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DUSZPASTERSKIE

W tym tygodniu przypadaj I Piątek miesi ca. Spowied w. w Ko ciele od godz. 17.00 i I Sobota miesi ca,
odwiedziny chorych od godz. 9.00
19.06.2016r w Sosnowcu na Placu Papieskim odbyła się Uroczysto ć upamiętnienia spotkania z Janem
Pawłem II, gdzie nasz parafię reprezentowali państwo Dziwisz. Jakub Dziwisz z r k Jź Ks. Bpa żrzegorza
Kaszaka otrzymał wyró nienie dla ministranta.
Jak to było ogłaszane w komunikacie biskupów w zakrystii mo na składać podpisy pod ustaw zakazuj c
handlu w Niedzielę. Wyjd my naprzeciw tym, którzy musz pracować w Niedzielę a chcieliby więtować tak
jak my.
Od przyszłej Niedzieli przechodzimy do porządku wakacyjnego odprawiania Mszy w. w parafii.
Prosimy o szczególne zwrócenie na to uwagi, żeby my potem nie byli niemiło zaskoczeniŚ

Msze więte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Porządek Wakacyjny
NiedzielaŚ godz. 7.00ś 9.00ś 11.00ś 18.00ś
Cementownia godz. 8.00ś
Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00ś
W tygodniu w Ko ciele parafialnymŚ godz. 7.00 i 18.00ś
***
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
RODA, PI TźK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTORźK, CZWARTźK od godz.17.00 - 17.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 26.06.2016-03.07.2016

12.00
18.00

26 czerwiec - Niedziela
+ Alicja i Władysław Pilarczykś
+ Janina i Stefan Wacowscyś + Krystyna Wójcik
+ Lucjan Sprychaś + Janina, Piotr i Adam Podsiadło
+ Anna i Walenty Wnukś + Władysława i Mieczysław
Nieduziakś + Zofia Zub
* Sakr. Chrztu w.
+ Jan Borucś + Henryk i Stefan Rogoń

7.00
18.00

27 czerwiec - Poniedziałek
+ Piotr, Władysława i Marian Mendera
+ Halina Szlachta - od mę a i syna

7.00
18.00

28 czerwiec - Wtorek
+ Danuta Chrz szcz - od córki z mę em i Tomaszem
+ Tomasz Pilarczyk - od szwagierki Beaty z rodzin

7.00
9.00
10.30

7.00
7.00
18.00

7.00
7.00
18.00

7.00
18.00
7.00
15.00

29 czerwiec - roda
+ Piotr, Lucyna, Stanisław, Wincenty i
Maria Czerw
+ Leokadia Latacz- od synowej z dziećmi
*Msza w. ZBIOROWA z Nowenn do
Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy
30 czerwiec - Czwartek
+ Danuta Chrz szcz - od brata Jerzego
+ Leokadia Latacz - od córki z mę em i wnukami
+ żenowefa i Witold Podsiadłoś
+ Marianna i Władysław Kopyciak
01 lipiec - I Piątek
+ Danuta Chrz szcz - od swatki Jadwigi Wnuk
*Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
02 lipiec - I Sobota
+ Danuta Chrz szcz - od rodziny Halamus
z córkami
* Sakr. Chrztu w.Ś Anna i Jakub Sokół z Sosnowca

16.00
17.00
18.00

* lubŚ Kacper Szlachta i Agata Malinowska
+ Michalina Mól - od Koła ywego Ró ańca
+ Kazimierz Żajtś + Marian Cygan - w r. m.

03 lipiec - Niedziela XIV Niedziela Zwykła
+ źl bieta Mossór - od Marii i Lesława Milejskich
+ Zdzisław 1 r. m. i Danuta Lasakś
+ Tadeusz Stefański
11.00 * Za Parafian Oliwia Pięta 1 r. ur.
- od rodziców, r. chrzestnych i dziadków
18.00 + Anna Pietras - od brata Piotra z on
7.00
9.00

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:

Filip Dominik Musialski
Blanka Magdalena Sikora

Panie Boże Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.
W MINIONYM TYGODNIU
Po egnali my zmarłychŚ
p. Leokadia Latacz
p. Jan Mirocha
p. Bronisław Jurkowski
p. Grzegorz Marczyk
ąWieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a
wiatło ć wiekuista niechaj jej wieci, na wieki
wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym. Amen.ą
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28 czerwiec

w. Ireneusza, biskupa i męczennika



29 czerwiec Uroczysto ć więtych Apostołów Piotra i Pawła
Zamy lenia nad Słowem Bożym

