Drodzy Rodzice, dziękuje za zaufanie, że wysyłacie swoje dzieci na spotkania

ministranckie.

Na tym nie można stracid. W ramach następnego ministranckiego spotkania będziemy mówid o 4
przykazaniu Bożym, o tym, że Rodzice są obrazem żywego Boga na ziemi. Dlatego poprosiłem
każdego ministranta o przyniesienie zdjęcia może byd zdjęcie każdego członka rodziny Mama, Tata,
Siostra, Brat najlepiej paszportowe lub jedno zdjęcie całej rodziny. Zdjęcia będą potrzebne do
zrobienia niespodzianki dla Was w ramach podziękowania za dar życia oraz dar uczestniczenia w
Eucharystii. Zdjęcia po zeskanowaniu zostaną zwrócone. Możecie też zrobid sobie zdjęcie tel. I
przesład do mnie. Jeżeli Ktoś się nie zgadza, z różnych względów, to zamiast zdjęcia wstawimy
„emotikona” i też będzie dobrze.
W sobotę, 23.02.2019, po spotkaniu ministrantów, jadę z córką na łyżwy do Iławy, a następnie na
Pizze do Don Corleone (Jana III Sobieskiego 14, 14-202 Iława ). Będę miał jeszcze 3 miejsca wolne,
zatem jeżeli ktoś z Was chciałby swoje dziecko puścid ze mną, to chętnie zabiorę. Jeżeli ktoś z Was Rodziców - też się wybiera -- w ramach integracji i tworzenia relacji przez nasze Pociechy,
nawiązywania przyjaźni i odczulania ich od wszelkiego typu ekranu itp. to proszę o smsa - ( „jadę z
dzieckiem i mam jeszcze x miejsc wolnych”).
Program wyjazdu:
11:00 wyjazd spod sali parafialnej,
12:00 -12:45 sesja na łyżwach
około 13:00 pizza - Don Corleone
13:45 powrót do Kisielic.
Koszty na jedną osobę:
Lodowisko:
Ulgowy 3 zł.
Normalny 3 zł.
Karta dużej rodziny 2 zł.
Wypożyczenie łyżew 6zł.
Pizza w zależności kto co zamówi i jak dużo jest w stanie zjeśd proszę sprawdzid menu na stronie https://www.doncorleone.com.pl/restauracja/don-corleone-ilawa
Podróż – ci którzy ewentualnie będą jechali ze mną nic nie płacą i tak jadę z Córką.
Uwaga jeżeli ktoś by chciał puścid dziecko ale go nie stad to proszę o telefon.
Z Panem Bogiem
Grzegorz
Tel. 507744858
ggradomyski@gmail.com

