ZAPROSZENIE NA 8 MARCA 2020 r.
Zapraszam na przybycie do Wrocławia
w dniu 8 marca 2020 / NIEDZIELA /
- na towarzyskie Spotkanie członków Koła Przyjaciół Brodów – Region
Dolny Śląsk
oraz zaproszonych gości.

UWAGA na KOLEJNOŚĆ! –
Najpierw - Msza św., o godz. 12, a spotkanie w refektarzu odbędzie się
po mszy św.
Plan Spotkania:

1) Rozpoczęcie spotkania godz. 1200 Mszą Św. z zamówioną intencją za Brodzian, która odbędzie się
w Kościele św. Wojciecha, oo. Dominikanów we Wrocławiu - pl. Dominikański (proponuję zajęcie
miejsc w ławkach w bliskości Ołtarza).
2) Po zakończeniu Mszy Św. spotkamy się w lewej nawie, przed Obrazem Matki Bożej z Podkamienia)
i wspólna Modlitwa przed Obrazem.
3) potem wspólne przejście do Starego Refektarza Klasztoru oo. Dominikanów.
4) Przywitanie przez organizatorki i Prezesa naszego Koła Zygmunta Huzarskiego, wszystkich
uczestników spotkania, tradycyjnie: dopełnienie formalności, czyli podpis na liście obecności. Zostaną też
przekazanie pozdrowienia od Osób, które nie mogły przybyć na nasze spotkanie.
5 Krótka informacja o naszych kontaktach z Siostrami Sercankami z Brodów.
6) Nasi Goście (a przyjęli zaproszenie dwaj Ojcowie Dominikanie: Marek Miławicki i Wojciech
Jezienicki) – przypomną nam historie związane z ich doświadczeniami z pracy misyjnej na Ukrainie.
7 Uwaga! Możemy spodziewać się obecności jeszcze innych osób, co BĘDZIE DODATKOWĄ
ATRAKCJĄ Spotkania.
8) Czas przeznaczony na „wolny głos” w każdej sprawie związanej z Brodami.
9) o godz. 1400- Poczęstunek – a jednocześnie czas przeznaczony na zacieśnienie więzów towarzyskich.
10) Planowane zakończenie spotkania około godz. 16 00.
W spotkaniu, jak zwykle, będą przyjmowane wpłaty na cel działalności Naszego Koła.
Ponawiam przypomnienie, że nadal realizujemy pomysł śp. Krysi Milerskiej - upamiętnienia
w Kronice Naszego Koła, ostatniego miejsca na ziemi Naszych Kochanych Przyjaciół. Dlatego nadal
zachęcamy do odwiedzania cmentarzy gdzie spoczywają Brodzianie, zrobienia zdjęć ich nagrobków
i przeslanie zdjęć na mój adres mailowy ponikowskat@wp.pl, celem włączenia do Kroniki.
W realizacji powyższego liczymy na dalszą pomoc córki Krysi, Ani Milerskiej.
Wkład własny uczestników spotkania – 25 zł.
.

Zapraszają:

Teresa Ponikowska, Hania Binasiewicz
w uzgodnieniu z Zygmuntem Huzarskim

Proszę o potwierdzenie przyjazdu:
54-109 Wrocław ul. Sadownicza 59,
bądź telefonicznie mój stacjonarny: 71 354 18 41, lub komórka: cały dzień nr 501 76 36 16.
Informacja stała :

Kościół św. Wojciecha mieści się w pobliżu centrum handlowego Galerii Dominikańskiej,
Dojazd do Kościoła św. Wojciecha: spod Dworca Głównego PKP – tramwajami ulicą Kołłątaja,
w kierunku Hali Targowej.
Należy przejechać dwa przystanki tramwajowe.