(Łk 9,51-62)
żdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego wiata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sob
posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu
przygotować pobyt. Nie przyjęto żo jednak, poniewa zmierzał do Jerozolimy. Widz c to, uczniowie
Jakub i Jan rzekliŚ Panie, czy chcesz, a powiemy, eby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On
odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drog , kto powiedział do NiegoŚ
Pójdę za Tob , dok dkolwiek się udaszĄ Jezus mu odpowiedziałŚ Lisy maj nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekłŚ Pójd za
Mn Ą Ten za odpowiedziałŚ Panie, pozwól mi najpierw pój ć i pogrzebać mojego ojcaĄ Odparł muŚ
Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty id i gło królestwo Bo eĄ Jeszcze inny rzekłŚ Panie, chcę
pój ć za Tob , ale pozwól mi najpierw po egnać się z moimi w domuĄ Jezus mu odpowiedziałŚ Ktokolwiek
przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogl da, nie nadaje się do królestwa Bo ego.

Pamiętam, jak przed laty, jeszcze w czasie studiów,
dyskutowali my zaciekle na temat relacji, jaka istnieje
między wolno ci zewnętrzn a wewnętrzn . Starszy
od nas kolega operował obrazem, przy pomocy
którego chciał udowodnić, e nie ma mowy o wolno ci
wewnętrznej, gdy człowiek jest zniewolony od
zewn trz. Był to obraz kozy przywi zanej do palika.
Jej pozorna wolno ć ograniczała się jedynie do tego,
e mogła chodzić w kółko, w kwadrat lub ósemkę, ale
zawsze po tym samym polu, którego promień
dokładnie wyznaczała długo ć łańcucha, na którym
była uwi zana. Jego zdaniem człowiek jest tak
zniewolony zewnętrznie, przez ró ne długo ci
„łańcucha”, e o wolno ci wewnętrznej mo e jedynie
nić, nic więcej.
źlementów, które decyduj o granicach naszych
mo liwo ci, jest faktycznie wiele. Jedne posiadaj
charakter polityczny, społeczny, prawny, inne

wynikaj z uwarunkowań historycznych, rodzinnych,
dziedzicznych, jeszcze inne ukryte s w naszej
przeszło ci, chorobach, kalectwie, popełnionych
błędach, grzechach. A mimo to w sercu człowieka pali
się ywe pragnienie wolno ci, i to pełnej. Bywa, e
wielu się jej lęka, obawiaj c się ukrytej w niej
odpowiedzialno ci, ale i tak tęskni do niej. Czy to
tylko sen?
W naszej dyskusji, ze rodkowanej na obrazie kozy
uwi zanej na łańcuchu, brał udział człowiek, który
przez kilka lat, w czasach stalinowskich przebywał
w więzieniu. Długo milczał, a gdy zabrał głos,
stwierdził, e obraz jest fałszywy. Człowiek to nie
koza uwi zana do palika, lecz ryba stworzona do
ycia w bezkresnym oceanie. Zawsze istnieje
niebezpieczeństwo, e znajdzie się w sieci, ale po
Chrystusie sieć jest uszkodzona. Ka dy, kto wie,
gdzie znajduje się w niej „dziura”, jest wolny i sieć dla
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niego nie stanowi adnego ograniczenia.
Czytaj c źwangelię z łatwo ci mo na dostrzec, jak wielk
wolno ci , i to w ka dej sytuacji, promieniuje Chrystus.
Zniewolony jest Piłat, Herod, Annasz, Kajfasz, zniewoleni
s uczeni w Pi mie, faryzeusze i egzekucyjny pluton. Wolny
jest Jezus nawet wtedy, gdy stoi jako więzień, nawet
wówczas, gdy Jego ręce i nogi przybito do drzewa krzy a.
Tym krzy em czyni On wyrwę w sieciach zniewalaj cych
ludzi. Rozrywa nim wszelk sieć niewoli politycznej,
społecznej, prawnej, a nawet tej, wobec której człowiek był
absolutnie bezsilny, niewoli grzechu i mierci.
Jak e doskonale odkrył ten wymiar dzieła Jezusa w.
Paweł, gdy w Li cie do żalatów pisałŚ „Ku wolno ci
wyswobodził nas Chrystus”. On, faryzeusz, zrozumiał, e
nawet prawo religijne, maj ce za sob autorytet Moj esza,
mo e człowieka uczynić niewolnikiem. Jezus wyrywa
swoich uczniów z niewoli tego prawa. On, Apostoł

