Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy „EREM”
składa się z:
Budynku głównego (murowany), w którym
znajduje się: kaplica, stołówka, biblioteka z
salą rekreacyjną, pokoje gościnne jedno, dwu i
kilku osobowe z łazienkami wspólnymi na
korytarzu
Domków
drewnianych
(eremy),
które
posiadają pokoje dwu i kilku osobowe z
łazienką
Zapraszamy:
Grupy
rekolekcyjne
Grupy
pielgrzymkowe
Osoby
indywidualne
Po sezonie
wiosenno-letnim
istnieje możliwość
noclegu do 20 osób
w budynku
murowanym.

W ośrodku
znajduje się 90
miejsc
noclegowych.

Kałków - Godów

OŚRODEK REKOLEKCYJNO – WYPOCZYNKOWY
„EREM”
KAŁKÓW 84A, 27-225 PAWŁÓW K. STARACHOWIC
Tel.: (41) 310-73-65
DODATKOWY KONTAKT W CELACH
REZERWACYJNYCH:
(Br. Zdzisław) Tel.: (41) 272-18-44
Tel. Kom.: 532-703-541



ZAPRASZAMY:
KUSTOSZ SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
BOLESNEJ PANI ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
- KS. ZBIGNIEW STANIOS
 BRACIA CHRYSTUSA CIERPIĄCEGO

Nr Konta bankowego Sanktuarium MB Bolesnej:

70 1240 1398 1111 0000 1179 4066
E-mail.: erem.sanktuarium@o2.pl
www.eremy-kalkow.pl, www.kalkow.pl

 Szukasz miejsca na odpoczynek, rekreację?
 Pragniesz nabrać sił fizycznych i duchowych?
 Chcesz zanurzyć się w modlitwie, by być sam
na sam z Bogiem z dala od świata?
 Szukasz miejsca na rekolekcje prywatne,
wspólnotowe?

Zapraszamy na Eremy,
położone u Podnóża Gór Świętokrzyskich nad
zalewem „Wióry”. Urok przyrodniczy, położenie
obiektu, krajobraz oraz teren ośrodka sprzyjają
wypoczynkowi fizycznemu i duchowemu zarówno
osobom indywidualnym jak i grupom
rekolekcyjnym, pielgrzymkowym.

Ośrodek Rekolekcyjno – Wypoczynkowy „EREM”
w Kałkowie nazywany Górą Miłosierdzia znajduje
się u podnóża Gór Świętokrzyskich. Można stąd
dostrzec Bazylikę Mniejszą z relikwiami Świętego
Krzyża na Łysej Górze. Okolica sprzyja medytacji
indywidualnej oraz spotkaniom wspólnotowym.
W Ośrodku istnieje możliwość zorganizowania
rekolekcji grupowych i indywidualnych. Na terenie
eremów znajduje się Kaplica Miłosierdzia
Bożego z relikwiami św. s. Faustyny Kowalskiej,
bł. Ks. Michała Sopoćki, w której sprawowana jest
Msza Święta wg intencji pielgrzymów. W ołtarzu
głównym znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego,
namalowanego przez br. Felissimusa OFMConv z
Niepokalanowa. Eremy wybudowano obok strefy
ochronnej zalewu na Świślinie. Ośrodek należy do
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi
Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie. Twórcą
tego miejsca jest ks. inf. Czesław Wala, od 2012 r.
nad rozwojem
ośrodka czuwa nowy kustosz
Sanktuarium, ks. Zbigniew Stanios. Istnieje
możliwość zwiedzenia Golgoty Martyrologium
Narodu Polskiego, licznych Kapliczek i Oratoriów,
Drogi Krzyżowej, Panoramy Świętokrzyskiej i
Misterium Męki Pańskiej, Zoo i wiele innych
miejsc na terenie sanktuarium. Na Eremach
rozpoczęto
liczne
prace
konserwatorskie,
modernizujące stan budynku głównego i domków.
Od 2015 r. we współpracy z ks. kustoszem ośrodek
prowadzą Bracia Chrystusa Cierpiącego z
Godowa, wprowadzając ducha franciszkańskiego
na Górze Miłosierdzia. Eremy słyną z krajobrazu
sprzyjającego modlitwie oraz z pięknych widoków
na Góry Świętokrzyskie. W ciszy, daleko od
zgiełku świata, można odnaleźć Boga, nabrać sił
duchowych i fizycznych.

Gwarantujemy nocleg z
wyżywieniem pełnym
(śniadanie, obiad,
kolacja) i częściowym
(posiłek wg uznania).

Domki drewniane
posiadają pokoje
dwu i kilko osobowe z
łazienką.

