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Witaj
Jesteśmy napełnieni Duchem ŚwięQm - to motto nowęgo Toku duszpastęrskiego
przyświecać będzie także wokalrrym i duchow],m ćwiczeniom Diakonii Muzycznej
Archidiecezi Przemyskiej oraz jej posłudze ewangelizacyjnej przez śpieul i rnuzykę.

Dobrą okazją do pogłębienia relacji z Duchem Świętym będzie Żimowa ed}cja
warsźatów fotmacyjno-muzycznych w Przemyślu, w dniach od 30 stycin-ia
do 4 lutego 2018 roku, Mamy nadzieję, że jednomyślneawanię w ,,IMuzyiznym
Więczemiku" zaowocuje wylaniem Ducha Świętego w bogactwię Jego siedmiu
darów; że wzbudzi wiatr i ogień nowej Pięćdziesiątnicy - now e brzmienie itrun lasze1
duszy dla posfugi podczas SMAP w Radymnie (23-25.03.20l8).
Już bardzo się ciesrymy na zimowe war§ztaty i zapraszamy Cię do
twórczego w nich udziału.
Informacie techniczne:
I. Potwierdzćnie udziału - do 23 stycznia br. - na adres: diakmuz@gmail.com;
2. Bardzo prosimy, aby polwierdzenie udziału omaczało Twój peńy udział \v zajęciach.
3. Przyjazd we Morek,30 stycmia 2018 r. - do godz. 15,00.
4. Recepcja w Bursie, ul, Chopina 1- czrnna od godz. 10.00.
5, Rożpoczęcie zajęó o godz,]5.15 (au]a w Bursie),
6. Kosź udżiafu w zaj ęciach (posiłki, noctegi, sale ć\9iczń iĘ) - ofiara zł 1g0:
7. osoby, które nie korzystają z noclegó\ł i posiłków partycypują w kosztach - ofiara zł 50;
8. Druga i następna osoba z rodziny - składa 50% ofiary.
9. Prz}Vożimy śpiwór, obuwie pokojowe, śpiewnik-nuty i osobisty iezbędl.}ik modlilewly.
p:sfue! w Dlakonii zaprośko]egę/koleżankę poinformuj nas o
rym wcześniej.
]9. !9
l1. W niedzielę (4.02.br.) o godz. l1.30 - Msza św.w archikńarze (irosimy o stosowny shój,
adekwatny do liturgicznych szat DM; dziewczęta białe, chłopcy granatowe/ciemne spodnie;. -'
12, Na urocżyste zakońcżeni§ warsźatów serdecznie zapraszamy Waszych Rodżiców.
l l. Dokladny program 7ajeć orą mas7 W recepcji.
14. Osoby niepełnolętnie prosi się o pisemną zgodę rodzicóvr' na udziałw żajęciach.
l5, Bieźącę informację na stronię \łww.diaknuz.pl i FB Diakonia Mu4,czna

Zyczymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzęnia i obfitości łask w Now}m
Roku Panskim 2018.
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