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UWAGA  na  KOLEJNOŚĆ! – 
najpierw - Msza św. – spotkanie – potem. 

Plan Spotkania:  
 
1) Rozpoczęcie spotkania godz. 12 00  Mszą Św. z zamówioną intencją za Brodzian, 

która odbędzie się w Kościele św. Wojciecha, o. Dominikanów we Wrocławiu  -   pl. 
Dominikański (proponuję  zajęcie miejsc w ławkach  w bliskości Ołtarza).  

2) Po zakończeniu Mszy Św.  - spotkanie uczestników w lewej nawie, przed Obrazem 
Matki Bożej z Podkamienia)  i wspólna Modlitwa przed Obrazem. 

3) potem   wspólne przejście do Refektarza Zakonu o. Dominikanów.  
4) Przywitanie przez organizatorki wszystkich uczestników spotkania, dopełnienie 

formalności – czyli podpis na liście obecności. Przekazanie pozdrowień od Osób, które nie 
mogły  przybyć na nasze spotkanie. 

5) Zaproszony gość –doktorant Uniwersytetu  Wrocławski8ego, Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych - opowie o historii kościoła w Brodach ( tego starego). 

6) Zaproszony gość, Leszek Krzyżanowski opowie o upamiętnieniu w ubiegłym roku  
poprzez wmurowanie tablicy w kościeli w Brodach,  Ułanów 22 pułku stacjonującego w 
Brodach. Będzie miał do okazania zdjęcia z tej uroczystości! 
7)  Przekazanie, aktualnych wieści płynących z Brodów: 
-    o  parafii brodzkiej,  z życia Sióstr Sercanek  
8)  Chwila przeznaczona  na  „ wolny głos:”  
        a) dla uczestników spotkania  (prosimy każdego kto posiada jakieś aktualne 

informacje z Brodów,  ze Lwowa z indywidualnych wyjazdów,  aby przywiózł  zrobione tam 
swoje zdjęcia) 

        b) wolny głos dla Osób korzystających z prowadzonej strony internetowej naszego 
Koła przez Krysię Milerską , o rozpowszechnianiu historii Brodów  w Internecie. W ten 
sposób  poznamy nowe  Osoby, przybyłe na nasze spotkanie  po raz pierwszy!.  

      c) wolny głos w każdej sprawie związanej z Brodami . 
9) o godz.  14 00- Poczęstunek - czas przeznaczony na zacieśnienie więzów towarzyskich.   

     10) Planowane zakończenie spotkania około godz. 16 00 
 
W spotkaniu weźmie udział Krysia Milerska, która będzie  przyjmować wpłaty na cel działalności 
Naszego Koła, i opowie co nam się udało osiągnąć  w roku ubiegłym .  
 
Wkład własny uczestników spotkania – 25 zł.   
 
Informacja: 

Kościół św. Wojciecha mieści się w pobliżu centrum handlowego Galerii Dominikańskiej,  
Dojazd do Kościoła św. Wojciecha: spod Dworca Głównego PKP – tramwajami ulicą Kołłątaja, w kierunku Hali 
Targowej . Należy przejechać  dwa przystanki tramwajowe . 

      Zaprasza: TTeerreessaa  PPoonniikkoowwsskkaa,,  HHaanniiaa  BBiinnaassiieewwiicczz  
              WW  uuzzggooddnniieenniiuu  zz  ZZyyggmmuunntteemm  HHuuzzaarrsskkiimm    

  
Proszę o potwierdzenie przyjazdu : 54-109 Wrocław ul. Sadownicza 59  bądź telefonicznie- 
 na nr  stacjonarne: Hani Binasiewicz  71 353 11 20 lub  mój  71 354 18 41,  lub cały dzień nr 501 76  36 16.  


