
BRAT ELIA w Polsce – marzec 2019
Spo tka nia z wło skim styg ma ty kiem Bra tem Elia Ca tal do w Pol sce w mar cu 2019. 
Z Je go oso bą moż na się za po znać w re la cjach ze spo tkań w mi nio nych la tach oraz 
z fil mu emi to wa ne go przez TV Trwam: https://www.youtu be.com/watch?v=os8VR4v6ric 

Pod czas każ de go spo tka nia Msza Świę ta ce le bro wa na przez don Mar co jest w in ten cjach
zło żo nych do ko szy, któ re są przy no szo ne na oł tarz i w in ten cjach przy by łych na spo tka -
nie wier nych, dla te go jak chce cie po le cić swo je in ten cje i proś by o mo dli twę fra Elii, 
to moż na je prze słać do miejsc, w któ rych bę dzie spo tka nie – pro szę NIE przy sy łać ich
do nas, do Re dak cji. 

PRO GRAM SPO TKAŃ:  
24.03. – nie dzie la – godz. 17.00 – LĄDEK ZDRÓJ, parafia Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny, ul. Kościelna 24, 57-540 Lądek Zdrój, tel.: 602 285 129, 74/814 63 51, 
Gorzkie Żale – kazanie pasyjne Fra’Elia,
25.03. – po nie dzia łek, godz. 17.00 – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE – Zwia sto wa nie NMP, 
parafia św. Anny, ul. św. Wojciecha 12, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel.: 605 737 002, 
26.03. – wto rek, godz. 18.30 – KALISZ – parafia św. Jana Pawła II, ul. Ks. Stanisława 
Piotrowskiego 13, 62-800 Kalisz, tel.: 721 140 778, 795 717 551, 
27.03. – śro da, godz. 17.00 – KONIN – parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
ul. Przemysłowa 18, 62-510 Konin, tel.: 503 536 256.

PRO GRAM MI SJI W POL SCE 2019:  
• Od 28 ma ja do 4 czerw ca w: re gion Szcze ci na, Ko nin, War sza wa, Łódź i re gion Ra do mia. Jest już wy ko rzy sta -

ny ca ły czas Mi sji, moż na przy sy łać za pro sze nia do ko lej nej nie spo dzie wa nej Mi sji tak, jak się to oka za ło te raz
w mar cu 2019. 

• Pro po zy cja do łą cze nia do gru py wło skiej pod czas piel grzym ki, któ rą or ga ni zu je fra Elia do Lo ur des od 13–16
czerw ca. Wy lot z Kra ko wa do Lo ur des. Oso by chęt ne i zde cy do wa ne  na ta ką piel grzym kę pro szo ne o kon takt
z Re dak cją, aby po czy nić dal sze sta ra nia wy jaz do we i wy ku pić bilety.

• W lip cu fra Elia zo stał za pro szo ny na od pust św. An ny do Ząb ko wic, czy li bę dzie go ścił w Die ce zji Świd nic kiej.
• W li sto pa dzie 29/30, bę dzie Go ściem na „Lu blin Uwiel bia 2019”: 

https://www.od no wa.lu blin.pl/in dex.php/lu bli nu wiel bia/za pisz -sie.html
Pro si my o mo dli twę w in ten cji tych Mi sji i Wy da rzeń i ser decz nie za pra sza my. 
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