Drodzy Przyjaciele!
Do podjęcia pielgrzymki wspólnie ze wspólnotą włoską zaproszone są wszystkie wspólnoty
zagraniczne, jako jedna międzynarodowa grupa Comunione e Liberazione.
Proponowana jest przede wszystkim maturzystom i osobom kończącym studia, jako gest osobistej
ofiary w momencie ważnej życiowej zmiany. Jest również otwartą propozycją dla młodzieży licealnej
i starszej, jako okazja misyjna do poznania doświadczenia ruchu oraz osobistej prośby do Matki Bożej
Częstochowskiej o pomoc na drodze wiary.
Plan pielgrzymki (uwaga – zmiany w stosunku do lat ubiegłych):
- 4. Sierpnia, 16:00 – wprowadzenie do pielgrzymki i rozpoczęcie gestu;
- 5. Sierpnia, 10:00 – Msza święta sprawowana przez ks. Abp. Marka Jędraszewskiego w Centrum Jana
Pawła II;
- Wyjście 6. sierpnia, Msza św. na Wawelu;
- Wejście na Jasną Górę 11 sierpnia;
- Zakwaterowanie na Jasnej Górze z 11/12 sierpnia;
- 12 sierpnia Msza św. i Podsumowanie. Dla grupy polskiej na zakończenie pielgrzymki będzie
podsumowanie przed południem;
- Jest możliwość pozostania i uczestnictwa w podsumowaniu dla grupy międzynarodowej
Przypominamy, ze ważne jest uczestnictwo w całości gestu pielgrzymki.
Koszt udziału wynosi 200 PLN. Zawiera się w nim wpisowe za pielgrzymkę, chleb i woda na drogę,
nocleg w Częstochowie, materiały (książeczka, płaszcz foliowy), wydatki Sekretariatu.
Dla osób z Polski zapisy prowadzi Michał Orkisz (e-mail: michal.orkisz@pl.abb.com), tel. 785 864 583.
Proszę o zgłoszenia do 30 czerwca oraz dokonanie wpłaty zaliczki do 15 lipca. Zapisów należy
dokonać poprzez zgłoszenie e-mailowe (michal.orkisz@pl.abb.com, "Pielgrzymka 2017" w tytule):
imię, nazwisko, wspólnota, oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł na konto Stowarzyszenia Ślady
Obecności, ul. Św. Antoniego 34, 50-073 Wrocław (nr konta Raiffeisen POLBANK
67 1750 0012 0000 0000 2375 9144, z dopiskiem: Pielgrzymka 2017 oraz wskazaniem za kogo jest
opłata!. Po upłynięciu terminu zgłoszeń zaliczka nie podlega zwrotowi. Reszta kwoty (150 zł od osoby)
do wpłacenia przy zakwaterowaniu w Krakowie. Kwestie ewentualnego wsparcia finansowego prosimy
ustalać wewnątrz wspólnot.
Ważne: przy zgłoszeniu prosimy podać czy:
* Chcę zostać porządkowym(ą) (jest to szlachetna służba wobec wszystkich)
* Posiadam uprawnienia do kierowania ruchem na pielgrzymce (byciem porządkowym(ą)), albo: jestem
zainteresowany(a) zdobyciem takich uprawnień.
* Jestem lekarzem
Przypominamy, że należy osobiście lub w grupkach przygotować się do noclegów w obozowisku
(namioty, śpiwory, materace/karimaty, itd.) oraz we własnym zakresie zapewnić sobie jedzenie i artykuły
higieniczne.
In comunione,
Michał Orkisz w imieniu Sekretariatu CL

