Klub Rodzinny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Protokół ze spotkania działaczy klubu rodzinnego diecezji Warszawsko - Praskiej

Stolica Mądrości
które odbyło się 13 marca 2019 roku.

Na spotkaniu poruszono następujące tematy:
1

Komunikacja
−

Trwają prace aby na Facebooku „Piłka Nożna Stolicy Mądrości” pojawiały się aktualne
harmonogramy rozgrywek piłkarskich.

−

W najbliższych dniach nowa strona internetowa klubu stolicama.weebly.com będzie również dostępna
pod adresem stolicama.caritas.pl. Na stronie będą pojawiały się wszelkie aktualności. Zapraszamy do
odwiedzania oraz zgłaszania uwag i sugestii.

2

Przeprowadzka
−

W ostatnim czasie ks. Konrad podpisał umowę z przedstawicielami Szkoły Podstawowej przy
ul. Skaryszewskiej 8 na najem lokalu TYMCZASOWEJ siedziby Stolicy Mądrości do 30.06.2019.

−

22.03 w godz. 16:00 – 19:00 w ramach zajęć dla dzieci planowana jest ostateczna przeprowadzka
z poprzedniej siedziby klubu.

3

Aranżacja siedziby
−

Do klubowej kawiarenki zostaną przetransportowane książki ks. Konrada, które będą dostępne dla
wszystkich gości.

−

W najbliższym czasie w kawiarence pojawi się maszyna do szycia.

−

Klub w najbliższym czasie ma zostać wyposażony w piłkarzyki.

−

W związku z planami uruchomienia studia nagrań dostępnego dla podopiecznych wszystkich
zapraszamy do przynoszenia wytłoczek po jajkach.

4

Lity Mądrości
−

Na Mszy Klubowej 17.03.2019 zostały wprowadzone Lity Mądrości – oficjalna waluta podopiecznych
klubu.

5

Kawiarnia Parafialna
−

W każdą III niedzielę miesiąca Stolica Mądrości organizuje kawiarenkę parafialną po mszach o 9:00
i 10:00. Potrzebne są osoby do pomocy ok. godz. 9:25 i 10:15 oraz osoby chętne do przynoszenia ciast
i parzenia kawy.
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6

Środy Piątki i Soboty
−

Planujemy promocję środowych zajęć dla dzieci, które potrzebują pomocy w nauce. Informacja
o ofercie dla dzieci oraz zachęta dla ewentualnych nauczycieli została podana na ogłoszeniach
parafialnych w kościele przy ul. Ratuszowej.

−

W piątek i sobotę 12 i 13.04 dzieci w ramach zajęć będą robiły palmy i pisanki.

−

W sobotę 23.03 piłkarze jadą na turniej w Ożarowie Mazowieckim. Mecze zaczynają się o 8:30,
planowany powrót ok. 15:30.

−
7

W weekend 6 - 7.04 rusza wiosenna liga piłkarska.

Wtorki i Czwartki
−

Istnieje możliwość, aby godziny pracy kawiarenki zostały dostosowane do godzin zajęć Stolicy
Mądrości na Sportowo, tak aby rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci mogli spędzić czas zajęć
w kawiarence.

8

Zbiórka Żywności
−

29 i 30.03 prowadzone będą zbiórki żywności w sklepie Biedronka. Zebrana żywność zostanie
przeznaczona dla potrzebujących. Zbiórki koordynuje ksiądz Konrad.

9

Skupienie
−

30.03 w godz. 12:30 – 18:00 odbędzie się Skupienie dla działaczy klubu w nowej tymczasowej
siedzibie. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do ks. Konrada.

10 Wielki Tydzień i Wielkanoc
−

W Niedzielę Palmową o 10.30 odbędzie się Msza Klubowa.

−

17.04 w Wielką Środę dzieci będą mogły wspólnie z Ciocią zrobić świąteczne wypieki.

−

Ksiądz Konrad zaprasza wszystkich na wspólne wyjście na Mszę Krzyżma do Katedry w Wielki
Czwartek 18.04.

11 Maj
−

W maju istnieje możliwość zorganizowania wyjazdowego dnia skupienia.

12 Południowo-praskie Prezentacje
−

W ramach prezentacji 15.06 planowany jest mecz pokazowy drużyny piłkarskiej Stolicy Mądrości.
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13 Plany Wakacyjne
−

W wakacje istnieje możliwość wyjazdu na 15-dniowe rekolekcje oazowe (dostępne są 3 turnusy).
Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Konradem.

−

W dniach 19 – 24.07 w Wilnie odbędą się rekolekcje dla rodzin piłkarzy. Planowane jest dużo
modlitwy, dużo zwiedzania i trochę sportu.

−

W dniach 26 – 31.07 planowany jest Tydzień na Mazowszu, a w ramach niego dużo sportu, trochę
modlitwy i zero zwiedzania. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Konrada.

Kolejne spotkanie działaczy odbędzie się 3 kwietnia o godz. 19:00.

Stolico mądrości,
Módl się za Nami.
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