ZAPROSZENIE NA 6 MARCA 2011r.
Zapraszam na przybycie do Wrocławia w dniu 6marca 2011 / NIEDZIELA -?na
towarzyskie spotkanie Członków Koła Przyjaciół Brodów –Region Dolny Śląsk, oraz
zaproszonych gości.
UWAGA! Jest IN NNA KOLEJNOŚĆ niż w latach ubiegłych! –
Najpierw spotkanie – potem Msza św.
Plan Spotkania:
1). Rozpoczęcie spotkania godz. 12 30 .w Refektarzu Zakonu o. Dominikanów .
2). Przywitanie przez organizatorki wszystkich Uczestników Spotkania, dopełnienie
formalności – czyli podpis na liście obecności . Przekazanie pozdrowień od Osób które nie
mogły przybyć na nasze spotkanie.
3). Opowiemy wspólnie z Prezesem Naszego Koła, Zygmuntem Huzarskim o aktualnych
wieściach płynących z Brodów::
- coś o parafii brodzkiej ,
- coś z życia Sióstr Sercanek
- o realizacji podjętej inicjatywy na Zjeździe w Wiśele w 2010 r- doprowadzenie do
odrestaurowania Cmentarza w Brodach (omówimy treść pisma jakie wpłynęło do nas
z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)
- nawiązując do treści sprawozdania zamieszczonego przez Naszego KronikarzaKrysię Milerską w Kronice, z wyjazdu do Brodów który, odbył się w 2010 przypomnimy przebieg uroczystości konsekracji Kościoła w Brodach .
4). Chwila przeznaczona dla Prezesa Naszego Koła, Zygmunta Huzarskiego, który pewnie
zapozna nas z planowanym kolejnym wyjazdem do Brodów.
5). Wolny głos:
a) dla uczestników wycieczki , (którzy też winni zabrać ze sobą swoje zdjęcia),
b) Wolny głos dla korzystających z prowadzonej przez Krysię Milerską strony
internetowej, zrealizowanego przedsięwzięci rozpowszechniania historii Brodów
w
Internecie.
c).Wolny głos w każdej sprawie związanej z Brodami .
6) godz. 14 00 Poczęstunek .
7) Około godz. 15 45 wspólne przejście do Kościoła Dominikanów
8) o godzinie 16 00 msza św. z zamówioną intencją za Brodzian jaka odbędzie się w
Kościele św. Wojciecha, o.o. Dominikanów we Wrocławiu - pl. Dominikański
(proponuję zajęcie miejsc w ławkach w bliskości ołtarza).
8) Po zakończeniu mszy św. spotkanie uczestników w lewej nawie, przed Obrazem
Matki Bożej z Podkamienia.- WIELKA NIESPODZIANKA – ofiarowanie Matce Bożej od
Naszego Koła pamiątkowego Votum ( praca wykonana ręcznie przez Zosię Leszczyńską)
9) Modlitwa przed Obrazem .
10). Planowane zakończenie spotkania - koniec mszy św. -,około godz. 17 00.
-Wkład własny uczestników spotkania – 20 zł.

Na spotkaniu odrębnie będę również przyjmować wpłaty na cel działalności
Naszego Koła, które przekażę Krysi Milerskiej.
Informacja:
Kościół św. Wojciecha mieści się w pobliżu centrum handlowego Galerii Dominikańskiej , gdzie
istnieje możliwość spożycia posiłków według gustu i uznania każdego z uczestników spotkania.
Dojazd do Kościoła św. Wojciecha : spod Dworca Głównego PKP – tramwajami ulicą Kołłątaja, w kierunku
Hali Targowej . Należy przejechać dwa przystanki tramwajowe .
Zaprasza: Teresa Ponikowska, Hania Binasiewicz
W uzgodnieniu z Zygmuntem Huzarskim
Proszę o potwierdzenie przyjazdu : 54-109 Wrocław ul. Sadownicza 59 bądź telefoniczniena nr stacjonarne: Hani Binasiewicz 71 353 11 20 lub mój 71 354 18 41, lub cały dzień nr 501 76 36 16.

