EMAUS - LUBLIN
„OD CZASU DO CZASU”

Drodzy Przyjaciele

„Od
czasu
do
czasu”
chcielibyśmy
się
podzielić z wami w reportażowym skrócie co
dzieje się w naszej Wspólnocie. Spróbujemy
informować was o bieżących wydarzeniach:
w życiu codziennym i pracy.
To ludzie z Emaus Angouleme we Francji
zainspirowali nas przysyłając nam swoją
gazetkę informacyjną.
No i my też tak
chcemy!

*****************************
03.02.2021
Wkrótce spodziewamy się transportu
rzeczy używanych z francuskiej
wspólnoty w
Angouleme. To jest pierwszy kontakt pomiędzy
naszymi
wspólnotami,
i
to
podjęty
z
inicjatywy
Francuzów
–
bardzo
dziękujemy!!!
Nasi nowi przyjaciele przeżyli w dniu 2
lutego 2021 dramat – pod wodą znalazły się
ich zabudowania. Więcej o wspólnocie w
Angouleme na www.emmaus-angouleme.com

*****************************
Aktualności w sklepie

17.02.2021
Właśnie
otrzymaliśmy
pół
TIR-a
towaru z Emmaus Fredriksdale (Szwecja).
Bardzo ten towar był już potrzebny –
pustki na półkach.
Dziękujemy Szwedom!!!
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Sukces naszej pizzerii
16.02.2021
Chcemy się pochwalić!!! Zajęliśmy I miejsce w konkursie organizowanym przez
firmę SPECFOOD z okazji międzynarodowego dnia pizzy. Nasze starania zostały
zauważone i docenione. W nagrodę otrzymaliśmy podgrzewaną torbę do rozwożenia pizzy
i parę kulinarnych specjałów.
Serdecznie zapraszamy do Al Lago by Emaus: od wtorku do niedzieli
. Ze względu
na pandemię dostarczamy pizzę, ale także kebaby, lasagne - oczywiście tylko na
dowóz. Mimo trudnych warunków dajemy radę.

***********************************************************
Z życia domowego
12.02.2021
Bierzemy udział w szkoleniu w
zakresie obsługi internetu.
Zajęcia
prowadziła Aneta z Gminnego Ośrodka
Kultury
i
Rekreacji
w
Niedrzwicy
Dużej. W dniu 12 lutego szkolili się
Damian,
Tadeusz,
Tomek,
Sławek,
Józek, Jarek i Andrzej a 27 lutego
Waldek
Grzesiek,
Tomek,
Zbyszek
Mariusz i Andrzej i Robert .
Wszyscy byli zadowoleni i chcą więcej!
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21.02.2021
Dziś
jak
w
każdą
niedzielę
robimy zupę dla ludzi bezdomnych i
ubogich, która jest wydawana na ulicy
1 Maja w Lublinie przez wolontariuszy
z Lubelskiego Centrum Wolontariatu.
Tym razem wypadło na Józka, Waldka,
Roberta, Zbyszka, Jarka i Grześka.
Zupa jest zawsze super, ale w takim
składzie jeszcze lepsza.

************************
14.02.2021
Walentynki
w
tym
roku
wypadły
w
niedzielę.
Nasze
Panie
musiały
poczekać na kwiatek do poniedziałku –
kiedy mamy cotygodniowe zebranie. Od
lewej Ewa, Marta, Kasia,
Agnieszka, Ania, a za jej plecami Ewa,
Ela i Danka.
Wszystkiego najlepszego
– dużo przyjaźni i życzliwości !!!

************************
Urodziny
W lutym swoje urodziny świętowali:
Ewa, Sławek, Tomek, Rysio i Tadeusz Wszystkiego najlepszego!!!

************************
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