Z radością zapraszamy na IV WAŁBRZYSKIE WARSZTATY WYZWOLENIA!
Serdeczne zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy pragną zasmakować
prawdziwej wolności w Chrystusie i odkryć charyzmat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Gorąco zapraszamy również wszystkie osoby, wspólnoty i stowarzyszenia wrażliwe na
problemy uzależnień społecznych do współpracy przy tworzeniu tego wydarzenia.
Tegoroczny temat: KLUCZE DO WOLNOŚCI
Termin: od 8-07-2016 godz. 18:00 do 10-07-2016 godz.15:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr. 17, ul. 1 Maja 105, na terenie parafii Św. Józefa
Oblubieńca w Wałbrzychu
Prowadzący: ks. Mirosław Rakoczy - diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie i ojciec
duchowny WSD Diecezji Świdnickiej.
W planie:
Konferencje, spotkania w grupach, nabożeństwo pojednania, modlitwy o uzdrowienie i
uwolnienie, Eucharystie, posiłki, tańce i zabawy :)
Zapewniamy opiekę nad dziećmi od 3 roku życia.
Noclegi:
Osoby przyjezdne, które potrzebują noclegu, po wcześniejszym zgłoszeniu mogą zostać
zakwaterowane w domach organizatorów :)

Zgłoszenia:
Formularz elektroniczny to preferowany sposób zgłoszeń (kliknij na poniższy link):
http://goo.gl/forms/3DjlDqDWpIQSnaEq2
można również kontaktować się poprzez adres e-mail: krucjata.swidnica@gmail.com
oraz telefonicznie dla osób bez dostępu do Internetu: 74-843-45-37
Prosimy o zgłoszenia do końca czerwca.
Koszty:
Opłaty: Dorośli 50 zł; dzieci i młodzież 25 zł; dzieci poniżej 5 roku życia bezpłatnie.
Wpłaty prosimy dokonywać w terminie do 5 dni od zgłoszenia podając w opisie:
imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem "IV WWW".
Nr konta: 50 1020 5558 1111 1409 9640 4423
Odbiorca: Iwona i Marek Kurowscy; ul. Kasztanowa 13 m 13; 58-300 Wałbrzych.
Uwaga!
Osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów uczestnictwa proszone są o wcześniejszy
kontakt. Pragniemy aby brak środków nie był przeszkodą dla chętnych. Prosimy bez
wahania zgłaszać się w tej sprawie do organizatorów :)
Warsztaty są przedsięwzięciem niekomercyjnym a zbierane opłaty służą jedynie
pokryciu niezbędnych kosztów organizacyjnych oraz posiłków dla uczestników (piątek kolacja; sobota - obiad i kolacja; niedziela obiad). Osoby zaangażowane w to dzieło to
wolontariusze. Naszym pragnieniem jest dotarcie do możliwie najszerszej liczby osób
potrzebujących pomocy. Liczymy na wsparcie wielu instytucji i firm. Niniejszym
kierujemy do wszystkich nasze zaproszenie o wsparcie duchowe i materialne (przelewy
można kierować na powyższy nr konta).
Organizatorzy:
Parafia św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu wraz z Diakonią Wyzwolenia i Wspólnotą
Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie oraz innymi wspólnotami i stowarzyszeniami
diecezji świdnickiej.
Najbliższe spotkanie organizacyjne przed Warsztatami odbędzie się w pierwszą sobotę
miesiąca 4 czerwca w parafii św. Franciszka z Asyżu. Rozpoczynamy jak zawsze Mszą
Św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym, następnie spotkanie na salce.
Więcej informacji:
www.facebook.com/kwc.swidnicka
lub www.kwc.oaza.pl/swidnicka
Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie Diecezji Świdnickiej
e-mail: krucjata.swidnica@gmail.com
tel.: 74-843-45-37

