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CZUWAJ nad naszymi drogami
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Drogie Druhny!
Drodzy Druhowie!

Przed nami kolejne, majowe pielgrzymowanie na Jasną Górę. Będzie to
szczególny czas, kiedy otworzymy się na działanie Matki Bożej, która będzie
nas prowadziła do Jezusa.
Zachętą do wzięcia udziału w tegorocznej Ogólnopolskiej Harcerskiej
Pielgrzymce na Jasną Górę niech będą słowa z pamiętnika patrona harcerzy
bł. Druha Wincentego Frelichowskiego „Powziąć mam decyzję jeszcze raz.

Poznać wolę Boga w stosunku do mnie i zdecydować się pójść za nią. Od
decyzji tej zależy moje potępienie czy zbawienie. Od decyzji tej zależą może
ważne wypadki, które zaważą na dziejach jednego pokolenia. Od łask, które
mi Bóg [...] ześle, zależy może moja cała działalność, może zbawienie
i szczęście wielu dusz lub też z niewykorzystania tych łask niemożność ich
nawracania”.
Wykorzystajmy ten szczególny czas, by Bóg „Czuwał nad naszymi
drogami”, które niech i w tym roku poprowadzą nas na Jasną Górę. W czasie
naszego pielgrzymowania będzie się działo bardzo wiele dobrego. Druhno,
Druhu – nie wahaj się. Matka Jasnogórska czeka na Ciebie.
Na czas przygotowań do pielgrzymki, przez orędownictwo bł. Druha
Wicka niech Was Chrystus błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
ks. pwd. Grzegorz PASZKA
Kapelan Pielgrzymki
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Druhny i Druhowie!
Ogólnopolska Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę już po raz
dziewiętnasty odbędzie się na jasnogórskich błoniach. Serdecznie zapraszam
Was do udziału w tym wydarzeniu, które skłania nas do refleksji oraz
rozważań nad duchowym aspektem harcerskich działań.
Motyw drogi, który przewijał się będzie w pielgrzymkowych działaniach
programowych nawiązuje do hasła „CZUWAJ nad naszymi drogami”.
Wędrówka jest nieodłącznym elementem harcerskiej metody wychowawczej.
Przemierzając kilometry dróg podczas rajdów, biwaków, obozów,
kształtujemy swoje charaktery, wyrabiamy kondycję fizyczną i zawieramy
przyjaźnie, często na całe życie.
I w tym roku niech szlak harcerskiej wędrówki poprowadzi Was
w kierunku Jasnej Góry. Do zobaczenia na majowym pielgrzymowaniu.
CZUWAJ!
hm. Maria KOTKIEWICZ
Komendantka Pielgrzymki
INFORMACJE DLA ŚRODOWISK HARCERSKICH
– ZGŁOSZENIA GRUP I REJESTRACJA
• Nocleg: pod własnymi namiotami na polu namiotowym/plac za
Klasztorem
• Koszt: 20 zł (obiad w sobotę, okolicznościowa plakietka, obrazek,
śpiewniczek pielgrzymkowy)
• Wyżywienie: we własnym zakresie (z wyjątkiem obiadu w sobotę)
• Zgłoszenia na adres: hufiec@czestochowa.zhp.pl do dnia 30 kwietnia
2014 roku
• Wpisowe płatne przelewem na konto Hufca ZHP Częstochowa
BANK: PKO B.P. II Oddział w Częstochowie
numer: 95 1020 1664 0000 3402 0019 4878 z dopiskiem: nazwa

jednostki_pielgrzymka
• Szczegółowych informacji udziela: Komendantka Pielgrzymki
hm. Maria Kotkiewicz
tel. 504 198 816 e-mail: komendant@czestochowa.zhp.pl
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Ogólnopolska
Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę
16-18.05.2014 r.

CZUWAJ nad naszymi drogami
Program
Piątek, 16 maja 2014 r.
godz. 1600-1800
godz. 1800-1900
godz. 1900

Przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie
Kolacja w środowiskach
Spotkanie integracyjne, krąg powitalny (błonia JG/plac za
klasztorem)
Zbiórka na Apel Jasnogórski, przejście do Kaplicy
Cudownego Obrazu
Powitanie harcerzy przez Ojców Paulinów

godz. 2000
godz. 2050
godz. 2100
godz. 2145
godz. 2230

Apel Jasnogórski
Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
Zakończenie drogi krzyżowej u stóp pomnika Jana
Pawła II. Krąg pożegnalny.
Wspólne czuwanie w Bazylice Jasnogórskiej

do godz. 2300

Sobota, 17 maja 2014 r.
godz. 800 - 900
godz. 9

00 –

od godz. 9

9

Pobudka, toaleta, śniadanie w swoich środowiskach

45

45 -

Spowiedź, przygotowanie do Eucharystii
00

10

godz. 1000 –1100

Zbiórka na Mszę Świętą, przejście do Bazyliki
Jasnogórskiej
Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej

godz. 1100 –1115

Zbiórka, przejście na błonia JG, przygotowanie do apelu

15 –

45

Apel inauguracyjny

45 -

00

Gra terenowa „Droga do ...”

00

Posiłek z kuchni polowej

godz. 11
godz. 11

godz. 14

11

14

00 -

15

godz. 1500 -1700

Zajęcia programowe (do wyboru):
- „Z piosenką na szlaku”
- „Plener w drodze”
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-

„Idea wolontariatu”
„Ja na drogach wychowania duchowego”
„Jasnogórskie ścieżki dla harcerzy”

godz. 1500 -1700
godz. 1700-1900

Konferencja instruktorska „Droga modlitwy”
Koncert zespołu „Cisza jak ta”

godz. 1900-2000

Kolacja w środowiskach

00

Ognisko

00

godz. 21

Apel Jasnogórski

godz. 2145

Ogniobranie „Droga do gwiazd”

godz. 20

Niedziela, 18 maja 2014 r.
godz. 800
godz. 900
godz. 930
ok. godz. 1030

Pobudka, toaleta, śniadanie w swoich środowiskach
Przygotowanie do Mszy Świętej, przejście do Kaplicy
Cudownego Obrazu
Msza św. Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu
Po Mszy Świętej krąg pożegnalny na dziedzińcu przed
Kaplicą
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