DROGIE DZIECI ! 33 LATA JUŻ JESTEM Z WAMI
MINI MLADIFEST POLSKI - RAJD DON BOSCO - 2014
Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych
12 - 20 lipca 2014r.
(pod Patronatem Matki Bożej z Góry Karmel, św. Szymona z Lipnicy i bł. Czesława)
Przy współpracy z Organizatorami wyjazdu - Salezjańskim Stowarzyszeniem Wychowania Młodzieży - wspólnoty SWE,
pragniemy przeżyć Mini Mladifest w Medziugorju. Wyjazd jest przeznaczony dla młodzieży, która nie może uczestniczyć w
tradycyjnym, sierpniowym spotkaniu młodych w Medziugorju. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia do zakładu
pracy rodziców celem dofinansowania wyjazdu. Zapraszamy – odpowiedz na wezwanie Gospy.
I. PROGRAM PIELGRZYMKI
1.12.07.14 – sobota - rozpoczęcie pielgrzymki zbiórką o godz. xxx (zostanie podana później), Kraków, ul. Pawia 4,
przystanek turystyczny pod hotelem Warszawskim, koło Dworca PKP. Przejazd na Mszę świętą, do Trójwsi, przy granicy
ze Słowacją. Przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację, BiH.
2. Od 13.07 (niedziela) do 18/19.07.14 (piątek/sobota) pobyt w Medziugorju, zakwaterowanie w wiosce
w pobliżu kościoła u gospodarzy. Do dyspozycji pielgrzymów kuchnia z pełnym wyposażeniem, noclegi z pościelą,
wyżywienie własne systemem gospodarczym w ramach grupy.
3. Wyjazd z Medziugorja 18. (19).07.14 piątek, (sobota) nad morze, całodzienny pobyt na Wybrzeżu.
4. 18/19.07.14 z piątku/sobotę (lub 19/20.07.14 – soboty/niedzielę) wyjazd znad morza i nocny powrót non-stop bez noclegu
do Polski. Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.
II. KOSZT PIELGRZYMKI – 350 zł i 70 Euro (euro płatne w autobusie) obejmuje:
1. Ubezpieczenie pielgrzymów pakietem „Pielgrzym” w firmie Signal Iduna na kwotę: koszty leczenia - 10 000
euro, nieszczęśliwe wypadki - 7000 zł, bagaż - 800 zł,
2. Noclegi z pościelą.
3. Wyżywienie własne w ramach grupy
4. Przejazd autokarem marki zachodniej: video, barek, wc.
5. Opiekę duszpasterza i pilota, materiały informacyjne.
III. INFORMACJE PRAKTYCZNE - Zabieramy ze sobą:
- radość serca, pokój, uśmiech, dobre słowo i odwagę,
- dowód osobisty lub paszport, ksero danych z dokumentu spakowane w bagażu głównym.
- różaniec, Pismo Święte, śpiewniki, muzyczni – swoje instrumenty muzyczne: gitara, itp.
- godziwy strój odpowiedni do przebywania w miejscach świętych: czyli nieprzezroczyste ubrania, spodnie normalne
(nieobcisłe – żadne leginsy czy temu podobne), ubiór niewyzywający. Mogą być dresy i kapcie do podróży, wygodne buty,
peleryna, parasol, rzeczy osobiste, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, strój kąpielowy, krem do opalania wysoki filtr,
- obowiązkowo do oddania do wspólnego wyżywienia - jeden: chleb, dżem, pasztet, konserwa mięsna i rybna,
- napoje i jedzenie na drogę
- potrzebne osobiste lekarstwa,
- pieniądze - wg. uznania i potrzeb osobistych,
- radyjka lub komórki ze słuchawkami do odbioru fal FM 92,7,
- plecaczek, latarka, 3 reklamówki jednorazówki na zbieranie śmieci,
- życzymy miłego podróżowania i niezapomnianych wrażeń.
IV. POBYT W MEDZIUGORJU - Pielgrzymi mogą uczestniczyć w stałych punktach życia parafii w:
1. Codziennym międzynarodowym nabożeństwie rozpoczynającym się o godz. 18.00 modlitwą różańcową.
Nabożeństwo wieczorne obejmuje: trzy części Różańca św., Mszę Świętą, poświęcenie dewocjonaliów, modlitwę
o uzdrowienie duszy i ciała.
2. oraz programie indywidualnym grupy:
4. Wspólne, grupowe, modlitewne wyjście na Podbrdo i Kriżewac, i Msze święte.
5. Spotkaniach ze wspólnotami zawiązanymi w Medziugorju (np. Cenacolo, Wspólnota Królowej Pokoju, itp.),
oo. Franciszkanami i widzącymi w miarę ich obecności w parafii, o. Petarem Ljubiciciem (wybrany kapłan od ogłoszenia
tajemnic).
6. Najważniejszym spotkaniu z Matką Bożą i Panem Jezusem w czasie przez siebie wybranym, aby nam go nie
zabrakło. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracyjnej codziennie od 14.00 - 18.00 i w wieczornej
Adoracji we wtorki i w soboty od godz. 22.00 - 23.00.
7. W wyjeździe do Tihaljiny i do Szirokiego Brijegu.
8. I wiele innych duchowych atrakcji.
Kontakt i informacje: w Redakcji – 501710620; 12/4130350, echo@ceti.pl,
Przy zgłoszeniu proszę przesłać wypełniony kwestionariusz osobowy i wpłacić jako zaliczkę kwotę złotówkową.

PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚMY NA PIELGRZYMCE, KTÓRA WYMAGA POŚWIĘCENIA,
WYRZECZEŃ I OFIARY, A NIE NA WYCIECZCE TURYSTYCZNEJ.

