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W ramach promowania dobroczynności Bracia Mniejsi Kapucyni, we współudziale Teatru
Kamienica, który został założony i jest prowadzony przez pana Emiliana Kamińskiego
organizują cykl wieczorów charytatywnych. Pierwszy wieczór odbędzie się 25 stycznia 2010
roku. W programie wieczoru wystawiona zostanie sztuka "Ta cisza to ja".

Zorganizowana będzie również wystawa pt "Galeria TESS proponuje." Z możliwością nabycia
obrazów. Niektóre z dzieł wystawione zostaną na licytację.

Podczas wieczoru Marcin Pospieszalski, Joachim Mencel i Robert Cudzich z zespołu New
Life'M zaprezentują muzykę ich nowej płyty "Szukam Domu". Całość prowadzić będzie
Radosław Pazura.

Wieczory charytatywne organizowane przez Braci Kapucynów mają na celu wsparcie dzieła
nowej jadłodajni dla ubogich wraz z ośrodkiem terapeutyczno - medycznym, którą Bracia
zamierzają wybudować na tyłach klasztoru przy ul. Miodowej 13 w Warszawie.

Bracia Kapucyni od wielu lat razem z 80 wolontariuszami, każdego dnia w ciągu praktycznie
całego roku wydają na Miodowej - w bardzo skromnych, wręcz ciężkich warunkach - ok. 300
posiłków. Jednocześnie, oprócz pomocy żywieniowej, Bracia prowadzą działania zmierzające
do wychodzenia osób z bezdomności.

Klasztor przy Kapucyńskiej w części graniczącej z sąsiednimi posesjami posiada jeszcze
skrawek podwórka ze starymi zabudowaniami, na którym możliwe jest wybudowanie nowej
jadłodajni, gdzie w godnych warunkach można będzie kontynuować dzieło i mądrze wspierać
bezdomnych nie tylko posiłkami, ale również oferując fachową pomoc terapeutyczną.

Zapraszamy do udziału w wieczorze, który wesprze dzieło Braci Mniejszych Kapucynów.
25 stycznia 2010,
godzina 19:30 rozpoczęcie spektaklu
Teatr Kamienica , Warszawa ul. Solidarności 93
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Ceny zaproszenia dla jednej osoby to 45 zł lub każda dowolna kwota, która pomoże w realizacji
dzieła Jadłodajnia Miodowa .

Bardzo prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia maksymalnie do 17 stycznia 2010 roku,
u: br. Piotra Wardawy, duszpasterz bezdomnych, tel. 660130649, PiotrWardawy@gmail.com,
www.jadlodajnia-miodowa.org
Szanowni Państwo!

W ramach promowania dobroczynności Bracia Mniejsi Kapucyni, we współudziale
Teatru Kamienica, który został założony i jest prowadzony przez pana
Emiliana Kamińskiego organizują cykl wieczorów charytatywnych.
Pierwszy wieczór odbędzie się 25 stycznia 2010 roku
W programie wieczoru wystawiona zostanie sztuka "Ta cisza to ja"
Zorganizowana będzie również wystawa pt "Galeria TESS proponuje." z
możliwością nabycia obrazów. Niektóre z dzieł wystawione zostaną na
licytację.
Podczas wieczoru Marcin Pospieszalski, Joachim Mencel i Robert Cudzich z
zespołu New Life'M zaprezentują muzykę ich nowej płyty "Szukam Domu".
Całość prowadzić będzie Radosław Pazura.
Wieczory charytatywne organizowane przez Braci Kapucynów mają na celu
wsparcie dzieła nowej jadłodajni dla ubogich wraz z ośrodkiem terapeutyczno
- medycznym, którą Bracia zamierzają wybudować na tyłach klasztoru przy ul.
Miodowej 13 w Warszawie.
Bracia Kapucyni od wielu lat razem z 80 wolontariuszami, każdego dnia w
ciągu praktycznie całego roku wydają na Miodowej - w bardzo skromnych, wręcz
ciężkich warunkach - ok. 300 posiłków. Jednocześnie, oprócz pomocy
żywieniowej, Bracia prowadzą działania zmierzające do wychodzenia osób z
bezdomności.
Klasztor przy Kapucyńskiej w części graniczącej z sąsiednimi posesjami
posiada jeszcze skrawek podwórka ze starymi zabudowaniami, na którym możliwe
jest wybudowanie nowej jadłodajni, gdzie w godnych warunkach można będzie
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kontynuować dzieło i mądrze wspierać bezdomnych nie tylko posiłkami, ale
również oferując fachową pomoc terapeutyczną.
Zapraszamy do udziału w wieczorze, który wesprze dzieło Braci Mniejszych
Kapucynów.
25 stycznia 2010,
godzina 19:30 rozpoczęcie spektaklu
Teatr Kamienica, Warszawa ul. Solidarności 93

Ceny zaproszenia dla jednej osoby to 45 zł lub każda dowolna kwota, która
pomoże w realizacji dzieła Jadłodajnia Miodowa.
Bardzo prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia maksymalnie do 17
stycznia 2010 roku

Pozdrawiam
MarekSeretny
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