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Re kol ek c je w drodz e:
Kraków-Częstochowa

Organizatorzy: Ks. Grzegorz Szołucha oraz klerycy Wyższego Śląskiego
Seminarium Duchownego: dk. Sebastian Lewandowski, dk. Piotr Lewandowski,
dk. Dawid Sładek
Termin: 22-25.08.2011
Koszt: ok. 150 PLN (noclegi, ubezpieczenie, wyżywienie, transport)
Trasa: Rowerowy Szlak Orlich Gniazd
Przebieg:
22.08: spotkanie na PKP w Katowicach, przejazd pociągiem do Krakowa
Kraków – Czerna (Sanktuarium MB Szkaplerznej)
23.08: Czerna – Skarżyce (Sanktuarium MB Skarżyckiej)
24.08: Skarżyce – Leśniów – Częstochowa
25.08: Częstochowa – Katowice, powrót wieczorem
Chod ta forma rekolekcji różni się od rekolekcji stacjonarnych, ale stanowi
również ona zachętę do tego, by odkryd Boga w zmęczeniu i radości
z pokonywania trudów drogi i swoich słabości oraz w pięknie przyrody.
Świadectwa chłopaków, którzy jechali z nami z zeszłym roku pokazują, że warto
podejmowad takie inicjatywy.
Pielgrzymka przeznaczona jest dla ministrantów Archidiecezji Katowickiej
(maksymalnie 25 osób).
Temat przewodni pielgrzymki: „rekolekcje w drodze”. Będziemy pielgrzymowad
do sanktuariów maryjnych. Podczas pielgrzymki chcemy uczyd się naśladowania
Maryi, a pomoże nam w tym codzienny udział we Mszy świętej, różaniec,
spotkania w grupach oraz konferencje. Tego typu rekolekcje-pielgrzymkę dla
ministrantów organizowaliśmy już w roku 2010.
Dziennie będziemy pokonywad maks. 80 km. Zapewnione są miejsca noclegowe
dla uczestników: jako, że rekolekcje mają charakter obozowy: zapewniamy dach
nad głową, miejsce do spania i ciepłą wodę .
Dla bezpieczeostwa będą z nami jechały samochody zabezpieczenia logistycznotechnicznego oraz z zabezpieczeniem żywieniowym i medycznym, które oprócz
przewozu dodatkowego sprzętu będą odpowiedzialne za transport naszych
bagaży. W samochodzie będzie także p. kucharka, która będzie przygotowywad
ciepłe posiłki. Uczestnicy pielgrzymki będą objęci ubezpieczeniem.
Podstawowe warunki uczestnictwa w pielgrzymce: ukooczony 16 r.ż., pisemna
zgoda rodziców, oświadczenie lekarskie, sprawny sprzęt rowerowy.
Zapisy i kontakt: st.lewy@gmail.com
– dk. Sebastian Lewandowski, do 31 maja 2011.

