
    WAKACJE Z JEZUSEM ‘2018 
miejsca zbiórek:    

Boruszyn, Młynkowo i Tarnówko – kościoły 
 
 
 
Poniedziałek 9 lipca /jest II śniadanie/ 
godz. 10.00. gromadzimy się w kościele, w swojej miejscowości 
zajęcia odbywają się na miejscu 
godz. 15.00. zakończenie zajęć przy kościele, w swojej miejscowości 

Wtorek 10 lipca /nie ma II śniadania/ 
godz. 10.00. gromadzimy się, w kościele, w swojej miejscowości 
wyjeżdżamy do CZARNKOWA, do kina, na film pt. „Uprowadzona Księżniczka”,  
możliwość zakupienia jedzenia i picia w barze kina, we własnym zakresie; 
ok. godz. 15.00. zakończenie zajęć przy kościele, w swojej miejscowości 
 

Środa 11 lipca /jest II śniadanie w Wirach ok. godz. 13./ 
godz. 9.30. gromadzimy w kościele, w swojej miejscowości 
wyjazd do Ogrodu Biblijnego w Wirach k. Poznania 
ok. godz. 15.00. zakończenie zajęć przy kościele, w swojej miejscowości 

 
Czwartek 12 lipca /nie ma II śniadania/ 

godz. 9.00.!!!!!! gromadzimy się w kościele, w swojej miejscowości i wyjeżdżamy autobusem do POZNANIA; 

w Poznaniu zajęcia w Muzeum Archidiecezji Poznańskiej i McDonalds /wszystkie dzieci dostaną w McD lody,  
jeśli ktoś chce zakupić coś więcej, to we własnym zakresie/ 
ok. godz. 17.00. zakończenie zajęć przy kościele, w swojej miejscowości 
 

Piątek 13 lipca /jest II śniadanie/ - dziś obowiązuje strój sportowy 
godz. 10.00. gromadzimy się w kościele, w swojej miejscowości 
po drugim śniadaniu przejście lub przejazd autobusem do kościoła w Młynkowie 

godz. 10.45. EUCHARYSTIA /zapraszamy Bliskich dzieci/ 
ZAJĘCIA SPORTOWE – SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI 
wspólne zdjęcie, słodkości i ok. godz. 15.00. zakończenie WAKACJI Z JEZUSEM 
przy kościele w swojej miejscowości. 
 

 
Bardzo prosimy Rodziców i Opiekunów, aby dzieci: 

- miały strój odpowiadający pogodzie 
- miały ze sobą nakrycie głowy 
- przed wyjściem z domu spożyły leki /np. w wypadku choroby lokomocyjnej, alergii…/ 
 
POMOGLI NAM W TYM ROKU: 
Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki 
Caritas Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie 
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie 
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie 
Gmina Połajewo 
i wielu Ludzi o wielkim Sercu! 
 
DZIĘKUJEMY! Bóg Zapłać! 
 
 
 

     www.parafiaboruszyn.pl 


