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Projekt planu pobytu pielgrzymów w mieście Chorzów
Środa 20 lipca – dzień przyjazdu
W godzinach wieczornych – nabożeństwo w kościołach, przywitanie
Posiłek wieczorem
Czwartek 21 lipca
Śniadanie u rodzin
8.30 Eucharystia w kościołach
9.30-13.00 – zwiedzanie kościołów, ogrodu biblijnego, Chorzowa (Stowarzyszenie Miłośników
Chorzowa), Muzeum Historii Chorzowa, skansen, planetarium, atrakcje przygotowane przez Urząd Miasta
13.00 - Obiad
14.30 – 18.00 Dzieła Miłosierdzia – nawiedzenie chorzowskich szpitali, hospicjum, ochronek, domów
pomocy społecznej, spotkanie dla bezdomnych, Wyspa, plus atrakcje przygotowane przez Urząd Miasta
godz.18.00 kolacja
godz.19.30 – modlitwa uwielbienia ze śpiewem i tańcami (lokalizacja: plac przed kościołem św. Jadwigi
lub inne miejsce), koncert Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis w kościele św. Jadwigi, ewentualnie
uczestnictwo w koncercie na Skałce (Maleo)
Piątek 22 lipca
Grupy jadą do Auschwitz i do Częstochowy (ewentualnie Eucharystia w parafiach)
Dla tych, którzy zostaną możliwość pieszej pielgrzymki do Piekar Śl.
godz.19.00 Starochorzowski Dom Kultury - koncert - MUZYCZNA PODRÓŻ PO HISZPANII w wykonaniu
kwartetu smyczkowego QUATUOR EUROPA połączony z prezentacją multimedialną na temat tradycji i
historii Kraju Basków oraz szlaku św. Jakuba.
godz. 20:30 Koncert Zespołu muzyki chrześcijańskiej J.E.G.O Band w ramach wieczoru modlitewnego w
Kościele św. Jadwigi w Chorzowie
Sobota 23 lipca
Możliwość zwiedzania Chorzowa i realizowania punktów z programu czwartkowego dla tych, którzy
zwiedzili już Piekary, a po południu wszyscy przez katedrę na Muchowiec (tam Eucharystia i koncert)
Niedziela 24 lipca
Eucharystia godz.10.00 lub inna dopołudniowa pora – wraz z rodzinami, które ich przyjmowały
Obiad w rodzinach
Spotkania w parafiach (salki, kościoły) z rodzinami, godzina świadectwa, dzielenia się, dziękczynienia.
godz.15.00-21:30 – koncert pod szybem Prezydent (Koncert "Mozart kontra Sinatra" finał projektu
Aktywizacja, Integracyjna przez Sztukę, Zespół młodzieżowy PRZYJACIELE, Zespół ALBO I NIE
(uczestnicy VII edycji programu MUST BE THE MUSIC), Zespół BRACIA)

godz.17.00 Mecz Polska – Włochy (stadion Chorzowianki lub inny)
Poniedziałek 25 lipca
Śniadanie w rodzinach – Eucharystia w parafiach, przejazd do Krakowa

Wydarzenia w mieście Świętochłowice
21.07.2016 r.
w godzinach dopołudniowych: zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich / wieży Kopalni Polska / korzystanie
z basenu na Skałce
17:00 Skałka - prezentacja – koncert parafialnych chórów, scholek, zespołów muzycznych itp.
19:00 koncert Maleo na Skałce

