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Zaproszenie do udziału w Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów
na Jasną Górę 2008
„I wy byliście z NIM!” (por. Mk 14,67)
Czcigodny Księże Proboszczu!
Wzorem lat ubiegłych Referat Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Metropolitalnej we
Wrocławiu – Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje diecezjalną pielgrzymkę dla
maturzystów na Jasną Górę.
Odbędzie się ona w piątek 29.lutego 2008r. według następującego programu:
•
g. 11.00 – konferencja i świadectwa – (Jasna Góra - sala papieska),
•
g. 12.30 – Droga Krzyżowa na wałach,
•
g. 13.00 – przerwa na posiłek,
•
g. 15.00 – nawiedzenie Maryi i zawierzenie maturzystów – kaplica Matki Bożej,
•
g. 15.30 – przygotowanie do Eucharystii – bazylika Jasnogórska,
•
g. 16.00 – Eucharystia – bazylika Jasnogórska – J.E. bp. Edward Janiak.
Ponieważ forma podjęta w ubiegłych latach zdała egzamin postanowiliśmy ją zachować. W
ramach pielgrzymki przewidziane są foldery dla uczestników zawierające program oraz orędzie
Ojca Świętego Benedykta XVI do młodych na XXIII ŚDM i plakietka identyfikacyjna (stanowi
pamiątkę pielgrzymki).
Koszt uczestnictwa w pielgrzymce wyniesie 3 złote od osoby.
Grupy parafialne i szkolne muszą posiadać opiekunów – najlepiej księży. Każda grupa
powinna zostać zarejestrowana w biurze Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży. Proponuję, by
zlecić to zadanie kontaktu z biurem maturzystom. Zgłoszenia można dokonać pocztą elektroniczną
(preferowane) lub telefonicznie. Powinno zawierać dane opiekuna grupy, nazwę grupy (szkoła,
parafia) oraz wielkość grupy. Ostateczny termin zgłoszeń mija dnia 26. lutego 2008r.
Nie przyjmujemy zgłoszeń osób indywidualnych. Pomożemy jednak w miarę możliwości
znaleźć grupę lub uzupełniać miejsca w autobusach w sytuacji, gdy nie będzie odpowiednio
licznych grup.
Po zarejestrowaniu grupy należy dokonać opłaty oraz odebrać materiały (plakietki, foldery)
osobiście w biurze DDM. Będzie to można uczynić od poniedziałku 25. lutego do czwartku
28.lutego w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz od 16.00 do 18.00.
Serdecznie zapraszam do włączenia się w to ważne dla kształtowania maturzystów dzieło.
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