Diecezjalna Pielgrzymka młodzieży do sanktuarium Matki Bożej
- Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce (kościół św. Anny)
„Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami”
(Dz 1,8)
Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży do Sobótki odbędzie się 14 czerwca (sobota). Grupy
pielgrzymów wyruszą z Jordanowa, przełączy Tąpadła oraz z Wrocławia (rowerowa, par. św. Karola
Boromeusza).
Punktem centralnym pielgrzymki będzie uroczysta Eucharystia w sanktuarium Matki Bożej o
godz. 15.00 (księża zabierają albę i białą stułę). Poprzedzi ją przygotowanie modlitewne (adoracja
Eucharystyczna i czas na spowiedź), które rozpocznie się w kościele św. Anny w Sobótce o godz. 14.00.
Po mszy będzie czas na posiłek (młodzi zabierają własny prowiant lub mogą zakupić na miejscu
zestaw obiadowy). Na zakończenie (około godz. 17.00) przewidziane spotkanie modlitewne z
odnowieniem łaski sakramentu bierzmowania. Planowany koniec - godz. 18.00.
Zgłoszenia grup prosimy nadsyłać do Referatu Duszpasterstwa Młodzieży do dnia 10 czerwca biuro@ddm.wroc.pl
Program pielgrzymki:
1. Grupy pielgrzymów wyruszają z Wrocławia, Jordanowa i przełęczy Tąpadła, powrót do parafii każda
grupa organizuje indywidualnie:
a) grupa rowerowa (wcześniejsza odprawa opiekunów grup - konieczność zgłoszenia wszystkich
rowerzystów; odpowiedzialny p. Andrzej Kijewski, o. Piotr Micał):
• g. 10.00 - modlitwa, błogosławienstwo i informacje porządkowe - par. Wniebowzięcia NMP Wrocław, Ołtaszyn (południe Wrocławia, ul. Pszczelarska) - będzie trochę mniej kilometrów,
• do g. 14.00 - przyjazd do Sobótki i włączenie się w główne spotkanie.
b) grupa piesza z Jordanowa (odpowiedzialny ks. Marcin Kołodziej):
• g. 10.00 - modlitwa w kościele parafialnym i błogosławieństwo pielgrzymów, wyjście na
trasę,
• ok. g. 12.00 - nabożeństwo maryjne w kościele w Nasławicach, odpoczynek i dalsza droga do
Sobótki,
• do g. 14.00 - dojście do Sobótki i włączenie się w główne spotkanie.
c) grupa piesza z przełęczy Tąpadła (odpowiedzialny: ks. Janusz Betkowski):
• g. 10.00 - wyjście z przełęczy Tąpadła
• nabożeństwo maryjne na szczycie Ślęży, odpoczynek, dalsza droga do Sobótki,
• do g. 14.00 - dojście do Sobótki i włączenie się w główne spotkanie .
2. g. 14.00 - adoracja Eucharystyczna i czas na spowiedź (kościół św. Anny w Sobótce) - prowadzi
schola diecezjalna Ruchu Światło-Życie,
3. po adoracji (g. 14.00) i mszy udajemy się na teren szkoły - tam jest czas na posiłek oraz też punkt
żywieniowy - można będzie kupić zestawy obiadowe i napoje,
4. g. 15.00 - uroczysta Eucharystia - przewodniczy J.E. Bp. Andrzej Siemieniewski,
5. g. 16.15 - czas na posiłek (po mszy młodzież przechodzi na teren gimnazjum w Sobótce),
6. g. 17.00 - koncert ewangelizacyjny i odnowienie sakramentu bierzmowania,
7. g. 18.00 - zakończenie i powrót grup do parafii.
Zgłoszenia grup i informacje w Referacie Duszpasterstwa Młodzieży, ul. Katedralna 4/19, tel. 071/3271109 lub w internecie: www.ddm.wroc.pl.
Księża udający się na pielgrzymkę biorą udział w spotkaniu rejonowym dnia 7.06.08 r.
ks. Piotr Wawrzynek
www.ddm.wroc.pl

