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Finanse
1. Ksiądz zaprezentował raport za 2019 (w tym roku byliśmy stratni).
2. Działa już grupa kalendarz 2020 pod kierownictwem Dariusza Ślaskiego. Do niego można
zgłaszać uwagi.

Stypendia
1. Rusza program pt. "Ziarno Stolicy" ("Ziarno" od kard. Wyszyńskiego).
Stypendia w wysokości 500 zł (50 zł/m-c przez 10 miesięcy, bez wakacji) będą wypłacane
3-4 dzieciom, które wykazały się postępem w nauce w tym semestrze (średnia w tym
semestrze wyższa niż na koniec poprzedniego roku i ocena z wychowania nie gorsza niż
na koniec poprzedniego roku).
Justin i Jovan z Iranu dostaną to stypendium (bo Ksiądz dostał na nich pieniądze).
Są jeszcze 3 dodatkowe "na wolnym rynku". Jakie kryteria ustalić jeśli zgłosi się więcej
niż 3? Termin do 7 lutego – Ksiądz spisał już regulamin.

Stolica Zimą II
1. Nie będzie wyjazdu – zajęcia na miejscu.
2. M. Stelmaszewska i B. Laskowska (od 13:00 kuchnia) deklarowały pomoc.
Agata – w piątki zajęcia kuchenne jak zwykle.
Początek: 10 lutego, koniec: 15 lutego. Zajęcia od 10:00 do 18:00.
3. P. Hania zrobi plakat Stolicy Zimą z czcionką Krainy Lodu.

Drugi lokal
1. Pojawiła się opcja lokalu na Brzeskiej (naprzeciwko szpitala). Trwają negocjacje, ale to
raczej pewne, że będzie ten lokal. Na Mińskiej 1/5 nie rezygnujemy z lokalu.

Nowe mieszkanie Księdza
1. Umówione już z właścicielami i bp. Romualdem Kamińskim (pozdrowienia dla Pawła
Buczka). ul Lubelska 17 (ta sama klatka, co Ślascy). Mieszkanie jest gorsze i tańsze niż to
obecne. Przeprowadzka w styczniu - potrzebna pomoc (sprzątanie, przeniesienie
rzeczy).

Inne
− 16 stycznia: termin zgłaszania pomysłów do folderu na luty
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18 stycznia: kolędowanie pod pl. Zamkowym – moglibyśmy się dołączyć
19 stycznia (niedziela): Jasełka pod kaplicą
23 stycznia, 30 stycznia: kurs żeglarski
26 stycznia 2020 o 19:00: zebranie
1 lutego (sobota), 2 lutego (niedziela, św. Ofiarowania Pańskiego): ostatni termin na
wspólne kolędowanie, ustalmy termin przed lutowym folderem (2 lutego kolędowanie
na Skaryszewskiej o 13:00)
− 7 lutego o 19:00: następne spotkanie działaczy
− 28 marca: robienie palm z p. Dorotą. Zacząć wcześniej robić kwiaty z dziećmi.

Wolne wnioski
1. Apel: Wolą Bożą jest być nie tylko z tymi, z którymi nam dobrze, ale też i z tymi, za
którymi nie przepadamy. Działamy wspólnie ku wspólnemu celowi, ponad osobistymi
podziałami i niechęciami (Ksiądz też pewnych osób nie lubi ale z nimi pracuje).
2. Dzieci mają zakaz używania telefonów komórkowych. Pudełko z telefonem – przy
wejściu odkładamy, przy wyjściu zabieramy.
3. Plan tygodnia:
− poniedziałki: p. Halina, Ksiądz i film
− środy: SPERO i p. Ela (kuchnia)
− czwartki: p. Dorota i Przemek
− piątki: Agata, potrzebna osoby do pracy w piątek
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