KURIA METROPOLITALNA
Pl. Kątedralny 4a
tel. (0-16) 678 66 gł ; fu. (0-16)
PL 37-700 PRZEMYŚL

Przemyś l, 8 wrześ nia2017 t.

678 26 74

L. dz,2103/1417l20I7

Witaj
W duszy grająnam jeszcze klimaty letniej edycji warsź atów znutq patriotycznq.
To wakacyjne twórcze doś wiadczęnie uskrzydla, aby podjąć kolejne wyzwanie
ewangelizacyjne jakim jest doroczna Pielgrzymka Nlł odzie ydo Bazyliki
Archikatedralnej w Przemyś lu, inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej we
wspólnotach eklezjalnych. Jedną zwa nych grup apostolskich jest Diakonia Muzyczna,
której twórczoś ć i posł uga ewangelizacyjna odgrywa zfiaazącą rolę w ś rodowisku
mł odego Koś cioł aprzemyskiego.
Motywowani powyzszymi racjami bardzo serdecznie zapraszamy Cię najesienną
edycję formacyjno-muzycznych warsztatów Diakonii Muzycznej,
dniach
6-8 paź dziernika 2017 r. w Przemyś lu.Podczas zajęć wzbogacimy nasz rępertuar
o kolejne utwory i przygotujemy pieś ni na Pielgrzymkę do Archikatedry (08.10.2017).
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informacie techniczne
Potwierdzenie udział u w zajęciach naIe y przesł ać do 30 wrześ niabr., na adres:
e-mail: dialł nuz@gmail.com; kom. 608 426226;
Zgł aszając swój udział podaj imię i nazwisko, miejscowoś ó - parafia, kontakt.
Recepcja w Bursie, ul. Chopina t - czynna od godz. 13.00;
Ptzyjazdw piątek (06.10.) do godz. 16.00 - tozpoczęaie zajęć o godz. 16.15 (Bursa).
Program zĄęó otrzymaszw recepcji.
Koszt udział u w zajęciach (posił ki, noclegi, wynajęcie sal do ć wiczeń) - ofiara zł 90;
Osoby, które nie korzystają z noclegów i posił ków partycypują w kosztach - zł 30;
Druga i następna osoba zrodziny - skł ada 50% ofiary.
Przywozimy ś piwór, obuwie pokojowe, niezbędnikmodlitewny i ś piewniVnuty.
Do posfugi w Diakonii zaproś kolegę/kole aŃę (poinformuj nas o tym wcześ niej).
W niedzielę (08.10.) Diakonia animuje wydarzenie Pielgrzymki do Archikatedry (obowiązuje
strój ś wiąteczny * dziewczęta biał e, chł opcy granatowe/ciemne spodnie).
Osoby niepeł nolefirie są proszone o pisemnq zgodę rodziców naudziń w zajęciach.
Bie ące informacje na stronie www.diakmuz.pl; FB ina grupie.
Pozostajemy w oczekiwaniu na jesienne spotkanie i posył amy inspiĄącą myś lpapie a
Franciszka: ,rAby pójś ć za Jezusem trzeba mieć trochę odwagi, trzebazdecydować się na zamianę
kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogacho o jakich ci się nigdy nie ś nił o,ani
nawet o jakich nie pomyś lał eś ("ŚDM l<raków - noc czuwania - 30.07.20t6).
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