PARAFIA ZE SPOTKANIAMI W PARAFII
======================
Ogłoszenia parafialne 1
W dniach od 20 do 26 września odbędzie się 4 Męskie Oblężenie Jasnej
Góry. Przez cały tydzień trwać będą modlitwy w różnych męskich grupach
oraz warsztaty dla mężczyzn - dostęp on-line.
W sobotę 26 września od godziny 17 odbędzie się szturm na Jasną Górę. Można będzie w
nim uczestniczyć w naszej parafii – wspólne oglądanie przekazu z Jasnej Góry - lub
pojechać osobiście na Jasną Górę.
Szczegóły wydarzenia i zaproszenie na stronie oblezenie.mezczyzni.net
[na plakatach w gablotce]
======================
Ogłoszenia parafialne 2
W dniach od 20 do 26 września odbędzie się 4 Męskie Oblężenie Jasnej Góry.
Przez cały tydzień trwać będą modlitwy w różnych męskich grupach oraz warsztaty dla mężczyzn (dostęp on-line).
Warsztaty poprowadzą znani polscy mówcy, a równocześnie świadkowie wiary.
W sobotę 26 września odbędzie się szturm na Jasną Górę. Można w nim uczestniczyć w naszej parafii (Transmisja z
Jasnej Góry). Na spotkanie zapraszamy w sobotę o godzinie 17 [ta informacja jest do ustalenia z ks. Proboszczem],
które odbędą się [Tutaj podajemy nazwy parafii i miejsce w
którym będzie oblężenie]
Nasze rodziny potrzebują odpowiedzialnych mężczyzn, żony - mężów, dzieci - ojców. Stańmy na wysokości zadania.
Szczegóły wydarzenia i zaproszenie na stronie oblezenie.mezczyzni.net [Informacje możemy umieścić na na stronie
parafialnej na w gablotce przy parafii na plakatach i poinformować o tym na ogłoszeniach]
======================
Ogłoszenia parafialne 3
W dniach od 20 do 26 września odbędzie się 4 Męskie Oblężenie Jasnej Góry.
Przez cały tydzień trwać będą modlitwy w różnych męskich grupach oraz
warsztaty dla mężczyzn (dostęp on-line). Najważniejsze tematy:
Niedziela: Wprowadzenie w Oblężenie Jasnej Góry - Mieczysław Guzewicz
Poniedziałek: Mężczyzna jako mąż - Monika i Marcin Gajdowie, Monika i Marcin Gomułkowie
Wtorek: Mężczyzna jako kapłan - ks Wojciech Węgrzyniak
Środa: Mężczyzna jako ojciec - Janusz Wardak, Robert Friedrich, pseud. Litza
Czwartek: Czystość - Jacek Pulikowski, ks. Dominik Chmielewski
Piątek: Młody mężczyzna – Dorastanie do odpowiedzialności - Michał Grzanka, Janek Grzanka, Krzysztof Sowiński
W sobotę 26 września odbędzie szturm na Jasną Górę. Można w nim uczestniczyć w naszej parafii (Transmisja z
Jasnej Góry). Na spotkanie zapraszamy w sobotę o godzinie 17 [ta informacja jest do ustalenia z ks. Proboszczem],
które odbędą się [Tutaj podajemy nazwy parafii i miejsce w którym będzie oblężenie]
Nasze rodziny potrzebują odpowiedzialnych mężczyzn, żony - mężów, dzieci - ojców. Stańmy na wysokości zadania.
Szczegóły wydarzenia i zaproszenie na stronie oblezenie.mezczyzni.net
[Informacje możemy umieścić na na stronie parafialnej na w gablotce przy parafii na plakatach i poinformować o tym
na ogłoszeniach]

PARAFIE BEZ SPOTKAŃ W PARAFII
Ogłoszenia parafialne 1
W dniach od 20 do 26 września odbędzie się 4 Męskie Oblężenie Jasnej
Góry. Przez cały tydzień trwać będą modlitwy w różnych męskich grupach
oraz warsztaty dla mężczyzn - dostęp on-line.
W sobotę 26 września od godziny 17 odbędzie się szturm na Jasną Górę. Można będzie w
nim uczestniczyć osobiście na Jasnej Górze [wyjazd z naszej parafii – gzie i kiedy?] lub indywidualnie w domach pa
podstawie transmisji z Jasnej Góry. Szczegóły wydarzenia i zaproszenie na stronie oblezenie.mezczyzni.net
[na plakatach w gablotce]
======================
Ogłoszenia parafialne 2
W dniach od 20 do 26 września odbędzie się 4 Męskie Oblężenie Jasnej
Góry.
Przez cały tydzień trwać będą modlitwy w różnych męskich grupach oraz warsztaty dla mężczyzn (dostęp on-line).
Warsztaty poprowadzą znani polscy mówcy, a równocześnie świadkowie wiary.
W sobotę 26 września odbędzie się szturm na Jasną Górę. Wyjazd z naszej parafii organizowany jest [tu szczegóły
techniczne wyjazdu]. Można też uczestniczyć indywidualnie w domu (Transmisja z Jasnej Góry) .
Nasze rodziny potrzebują odpowiedzialnych mężczyzn, żony - mężów, dzieci - ojców. Stańmy na wysokości zadania.
Szczegóły wydarzenia i zaproszenie na stronie oblezenie.mezczyzni.net [Informacje możemy umieścić na na stronie
parafialnej na w gablotce przy parafii na plakatach i poinformować o tym na ogłoszeniach]
======================
Ogłoszenia parafialne 3
W dniach od 20 do 26 września odbędzie się 4 Męskie Oblężenie Jasnej Góry.
Przez cały tydzień trwać będą modlitwy w różnych męskich grupach oraz warsztaty dla mężczyzn (dostęp on-line).
Najważniejsze tematy:
Niedziela: Wprowadzenie w Oblężenie Jasnej Góry - Mieczysław Guzewicz
Poniedziałek: Mężczyzna jako mąż - Monika i Marcin Gajdowie, Monika i Marcin Gomułkowie
Wtorek: Mężczyzna jako kapłan - ks Wojciech Węgrzyniak
Środa: Mężczyzna jako ojciec - Janusz Wardak, Robert Friedrich, pseud. Litza
Czwartek: Czystość - Jacek Pulikowski, ks. Dominik Chmielewski
Piątek: Młody mężczyzna – Dorastanie do odpowiedzialności - Michał Grzanka, Janek Grzanka, Krzysztof Sowiński
W sobotę 26 września odbędzie szturm na Jasną Górę. Wyjazd z naszej parafii organizowany jest [tu szczegóły
techniczne wyjazdu]. Można też uczestniczyć indywidualnie z domu (Transmisja z Jasnej Góry).
Nasze rodziny potrzebują odpowiedzialnych mężczyzn, żony - mężów, dzieci - ojców. Stańmy na wysokości zadania.
Szczegóły wydarzenia i zaproszenie na stronie oblezenie.mezczyzni.net
[Informacje możemy umieścić na na stronie parafialnej na w gablotce przy parafii na plakatach i poinformować o tym
na ogłoszeniach]

