
                                     Rekolekcje Wielkopostne 

kl. VI , VII, VIII i III gimnazjum 

środa 3 kwietnia 2019 r. 

 

(-uczniowie dojeżdżający  

przywiezieni są do Sali GOK, 

- uczniowie z Chocza przychodzą                

do sali GOK) 

 

godz. 9.00 – 11.00     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Koncert: 

 „Nie zmarnuj swojego życia” 
 

(autobus szkolny zabiera                           

uczniów z GOK) 

 

czwartek 4 kwietnia 2019 

r. 

 

(-uczniowie dojeżdżający  

przywiezieni są do Sali GOK, 

- uczniowie z Chocza przychodzą                

do sali GOK) 

 

godz. 9.00 – 10.30 

 
Przedstawienie „Sznury”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Droga krzyżowa  
 

(autobus szkolny zabiera                       

uczniów z GOK) 

 

piątek 5 kwietnia 2019 r. 
 

(uczniowie dojeżdżający 

przywiezieni są do kościoła, 

uczniowie z Chocza przychodzą      

do Kościoła) 

 

godz. 10.00 – 11.00 
 

 

Msza święta 
 

(autobus szkolny zabiera                            

uczniów z  kościoła) 

 

 

1 Autobus:  środa i czwartek:  godz.8.20 -  Piła, Kuźnia,  Brudzewek, Nowolipsk , Stary Olesiec; 

                    piątek: godz. 9.20 

2 Autobus: środa i  czwartek:  godz.8.20 -  koło p. Tomczaka Olesiec Nowy (od strony cmentarza),                                              

                   po drodze Józefów, Nowa Kaźmierka, Kwileń (Budki), Stara Kaźmierka, Niniew, Kwileń;  

                   piątek: godz. 9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekolekcje Wielkopostne  

                                       Szkoła Podstawowa  I -V 

środa 3 kwietnia 2019 r. 

 
(uczniowie dojeżdżający 

przywiezieni są do kościoła, 

uczniowie z Chocza przychodzą      

do Kościoła) 

 

Nauki prowadzone przez                                 

s. Dominikanki z Broniszewic  

godz. 11.00 – 12.00 
 

 (autobus szkolny zabiera uczniów               

z kościoła) 

 

czwartek 4 kwietnia 2019 r. 
 

(uczniowie dojeżdżający 

przywiezieni są do kościoła, 

uczniowie z Chocza przychodzą      

do Kościoła) 

 

Nauki prowadzone przez                                 

s. Dominikanki z Broniszewic  

oraz nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej 

 

godz. 10.00 – 11.00 
 

 (autobus szkolny zabiera uczniów              

z  kościoła) 

piątek 5 kwietnia 2019 r. 
 

(uczniowie dojeżdżający 

przywiezieni są do kościoła, 

uczniowie z Chocza przychodzą      

do Kościoła) 

 

godz. 11.00 – 12.00 
 

Msza święta 
 

(autobus szkolny zabiera uczniów               

z  kościoła) 

 

 

1 Autobus:   środa:  godz. 10.15-  Piła, Kuźnia,  Brudzewek, Nowolipsk, Stary Olesiec; 

                     czwartek: godz. 9.15-  Piła, Kuźnia,  Brudzewek, Nowolipsk, Stary Olesiec; 

                     piątek: godz.10.15 

 

2 Autobus:  środa: godz.10.15 - koło p. Tomczaka Olesiec Nowy (od strony cmentarza),                                         

                    po drodze Józefów, Nowa Kaźmierka, Kwileń (Budki), Stara Kaźmierka, Niniew, Kwileń;  

        czwartek: godz.9.15 - koło p. Tomczaka Olesiec Nowy (od strony cmentarza),  po drodze   

        Józefów, Nowa Kaźmierka, Kwileń (Budki), Stara Kaźmierka, Niniew, Kwileń;  

                    piątek: godz.10.15 


