal bővíthetők. Zuhanyzó, mellékhelyiség mindkét 

emeleten, a folyosó végén található. 

 

- minden szobában található újszövetségi Szentírás 

 

- kérjük, hozzanak magukkal törülközőt, papírt, írószert  

 

Étkezés: 

- azok számára, akik a monostorban kapnak szállást: reggeli-ebéd-vacsora, 

a szünetekben kávé-tea 

- bejárók számára: ebéd, a szünetekben kávé-tea 

- a jelentkezési lapon megjelölt diétát tudjuk figyelembe venni 

- étkezések alatt zenehallgatás lesz (kivéve a hétfői vacsorát és a pénteki 

ebédet) 

- terítésben, mosogatásban kérjük és köszönjük szépen vendégeink 

segítségét 

 

Jelentkezés: 

 

- 2016.december 6-tól a kismarosi ciszterci nővérek honlapján található 

jelentkezési lap kitöltésével: 

www.cisztercimonostor.hu/lelkigyakorlatok/Boulad atya 

lelkigyakorlata/jelentkezési lap 

 

- a jelentkezési lapot legkésőbb 2017. március 1-ig küldjék el e-mailben 

(monostor@cisztercimonostor.hu) vagy postai úton (Ciszterci Nővérek, 

2623 Kismaros, Szuttai dűlő 8315 hrsz., Pf 10.).  

 

 



 

Térítési költség:  

- azoknak, akik a monostorban kapnak szállást-ellátást:  

• 4800 Ft/fő/nap + 1000 Ft hozzájárulás Boulad atya útiköltségéhez. 

A négy nap összesen: 20 200 Ft 

• diákoknak: 3800 /Ft/nap + 500 Ft hozzájárulás Boulad atya 

útiköltségéhez. A négy nap összesen: 15 700 Ft 

- bejáróknak:  

• 1300 Ft/fő/nap + 1000 Ft hozzájárulás Boulad atya útiköltségéhez. 

A négy nap összesen: 6200 Ft 

• diákoknak: 1000 Ft/fő/nap + 500 Ft hozzájárulás Boulad atya 

útiköltségéhez. A négy nap összesen: 4 500 Ft 

- a regisztráció alkalmával lehet majd készpénzzel fizetni 

 

 

 

 

 

 


