
Polskie Bractwo KawalerówPolskie Bractwo Kawalerów
GutenbergaGutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/4888,V-Pielgrzymka-Poligrafow-na-Jasna-Gore.html
2023-05-16, 20:19

V Pielgrzymka Poligrafów naV Pielgrzymka Poligrafów na
Jasną GóręJasną Górę
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zapraszaPolskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zaprasza
na Jasną Górę na V Pielgrzymkę Poligrafów,na Jasną Górę na V Pielgrzymkę Poligrafów,
Drukarzy i Wydawców, która odbędzie się 7Drukarzy i Wydawców, która odbędzie się 7
października 2012 r.października 2012 r.

W niedzielę,  7 października o  godzinie 12.00 w KaplicyW niedzielę,  7 października o  godzinie 12.00 w Kaplicy

Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, odbędzie  się MszaCudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, odbędzie  się Msza

Święta w intencji naszego środowiska, w której wezmą udziałŚwięta w intencji naszego środowiska, w której wezmą udział

wszyscy przybyli. Poczet sztandarowy oraz wybrane osoby zostanąwszyscy przybyli. Poczet sztandarowy oraz wybrane osoby zostaną

zaproszone do części Kaplicy znajdującej się bezpośrednio przyzaproszone do części Kaplicy znajdującej się bezpośrednio przy

ołtarzu – „za kratą”.  Po zakończeniu modlitw w Sali Różańcowejołtarzu – „za kratą”.  Po zakończeniu modlitw w Sali Różańcowej

odbędzie się spotkanie pielgrzymów z władzami zgromadzenia, naodbędzie się spotkanie pielgrzymów z władzami zgromadzenia, na

którym wystąpią zaproszeni goście honorowi.którym wystąpią zaproszeni goście honorowi.

Co roku w imieniu naszych pielgrzymów, Polskie BractwoCo roku w imieniu naszych pielgrzymów, Polskie Bractwo

Kawalerów Gutenberga przekazuje darowiznę dla KlasztoruKawalerów Gutenberga przekazuje darowiznę dla Klasztoru

Jasnogórskiego.     Jasnogórskiego.     

                                                                                                                                                                                                    

W związku z powyższym, prosimy o wpłaty na godną ofiarę dlaW związku z powyższym, prosimy o wpłaty na godną ofiarę dla

Klasztoru od środowiska poligrafów, drukarzy i wydawców.Klasztoru od środowiska poligrafów, drukarzy i wydawców.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość spożycia obiadu wDla zainteresowanych istnieje możliwość spożycia obiadu w

Częstochowie o godzinie 15:30 w Restauracji Klimaty, koszt obiaduCzęstochowie o godzinie 15:30 w Restauracji Klimaty, koszt obiadu

z dwóch dań wraz z kompotem 40,00 zł za osobęz dwóch dań wraz z kompotem 40,00 zł za osobę

www.restauracjaklimaty.plwww.restauracjaklimaty.pl oraz przejazdu autokarem na trasie oraz przejazdu autokarem na trasie

http://bractwogutenberga.pl/www.restauracjaklimaty.pl%20
http://bractwogutenberga.pl/dokumenty/zalaczniki/3/3-11358.jpg


Warszawa ul. Daniszewska 2- Częstochowa – Warszawa ul.Warszawa ul. Daniszewska 2- Częstochowa – Warszawa ul.

Daniszewska 2 w cenie 60,00 zł za osobę.Daniszewska 2 w cenie 60,00 zł za osobę.

Osoby zainteresowane prosimy oOsoby zainteresowane prosimy o  rejestracjęrejestrację

  

  

  

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z KancelariąW sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Kancelarią

Bractwa:Bractwa:

Iwona Malanowska - Iwona Malanowska - imalanowska@bractogutenberga.plimalanowska@bractogutenberga.pl 4822 652 4822 652

19 33; 48 502 62 39 4119 33; 48 502 62 39 41

  

Darowizny prosimy wpłacać na konto:Darowizny prosimy wpłacać na konto:

  Polskie Bractwo Kawalerów GutenbergaPolskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Bank Pekao SA O/WarszawaBank Pekao SA O/Warszawa

Nr Nr 92 1240 6074 1111 0000 4998 8217 92 1240 6074 1111 0000 4998 8217 

z dopiskiem „ darowizna na rzecz PBKG - Pielgrzymka” z dopiskiem „ darowizna na rzecz PBKG - Pielgrzymka” 

Opcje stronyOpcje strony

Poprzedni Poprzedni StronaStrona
Następny Następny StronaStrona
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