Projekt planu pobytu pielgrzymów w Rudzie Śląskiej
Środa 20 lipca – dzień przyjazdu
W godzinach wieczornych – nabożeństwo w kościołach, przywitanie,
Wieczorem posiłek
Czwartek 21 lipca
Śniadanie u zakwaterowanych rodzin
8.30 – Eucharystia w kościołach
9.30 – 13.00 – zwiedzanie kościołów , osiedla Kafaust , kościoła augsbursko – ewangelickiego na ulicy
Kubiny, muzeum PRL, atrakcje przygotowane przez Miasto Ruda Śląska
13.00 – obiad
14.30 -18.00 – Dzieła Miłosierdzia, atrakcje przygotowane przez Miasto Ruda Śląska
18.00 – kolacja
19.30 – wspólne modlitwy, śpiewy, Rynek miejski, koncert Scholi Duchu Ognia
Piątek 22 lipca
Śniadanie u zakwaterowanych rodzin
Zorganizowany wyjazd grup do Parku w Chorzowie, przejazd kolejką Elką, zoo,
Dla tych, którzy zostana na miejscu możliwość pieszej pielgrzymki do Piekar Śląskich,
18.00 - kolacja
19.30 - wspólne modlitwy, śpiewy, Rynek miejski, koncert grupy (do ustalenia)
Sobota 23 lipca
Śniadanie u zakwaterowanych rodzin
Zwiedzanie innych atrakcji Rudy Śląskiej min.:, Szyb Mikołaj, wizyta w Aqadromie.
W godzinach popołudniowych wspólna eucharystia i koncert na Muchowcu
Niedziela 24 lipca
Śniadanie u zakwaterowanych rodzin
10.00 – Wspólna Eucharystia z rodzinami, które przyjmowały pielgrzymów
13.00 – wspólny obiad
17.00 – 21.00 – Impreza kulturalno – religijna, Rynek miejski
- Marsz Jana Pawła II, wszystkich pielgrzymów zakwaterowanych w rudzkich parafiach na Rynek miejski
17.30 – 20.00 – program artystyczny (ustalany jest program), gry i zabawy na rynku
20.00 – koncert zespołu Deus Meus wraz z Mietkiem Szcześniakiem
Poniedziałek 25 lipca
Śniadanie u rodzin, wspólna eucharystia , wyjazd do Krakowa

Projekt planu pobytu pielgrzymów w Siemianowicach Śląskich
20 lipca - środa - dzień przyjazdu


przyjmowanie pielgrzymów w parafii Krzyża św. (oratorium, ul. Powstańców 2)



odbiór pakietów, rozesłanie do rodzin



kolacja u rodzin

21 lipca - czwartek


śniadanie u rodzin



10:00 - Msza św. z katechezą w parafii Krzyża św. (ul. Powstańców 2)



11:30-12:40 – „Błogosławieni miłosierni”: odwiedzenie dzielnic Hugo i Nowy Świat w dwóch
grupach (przywitanie mieszkańców, świadectwo, zabawa z dziećmi, sadzenie drzewek ŚDM)



13:00-14:00 - wydawanie obiadu (Park Pszczelnik 3, obok hali MOSIR)



14:30-18:00 - festyn na „Pszczelniku”: basen / mecz / bieg „miłosierdzia” - 5 km / zabawy /
pokaz straży pożarnej



18:30-19:30 - wydawanie kolacji (Park Pszczelnik 3, obok hali MOSIR)



20:00-21:30 – przedstawienie o bł. Chiarze Luce Badano („Jasne światło”) z tłumaczeniem
w tle (włoski, hiszpański, angielski), modlitwa uwielbienia (parafia Krzyża Świętego, ul.
Powstańców 2)



22:30 - nocleg u rodzin

22 lipca - piątek


Śniadanie u rodzin



10:00 - Msza św. z katechezą w parafii św. Michała Archanioła (ul. Kościelna 1)



11:30-12:30 - spotkanie na Rynku: święto czekolady



12:30-13:30 - wydawanie obiadu (plac przy kościele Krzyża św., ul. Powstańców 2)



13:30-17:00 - przejazd i program w Piekarach Śl.



18:30-19:30 - koncert zespołu „Albo i Nie” (Park Tradycji, ul. Elizy Orzeszkowej 12)



19:30-20:30 - wydawanie kolacji (Park Tradycji)



20:30-22:00 – prezentacja grup (Włosi, Meksykanie, Szkoci) / wieczór talentów / zabawa (Park
Tradycji)



22:30 - nocleg u rodzin

23 lipca – sobota (Katedra, Muchowiec: program diecezjalny)


Śniadanie u rodzin



9:30 - przejazd pod katedrę / spotkanie grup w katedrze



12:00-14:00 - posiłek



15:00 – rozpoczęcie na Muchowcu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Koncert – prezentacja kilku
wspólnot międzynarodowych



16:15 - Góra Karmel – próba wiary (Eliasz – prorok jak ogień)- widowisko z udziałem orkiestry
symfonicznej oraz aktorów i solistów



17:30 - Msza św.



19:00 - posiłek



20:00 - Koncert (Support, Steven Curtis Chapman, TGD i przyjaciele)



22:30 - zakończenie i powrót do parafii

24 lipca - niedziela


Śniadanie u rodzin



Msza św. w parafiach zamieszkania



Obiad u rodzin



Spotkania parafialne (1. Krzyż+Antonik+Zmartwychwstanie; 2. Bytków, 3. Michałkowice,
4. Bańgów, Przełajka)



kolacja u rodzin

25 lipca – poniedziałek


Śniadanie u rodzin



Pożegnanie



wyjazd pielgrzymów z Siemianowic do Krakowa

