
Boży Młyn to miejsce spotkań dla wszystkich, nie tylko parafian. 

Wielopokoleniowe. Spełnia rolę kawiarni, sali zabaw, warsztatów i 

wykładów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.  

Chcemy pomagać, integrować i działać na rzecz rodzin z małymi 

dziećmi, młodzieży i osób dojrzałych. Wierzymy, że każdy, 

niezależnie od wieku, wykształcenia i charakteru może dać coś 

drugiej osobie i równocześnie coś równie ważnego otrzymać. Rzeczą najbardziej 

deficytową wydaje się być teraz czas. W Bożym Młynie będą czekać osoby, które 

będą mieć zawsze czas na rozmowę, spotkanie i opiekę.  

 

Papież Franciszek mówi o chrześcijaninie, który powinien zejść z kanapy włożyć 

buty wyczynowe i działać wśród ludzi w imię Boga. Miejsce „Boży Młyn” stoi 

otworem dla wszystkich chrześcijańskich wyczynowców. Przychodźcie do nas  

z propozycjami i chęcią działania. 

 

Przy Bożym Młynie działa też PanaMa Group czyli grupa młodzieży, która 

angażując się w pomoc starszym i służbę w parafii zbiera na wyjazd na  kolejne 

ŚDM. W razie problemów z zakupami, sprzątaniem, komputerem, wieszaniem 

firanek, itp. zawsze można zadzwonić pod numer 517 399 409, a ktoś młody 

chętnie przyjdzie i pomoże. Wszystkich chętnych do wsparcia tej inicjatywy 

zachęcamy do wpłat na konto: Rachunek Panama – zbiórka:  07 1240 4650 1111 

0010 7141 4800 (subkonto parafii św. Jana Kantego).  

 

PanaMa Chór i schola dziecięca Boże Nutki chcą wydać płytę, by zebrane potem 

pieniądze zasiliły konto, na którym zbierają środki na wyjazd na kolejne ŚDM. Mają 

już 1/3 potrzebnej kwoty i bardzo potrzebują każdego wsparcia. Nawet 10 zł. ma 

ogromne znaczenie. Dlatego zachęcamy do zobaczenia filmu promującego płytę i 

pomoc na stronie  https://polakpotrafi.pl/projekt/jedziemy-do-panamy 

 

Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia Bożego Młyna na 

domowe ciasto, kawę i herbatkę, a wszystko za dowolną ofiarę wrzucaną do 

skarbonki. Naszym marzeniem jest, aby wszystkie zajęcia i kawiarenka były za „co 

łaska”, ale bez Państwa pomocy nie uda nam się tego zrealizować, dlatego bardzo 

prosimy o wspomaganie naszej działalności. 

Drogi Gościu, Boży Młyn funkcjonuje TYLKO dzięki Twojej ofiarności i hojności. 

 

Otwarty:  wtorek- piątek 11.00 – 20.00 

                  sobota                 10.00 – 20.00 

                  niedziela                9.00 – 20.00 

 

tel. kontaktowy: 517 399 409 

                     mail kontaktowy: bozy.mlyn1@gmail.com 

 

Boży Młyn zaprasza na stałe zajęcia: 

 

Wtorek  

11.00-12.00 Kurs komputerowy dla seniorów  

16.00-17.00 spotkanie z p. Barbarą Kowalczyk 

17.00-19.00 warsztaty dla rodziców p. Anna Kucharska- Zygmunt (obowiązują 

wcześniejsze zapisy, szczegóły w gablotce i na stronie internetowej) 

Środa 

11.00-13.00 zajęcia dla małych dzieci 

15.00-16.00 szachy dla początkujących i zaawansowanych 

16.00-20.00 zajęcia dla starszych dzieci (plastyczne, muzyczne, ruchowe, gry 

planszowe) + opieka nad młodszymi dziećmi 

Czwartek 

15.00-16.00 Śpiewać każdy senior może, zapraszamy wszystkich chętnych 

starszych, seniorów do wspólnego muzykowania z p. Leokadią 

16.45 -17.30 Klub Młodego Przyrodnika (zabawa i eksperymenty naukowe dla 

najmłodszych; z biologią, chemią, fizyką i geografią) 

17.30-19.00 Wspólne oglądanie filmów przyrodniczych 

Piątek 

11.00-13.00 zajęcia dla małych dzieci 

16.30-18.00 wspólne oglądanie filmów religijnych 

 

Ekstra wydarzenia (luty – początek marca): 

19.02 godz. 16.00 Bal Karnawałowy dla dzieci 

25.02 godz. 18.00 Ostatki dla dorosłych 

05.03 godz. 17.00 Spotkanie z Janem Budziaszkiem, perkusistą Skaldów  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpolakpotrafi.pl%2Fprojekt%2Fjedziemy-do-panamy&h=ATMLqHClc7R0O_n6D8jLpq78a05s4HptX1LFydWC6MNKnIoKTX6QDoobM-v8hj5pTnE8nHL4Xt9wuP61GMphB9-WjyJImWrD9R9tKLTZCelBngJRybotbmBufI_veC5Cr9QY-2Xj0jIfbqvEoLtcVQ&enc=AZPn4kAVEkVPTHWQVw5hDQeX7hDPe_l4qLgfZabNoUtONtPyyzbiTt-0XcbLErbFLwo&s=1