EUCHARYSTYCZNY

Narodów, tak często prze ywaj cy zagro enie ycia spotkał
się z Chrystusem w tej Jego wewnętrznej wolno ci. Jak e
bardzo zale ało mu na tym, by i chrze cijanie zakosztowali
smaku tej wolno ci. Dlatego wzywa usilnieŚ „A zatem
trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo
niewoliĄ /.../ Wy zatem, bracia, powołani zostali cie do
wolno ci”.
List do żalatów jest pięknym traktatem o ewangelicznej
wolno ci. Szkoda, e bogactwo korespondencji w. Pawła
wci jest ukryte. Trzeba je odczytać i przenie ć w serca
ludzi naszego wieku. Prawdziwa wolno ć to nie sen, to
rzeczywisto ć, któr mo na posi ć nawet w więziennej
celi. Doskonał pomoc w tym wypadku mog być dla nas
„Zapiski
więzienne”
Księdza
Prymasa
Stefana
Wyszyńskiego. On jasno ukazuje, e na drodze źwangelii
istnieje etap odkrywania bogactwa wolno ci. Szczę liwy,
kto ten etap ma za sob i zna smak wolno ci „ku której

SAVOIR-VIVRE KATOLIKA-POLAKA
CD.... Ogłoszenia parafialne

Ich uwa ne wysłuchanie, a następnie przemy lenie czy nawet
przedyskutowanie w rodzinnym (wspólnotowym) gronie po
powrocie ze Mszy w. to znak ł czno ci z własn parafi i
współodpowiedzialno ci za ycie Ko cioła lokalnego, jaki
wszyscy tworzymy.
Oczywi cieŚ bywaj księ a, którym ogłoszenia zabieraj
więcej czasu ni homilia. Mo na upominać się o wydrukowanie
informacji duszpasterskich (biuletyn parafialny, gablotka,
strona internetowa parafii), by owe wiadomo ci nie uleciały z
głowy, a akcja liturgiczna nie ulegała nadmiernemu
przedłu eniu.
Ale nie do przyjęcia byłoby zignorowanie przez wiernych tego
punktu, który ma moc tworzenia więtego razem wokół Jezusa,
czy te zwalnianie się z osobistego udziału w yciu parafialnej
społeczno ci. źucharystię sprawuje przecie
konkretna
wspólnota, która ma swoje okre lone sprawy i zadania do
realizacji - jej członkom nie wolno stać obok.
Bardzo interesuj c uwagę, zwi zan wła nie z ogłosze
niami parafialnymi, poddaje pod rozwagę ks. Mieczysław
Nowak - a przyznam, e w rodowiskach duszpasterstw
akademickich jest ów pomysł realizowany z ogromnym po
wodzeniemŚ
Najlepsze ogłoszenia parafialne to takie, w
których różne sprawy przedstawiają różni ludzie. Ktoś z
rady parafialnej zapowiada jej spotkanie. Ministrant mówi
o zebraniu służby liturgicznej. Jeden z grupy modlitewnej
zachęca do przyjścia na wspólną modlitwę. Narzeczeni
mówią: Chcieliśmy wam powiedzieć, że zamierzamy się
pobrać. Przedstawiają się, proszą o modlitwę. Co niemożliwe? We wspólnocie braci i sióstr? To coś
niedobrze z tą wspólnotą. Takie ogłoszenia nie byłyby
nudne. Wręcz zaciekawiające. Tak się przyzwyczailiśmy,
że wszystko należy do księdza. Zostawmy mu
przewodniczenie liturgii. To jest jego rola. Niech dorośli
chrześcijanie podejmą wreszcie swoje role.
Je li liturgia będzie nas wychowywała do współodpowie
dzialno ci, to wychodz c z ko cioła, będziemy chcieli pamię
tać, „co mamy zadane” w sferze duchowej, ale i w dziedzinie
działań bardzo konkretnych w kontek cie parafialnej wspól
noty. Będziemy te czuli się zwi zani ze swoj parafi , aby nie
ulec wykorzenieniu.

