W roku 2006 odbêd¹ siê DNI SKUPIENIA DDA
w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości
im. O. Benignusa w Zakroczymiu

w nastêpuj¹cych terminach:

23.–26.03. • 29.06.–2.07. • 5–8.10.
Będzie to dobry czas aby:
• uczestniczyć we wspólnych mszach i modlitwach • dzielić się siłą, nadzieją, doświadczeniem • odbyć rozmowę z kapłanem lub przystąpić do spowiedzi • pogłębić swoją wiarę •
uczestniczyć w licznych mitingach • wzbogacić swoją wiedzę na tematy bliskie członkom
DDA • poznać nowych przyjaciół • wyciszyć się • z dala od zgiełku i pośpiechu pobyć
w bezpiecznym miejscu w atmosferze akceptacji i zrozumienia...
Zgłoszenia oraz ewentualne pytania należy kierować

Waldek Zaliwski
Warszawa
tel. 0-501-04-19-57

w.zaliwski@chello.pl

Ilość miejsc ograniczona
– decyduje kolejność zgłoszeń
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ABY UCZESTNICZYĆ W SPOTKANIU, należy dokonać zgłoszenia
(e-mail i nr telefonu na wierzchniej stronie niniejszej ulotki)
oraz przesłać przedpłatę 70 zł (całkowity koszt 150 + 5 na cele organizacyjne)
z dopiskiem – DDA miesiąc 2006 – na adres Ośrodka – pocztą lub na konto:
OŚRODEK APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym
BS Nowy Dwór Mazowiecki
32 80110008 0030 0300 0332 0001

•

OŚRODEK APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
WARSZAWSKIEJ PROWINCJI BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW
UL. O. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO 36, 05-170 ZAKROCZYM
TEL./FAX 0-22/785-22-08
Dojazd do Zakroczymia z Warszawy autobusem z dworca Warszawa-Zachodnia w kierunku Płocka, Żuromina, Płońska, Sierpca, Mławy.
Dworzec autobusowy Zachodni znajduje się obok dworca kolejowego Warszawa-Zachodnia.
Jadąc własnym samochodem z Warszawy trasą E-7 na Gdańsk,
należy tuż za nowym mostem na Wiśle skręcić - w kierunku Płocka, na szosę - 62.
e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl
http://www.oat.com.pl
Osoby umiejące grać na instrumentach muzycznych prosimy o ich zabranie ze sobą
Początek spotkania – czwartek godz. 18.00, koniec w niedzielę o godz. 12.00
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