Przemyśl, 10 września 2019 r.

KURIA METROPOLITALNA
Pl. Katedralny 4a
tel. (0-16) 678 66 94; fax. (0-16) 678 26 74

PL 37-700 PRZEMYŚL
L. dz. 1906/1417/2019

Witaj
Glowy Koncert Diakonii Muzycznej „Litania za Polskę” (22 sierpnia 2019),
który był finałem letniej edycji warsztatowej wciąż zbiera pozytywne recenzje. To
niewątpliwie bardzo cieszy i jednocześnie motywuje do podejmowania kolejnych
wyzwań eklezjalnych. Przed nami jesienna edycja warsztatów Diakonii Muzycznej
w dniach 11-13 października 2019 roku. Podczas zajęć przygotujemy nowe jakości
ewangelizacyjne, w tym repertuar na Pielgrzymkę Młodzieży do Archikatedry
inaugurującą nowy rok pracy formacyjnej w grupach apostolskich i z okazji Dnia
Papieskiego, któremu przyświecają słowa Jana Pawła II „Wstańcie, chodźmy”.
Motywowani powyższą zachętą Ojca Świętego bardzo serdecznie
zapraszamy Cię do udziału w formacyjno-muzycznych warsztatach Diakonii
Muzycznej AP i tym samym do głoszenia Ewangelii przez śpiew oraz muzykę.
informacje techniczne
1. Potwierdzenie udziału w zajęciach należy przesłać do 30 września br. na adres:
e-mail: diakmuz@gmail.com; kom. 608 426 226.
2. Bardzo prosimy, aby potwierdzenie oznaczało Twój pewny udział w warsztatach (na 100%)!
3. Zgłaszając swój udział podaj imię i nazwisko, miejscowość/parafia, kontakt.
4. Recepcja w Bursie, ul. Chopina 1 - czynna od godz. 13.00.
5. Przyjazd w piątek (11.10.) do godz. 16.00 - rozpoczęcie zajęć o godz. 16.15 (aula Bursy).
6. Program zajęć otrzymasz w recepcji.
7. Koszt udziału w zajęciach (posiłki, noclegi, wynajęcie sal do ćwiczeń) – ofiara zł 110;
8. Osoby, które nie korzystają z noclegów i posiłków partycypują w kosztach - zł 40;
9. Druga i następna osoba z rodziny składa 50% ofiary.
10. Przywozimy śpiwór, obuwie pokojowe, niezbędnik modlitewny i śpiewnik/nuty.
11. Do posługi w Diakonii zaproś kolegę/koleżankę (poinformuj nas o tym wcześniej).
12. W niedzielę, 13 października br. Diakonia Muzyczna animuje wydarzenie Pielgrzymki.
(obowiązuje strój świąteczny: dziewczęta białe spodnie, chłopcy ciemne spodnie/garnitury)
13. Osoby niepełnoletnie są proszone o pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach.
14. Bieżące informacje na stronie www.diakmuz.pl, FB i na grupie.

Pozostajemy w oczekiwaniu na spotkanie i posyłamy Boże Szczęść!

Ks. Tadeusz Biały i Monika Brewczak