Wychodzenie z ko cioła

Niby to takie proste... A czasem to wychodzenie z ko cioła
wygl da tak, jak gdyby się paliło lub wła nie odpływał ostatni
statek do Ameryki dla szczę liwych posiadaczy wiz. Ten
bezwarunkowy (?) odruch pozbawia nas często pięknego za
kończenia wspólnej celebryŚ wy piewania pie ni, mo e wy

słuchania koncertu organowegoś okrada z prywatnej modlitwy,
nara a na tłok przy drzwiach... A potem - ile mogłoby być
rado ci z witania na placu ko cielnym znajomych, mo e miłej
pogawędki z księ mi...?
Wypomnę jeszcze jednoŚ wychodzenie z ko cioła po Mszy
w. z udzielaniem Sakramentu Mał eństwa. Brutalnie napiszęŚ
jak e często jest to pogaństwo z domieszk zabobonów
chrze cijańskichĄ Obsypywanie nowo eńców ry em, zbieranie
rozrzuconych drobniaków (na szczę cie?Ą) - mo e jeszcze
postarajmy się do kompletu o szampana, tłuczenie kieliszków
na progu ko cioła i skok przez miotłę? (o „bramie” za
alkoholowym wykupem nie zapominaj c...)- Tego rodzaju
działania stanowi po prostu wstyd i wyra ny znak, e
duchowo reprezentujemy pustkę.
Mo na i trzeba inaczejĄ

Konsekwencje życiowe udziału w Eucharystii

Jestem przekonany, e większo ć osób, które opuszczaj z
własnej winy Mszę w., czyni to... ze strachu (choć oficjalne ich
tłumaczenia brzmi zupełnie inaczej). Bo jednak sumienia,
poruszonego Słowem Bo ym, nie da się uciszyćĄ
Podczas wizyty duszpasterskiej namówiłem
pewną uczennicę klasy III szkoły średniej, by przychodziła
(wtedy do salki katechetycznej) na lekcje religii. Przyszła
raz, drugi, ale za trzecim razem oświadczyła:
- Już więcej tu nie przyjdę.
- Dlaczego? - zapytałem. Może powinienem coś zmienić,
ulepszyć, może masz jakieś sugestie odnośnie do naszych
spotkań...?
- Nie przyjdę - odpowiedziało dziewczę - bo ksiądz
prowadzi te lekcje w taki sposób, że jeszcze mnie
przekona. I co ja wtedy zrobię?!
O, wła nieŚ co wtedy będzie? Je li uwa asz się za chrze cija
nina, praktykuj cego rzymskiego katolika, to musi z tego co
konkretnie wynikn ćĄ
Kto ma sprz tać ko ciół i kto zadba o zerwan rynnę? Kto
miałby utworzyć tzw. stra ko cieln ? A sk d wzi ć zakry
stiana, organistę, katechetów, animatorów...? Kto w parafii
zajmie się chorymi, biednymi, zorganizuje dzieciom kolonie,
słabszym uczniom pomo e w nauce? Kto będzie animował
parafialn gazetę, zadba o kwiaty w ko ciele i wokół niego...? I
najwa niejszeŚ kto przyprowadzi do Jezusa tych, którzy Mu się
pogubili, a którzy yj w ród nas, „jak gdyby Bóg nie istniał”? A
co powie ojciec i matka, gdy wła nie ich syn lub córka
odczytaj w swoich sercach łaskę powołania do wył cznej
słu by Bo ej? Co z wezwaniem do osobistej więto ci, która
jest obowi zkiem ka dego ochrzczonego?
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Popatrzmy uwa nie na dobrze nam znane zjawiskoŚ przed
Wielkanoc (a w podobnym stopniu tak e przed Narodzeniem
Pańskim) pod polskimi konfesjonałami ustawiaj
się
gigantyczne, wielogodzinne kolejki penitentów. żdyby
rzeczywi cie tym spowiedziom w. towarzyszyła szczera chęć
nawrócenia (czyliŚ zerwania z grzechem, postanowienia
poprawy, zado ćuczynienia) - Ojczyzna musiałaby wygl dać
zupełnie inaczej po rezurekcyjnej procesjiŚ wycofane z s dów
sprawy rozwodowe, likwidacja domów dziecka, rozwi zanie
problemu nietrze wych kierowców czy łamania przepisów o
ruchu drogowym, bezpieczeństwo ycia, uczciwa praca,
pogrzebanie raz na zawsze tematów pornografii, przemocy
seksualnej, aborcji, skradzione rzeczy wracaj do wła cicieli,
koniec korupcji, mobbingu, molestowania, narkomanii, nast pi
odt d wzrost poziomu wyników nauczania uczniów i
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studentów, zobaczymy przepełnione ko cioły na niedzielnej
źucharystii...
Wyliczać dalej? Nie trzeba, gdy ... nikt z nas w to nie wierzyĄ
Dlaczego? Bo spowiadamy się, ale nic albo niewiele z tego
wynikaĄ Chodzimy na Mszę w., ale skutecznie oddzielamy j
od codziennego yciaĄ I dlatego - choć tak wielu Polaków nosi
znamię chrztu w. - nasze „chodzenie do ko cioła” nie jest
przekonuj cym wiadectwem.
Istnieje jeden dowód na to, że owocnie uczestniczymy
we Mszy św., gdy wychodząc z niej, czujemy, że mocniej
się kochamy (L. Evely).
Panie, przebacz nam...” - i wspieraj błogosławieństwem, jakie
przyjmujemy na zakończenie źucharystii, by my byli Twymi
wiadkami - dok dkolwiek nas po lesz. „Aby ludzie widzieli
dobre czyny w nas i chwalili ojca, który w niebie jest”.

PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIE Y
Katechezy dla pielgrzymów w czasie
wiatowych Dni
Młodzie y Kraków 2016 odbywać się będ w 283 lokalizacjach
i w ponad 30 językach – informuje Komitet Organizacyjny w
raporcie o stanie przygotowań. żłównym miejscem katechez
będ ko cioły, ale ze względu na przewidywan du liczbę
uczestników wi tynie nie będ w stanie pomie cić wszystkich
pielgrzymów. Dlatego miejscem głoszenia nauk będ tak e
miejskie place i w hale sportowe. Wiadomo, e katechezy w
języku angielskim będ głoszone m.in. na Tauron Arenie a
jednym z miejsc katechez w języku polskim będzie stadion
Cracovii.
Na pewno nauczanie biskupów będzie mo na usłyszeć w
językachŚ
angielskim,
arabskim,
armeńskim,
białoruskim,
chorwackim,
czeskim,
duńskim,
luksemburskim,
francuskim,
hiszpańskim,
holenderskim
/
niderlandzkim,
japońskim,
kambod ańskim
(khmerskim),
kantońskim,
koreańskim, litewskim, łotewskim, mandaryńskim,
niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim,
rosyjskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim,
szwedzkim, ukraińskim, węgierskim, wietnamskim,
włoskim.
Nauki będ głoszone przez kilkuset biskupów, a ich
tematem będzie miłosierdzie. Biskupi ci s wybierani
przez Papiesk Radę ds. wieckich. Jak informuje
Komitet Organizacyjny, ich nazwiska będ podane, ale
informacja, który biskup w jakiej lokalizacji spotka się z
pielgrzymami, nie będ udostępniane z wyprzedzeniem.
Spotkanie obejmować będzie tak e pytania od młodych,
źucharystię oraz mo liwo ć spowiedzi. Ka de spotkanie
będzie animowane przez wybrane wspólnoty młodych.
Katechezy będ się odbywały od rody 27 lipca do pi tku 29
lipca w godzinach 9.30–13.00. Ka dego dnia będzie inny
temat katechezy, zatem od rody do pi tku pielgrzymi będ
mieli mo liwo ć wysłuchania trzech katechez.
W ród miejsc głoszenia katechez będzie równie namiot
ustawiony na terenie Kampusu JPII w Jerzmanowicach.
Jeszcze tylko przez tydzień mo na się zapisywać na to
wydarzenie. W Jerzmanowicach młodzi ludzie będ mogli
wzi ć udział we wspomnianych katechezach, Mszach w., ale
tak e koncertach czy spotkaniach z lud mi wartymi poznania.
W dniach wydarzeń centralnych z udziałem papie a
Żranciszka młodzie
będzie doje d ać do Krakowa
autokarami wynajętymi przez diecezję, by tam korzystać z
mo liwo ci, jakie daje pakiet pielgrzyma. Jego wykupienie
umo liwia jednocze nie dostanie się do bli szych sektorów w
czasie spotkań z Ojcem w. W trakcie trwania Kampusu
organizator, diecezja sosnowiecka, gwarantuje wy ywienie,
noclegi w szkołach, w salach lekcyjnych, dojazd do granic
Krakowa. Trzeba jednak wykupić krakowski „pakiet
pielgrzyma” w kwocie 200 zł., które wpłacamy w momencie
zapisu w swojej parafii. Osoby niepełnoletnie musz przybyć

