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Juz za micsiąc (23_25 marca 2018 r,) rv Rad1,,rnnie przeź ywać będzieny
Spotkanie Mbdl.ch Archidiccezji Przeml,skiej, w duchowe.j ł ącznoś ciz Ojcem
Sliętr.m Franciszkiem i nrł odymi cał ego ś wiata, Spotkaniu przl,ś wiecać będzie hasł o
Jesteś my napelnieni Duchem .§}rigryl, Podczas trzydnior.vej celebracji Niedzieli
Palnorrej. Diakonia Muzrcznil anillto\\ać bętlzie Centralne Nabo eństlva rł ,koś ciele
Najś \\,iętszc8o Sęrca Pirna Jezusa i zaprczentrtje rl tcj ś rviątyni program .,Z ziemi do
nieba" (2.+,03, godz, i4,0{)), Śpiewać bedzie równie podczas Mszy ś w,w Niedzielę
Pa]mową (Scęna giólr.na, godz, 11,00), Modlitwic ki]kutysięcznej zęszy mł odych
pielgrzl,mórv przervodl,iiczvć bcdą nasi Pasterze - ks, abp Adarrr Szal. ks. abp Józef
Michalik i ks, bp Stanisł au Janrozelr,
Zapraszamy Cię tlo udział u lv t},nr wa nym wydarzeniu ł iaĘ , i bardzo
liczynly nir Tł oją posł ugę elvangelizacyj n l rv Diakonii Muzycznej podczas
Społ kania Nlł od].'ch ł , Radyrnnie.
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Diakonia N,luzlczna mieszkać będzie u r.odzin.
Prosim) o pol[ierd enie slvojej posfugi rł Diakonii \4uzlcznej do 5 marca 2018 r, na adres:
diakmuz rt]lnlai],com: konl. 608 ,ł ]6 226l
lgł asza]ąc suói udzial poda] - illie. nazrł isko. miejscolvoś ć parafia,
.leś lir,r Radrrnnicrnasz.iu zanólrione nlieszJ<anie przy zgł lszeniu dopisz bez nocLegu.
Iąecepcja cl}nna będzie od godz. 12,00 w Domu parafialnl,m prł - koś ciele §*aj§viętszego
Scrca Pxna Jezusa. ul. Kard. w!,sZ}|'l§kiego 1n - §tolik .,Dia konia Muzyczna''.
Prl\ gotowanic /r lł ol1eJ litU18ii o g, l6,30 \\ doln) nr koś cielc \aiś więtszego Ser.ca Pana Jezusa.
Plosi]n\ 0 takie olganjZo\\,anie pl \.jeldu. aby jeszcze przed godz, 16,30 Przejś ćprzcz recepcię
] udać Si§ do w\,,nacZon)ch nlic.jsc noclegorl_rch,
\alez} zabrać zc 3l)bil n]!.hęlnik lnodLitelrnr i muzlcznl. ś pi\!ór, l(alinalę. obur.vie pokojowe
j stlch\ plo\\ iunl _ Zndotr oJimr sir- prosrą
ltl.clnnoś cią u rcdzin,
(zbn](o§i. Dilkonii \4Lrzlczncj sli]adl]ą srnlbo]iczna ollar,ę zl 5:
}, \lJJ l.
|lrJl,lJ],/J i\ U|,zr|'|.l.z * ,.,..pr'l
Podc as nabo e]ist\ i Vlsz) ś u,Niedzieli Palnowej ś piewać będziemt w stloiach dr,lł orrr}.ł
plosim_\ o stoso\\ll} Llbiól (dzie*częta biale. a chł opcy ciemne spodnie i biale koszule).
\aleZ} tak c /7.rrlrolć serce i p.Zcd sMAP Skorz) stać Ze spowiedzi ś \ł iętej.
Prusinl,\. ł bY nesi najnr]o(lsi all)ś ci g]osi]is\\ój udzia] \ł Radymnie opiekunem.
osob1 niepeł nolctt,iie piosi się o pisem4 zgoclę r.odzicórr, na udział § spotkaniu.
Bie acę inlbrmacje na: rrł r,rr .d iakmuz. pl: na.,grupie" i FB,
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