Pielgrzymka Maturzystów
info dla katechetów
Drodzy Katecheci,
nie mogąc zorganizować Pielgrzymki Maturzystów na Jasną Górę, chcemy Wam i Waszym
uczniom zaproponować inną jej formę. Jej celem jest przede wszystkim zawierzenie maturzystów
św. Józefowi.

Plan
“Pielgrzymka” będzie w tym roku miała trzy etapy:

1. Zawierzenie w Prudniku
Pierwszy etap to transmisja z sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie. Stamtąd wygłoszona
będzie konferencja, a także zawierzenie maturzystów św. Józefowi. Wezmą w niej udział ks. bp
Andrzej Czaja i przedstawiciele maturzystów. Transmisja ta jest planowana w czasie lekcji
szkolnych. Niżej więcej informacji w tym temacie.

2. Msza u Sióstr Zawierzenia w Gródczankach
Podczas pierwszej transmisji uczniowie zostaną zaproszeni do uczestnictwa w transmisji Mszy,
którą w ich intencji odprawi bp Andrzej w klasztorze sióstr zawierzenia w Gródczankach. Siostry
zaś opowiedzą o tym, czym jest zawierzenie.

3. Pielgrzymka (osobista) z Drogą Światła
Podczas Transmisji zaproponujemy również uczniom, by sami zaplanowali sobie pieszą
pielgrzymkę, którą mogą odbyć w piątek 16 kwietnia, lub w innym terminie. Przygotujemy dla nich
materiały, które będą im pomocne w modlitwie podczas tych pielgrzymek. Będzie to Droga
Światła. Szczegóły tego etapu wyjaśnimy podczas pierwszej transmisji.
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Termin
Pierwsze dwa etapy pielgrzymki odbędą się 15 kwietnia. Zawierzenie rozpocznie się o godzinie
11.30 i potrwa około 45 min. Msza św. odbędzie się wieczorem, dokładną godzinę jeszcze podamy.
Trzeci etap maturzyści mogą odbyć dzień później, albo w innym wybranym przez siebie terminie.

Sposób organizacji
By umożliwić kontakt prosimy Was, katechetów o zgłoszenie chęci uczestnictwa w Pielgrzymce
poprzez wpisanie się w formularz tutaj.
Uczniom przekazujemy informację, że jeżeli chcą uczestniczyć w pielgrzymce, to mają się zgłosić
do Was, katechetów.
Proponujemy, aby organizacja w szkole przebiegała mniej więcej w ten sposób:
-

ustalenie z dyrekcją terminu i sposobu przeprowadzania Pielgrzymki

-

zebranie chętnych uczniów

-

stworzenie dla chętnych uczniów zespołu w MS Teams (lub innej platformie, w której
szkoła pracuje)

-

zebranie uczniów w czasie pierwszego etapu pielgrzymki w utworzonym zespole i
przekazanie im linku do transmisji oraz materiałów do trzeciego etapu

-

w drugim etapie (transmisja Mszy) uczniowie już będą mogli uczestniczyć bez połączenia
na platformie Teams (lub innej), ale - jeżeli tak to zaplanujecie - można będzie to również w
ten sposób zorganizować

Informacje
Wszystkie informacje dla uczniów znajdują się na naszej stronie tutaj, oraz na Fb tutaj.
W spawie innych potrzebnych informacji można do nas pisać, lub dzwonić. Numer w stopce.
Zapraszamy do współpracy!
ks. Łukasz Knieć