do Kampusu pod opiek osoby pełnoletniej.
Kampus przeznaczony jest dla osób w wieku 15 - 35 lat i
potrwa od 26 do 31 lipca. Dojazd do i z Jerzmanowic ka dy
uczestnik organizuje we własnym zakresie lub wspólnie ze
swoj parafi . Karty zgłoszenia dla osób niepełnoletnich oraz
dorosłych mo na
ci gn ć i wydrukować ze strony
www.smds.pl.
Jak informuje wojewoda krakowski Józef Pilch, do pomocy przy
zabezpieczeniu
DM ministerstwo obrony narodowej
oddelegowało 3 tys. ołnierzy, dwa migłowce dyspozycji
delegacji towarzysz cej Ojcu więtemu Żranciszkowi, dwa
migłowce do przewozu VIP-ów oraz dwa zapasowe. W
ramach zabezpieczenia medycznego ze strony
wojska powstanie specjalny sztab medyczny. W
gotowo ci do reagowania kryzysowego będzie
czekało 20 czteronoszowych wozów sanitarnych i
grupa samolotów Casa do szybkiego transportu
powietrznego rannych. Wojsko przekazało te 5 tys.
namiotów, które będ
spełniać rolę polowych
obiektów szpitalnych. Teren Brzegów i Wieliczki
został te sprawdzony przez słu by wojskowe pod
względem bezpieczeństwa od obecno ci materiałów
wybuchowych. Będzie więc bezpiecznieĄ
Do udziału w centralnych wydarzeniach wiatowych
Dni Młodzie y Kraków 2016 zgłosiło się ju blisko
600 tys. uczestników. Tyle zgłoszeń to rekord w porównaniu ze
spotkaniami organizowanymi w innych krajach. Spo ród
wszystkich zarejestrowanych dot d osób, 170 tys. to Polacy. W
spotkaniu z papie em w Krakowie we mie udział młodzie ze
185 krajów z całego wiata. Według szacunków organizatorów
w niedzielnej Mszy Posłania na Campus Misericordiae mo e
uczestniczyć od 1,5 do 2 mln wiernych, z czego 2/3 to osoby
niezarejestrowane. Dlatego diecezje będ rozdawać wiernym
specjalne foldery, w których wska
miejsca uczestnictwa w
liturgii wieńcz cej wiatowe Dni Młodzie y. Rejestracja trwa do
końca czerwca. Na tym etapie wymaga się od zgłaszaj cych
podania szczegółowych danych i posiadania niezbędnych
dokumentów, w tym wiz. Dlatego jest to czasochłonne.
Czę ci
DM jest Żestiwal Młodych. Podczas całego tygodnia
zaprezentuje się blisko 280 grup z całego wiata. Natomiast
135 ruchów, wspólnot ewangelizacyjnych będzie prezentować
swoj duchowo ć w Międzynarodowym Centrum źwangelizacji
DM, które zlokalizowane będzie na stadionie Cracovii.
kjk (smds@smds.pl)

Sakramentalny związek mał eński
zawarli:
Michał Kowalski i Monika Ptak
yczymy Nowo eńcom Błogosławieństwa
Bo ego, opieki Matki Naj więtszej i wszelkich
Łask Bo ych na nowej drodze ycia.
Szczę ć Bo eĄ

