
       Zapraszamy wszystkich przyjaciół Domu Misyjnego oraz 
tych,  

którzy pragną ten wyjątkowy czas przeżyć we wspólnocie  
szczególnie  rodziny z dziećmi i osoby samotne.   
 

      Prosimy  o odpowiedni strój wieczorowy z akcentem  
patriotycznym oraz przygotowanie pięknych życzeń dla bliźnich 
 

Uwaga: Sylwester bezalkoholowy z wyżywieniem i noclegiem. 
Mile widziane  przywiezione wypieki 
 

Rozpoczynamy Mszą św. w kaplicy Domu Misyjnego o 19.30  
będąc już w miłych Panu strojach wieczorowych i balowych ( z 
nich wszystkich Pan się cieszy!).  
 

Kończymy śniadaniem i Mszą św. 01.01.2019  godz. 11.00. 
 

Termin zgłoszeń: do 27.12.2018 z przedpłatą 80 zł. 
Więcej informacji i zapisy: 694451259;  (22) 722 12 57 lub e-mail: 
boguslaw@odkupieni.pl; http://www.ozarow.cpps.pl/dom-
rekolekcyjny 

„Bal Stulecia! ”  
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 W imieniu Wspólnoty Domu Misyjnego  w Ożarowie Maz.  
zaprasza  ks. Bogusław Witkowski CPPS 

boguslaw@odkupieni.pl;  www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny 

Chwalcie Go bębnem i tańcem,  chwalcie 

Go na strunach i flecie!    ( Ps.150,4). 
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