PLAN OPP 2011
Temat OPP:

Umocnij przyjaźń z Jezusem, aby radować się w Panu!

Piątek, 16 września.
Temat dnia: Lepiej poznać Chrystusa
Godzina Światła: Łk 8,1-3
Miejsce spotkania dla wszystkich chorągwi:
Zdzieszowice, kościół parafialny pw. św. Antoniego, ul. Pokoju 1.
godz. 11.30 – przygotowanie do Mszy św.
godz. 12.00 – Eucharystia (poprzedzona modlitwą Anioł Pański)
godz. 13.30 – uroczyste wyruszenie w drogę
Dalsza część dnia jest czasem dla ognisk/ekip. W drodze czas m.in. na: różaniec lub Drogę
Krzyżową, Godzinę Światła, obiad gotowany na ognisku. Nocleg w chorągwiach (godzinę
dotarcia na miejsca noclegowe ustalają komendantki chorągwi). Na miejscu noclegowym
OGNISKO EWANGELIZACYJNE chorągwi dla mieszkańców miejscowości (organizację
ogniska koordynują komendantki chorągwi lub osoby przez nie wyznaczone).

Sobota, 17 września
Temat dnia: Mocniej pokochać Jezusa
Godzina Światła: Łk 8,4-15
Przedpołudnie jest czasem w chorągwi. Plan ustala komendantka chorągwi lub jej asystentka.
Dla dawnej chorągwi lubelskiej plan ustala hufcowa lubelska. W drodze czas na m.in.: Forum
HR w Drodze, różaniec, Godzinę Światła, obiad gotowany na ognisku. Dojście wszystkich
chorągwi do sanktuarium najpóźniej na godz. 14.45. Spotykamy się na dole schodów
prowadzących przez bramę do wejścia głównego.

godz. 15.00 – uroczyste wejście do sanktuarium i krótkie nabożeństwo powitania
godz. 15.30 – Eucharystia
Msza św. odbywa się w sanktuarium, podczas procesji z darami niesiemy m.in. plany pracy na
rok 2011/2012
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godz. 17.00 – spotkanie z gościem: Pan Mirosław Rudzki
(pracownik redakcji Miłujcie się, związany z Ruchem Czystych Serc)
godz. 18.30 – kolacja (rozlokowanie na nocleg w Domu Pielgrzyma)
godz. 20.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez HR-ki
Temat: „Umiłować Jezusa Eucharystycznego”
(podczas adoracji będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. W czasie adoracji
nie robimy zdjęć prywatnymi aparatami, to przeszkadza w modlitwie – będzie robić je
dyskretnie tylko 1 wyznaczona osoba).
godz. 21.30 – obrzęd Fiat-ZP Zosi Kisiel
godz. 23.00 – Silentium Sacrum

Niedziela, 18 września
Temat dnia: Odważnie dawać świadectwo o Chrystusie
Godzina Światła: Mt 20,1–16a
godz. 6.45 – Jutrznia
godz. 7.15 – śniadanie (pakowanie plecaków)
godz. 8.30 – Msza św. w sanktuarium (wspólna z ludem)
godz. 9.30 – obrzęd Fiat-ZP Marleny Romańskiej
godz. 10.00 – agape
godz. 10.30 – trzy spotkania:
spotkania z naczelniczką i namiestniczkami
(dla komendantek chor., hufcowych, szefowych ognisk, drużynowych, akel)
konferencja: „O milczeniu, które łączy i samotności, która zbliża – Słowo Boże
w życiu przewodniczki” – Małgorzata Kilian HR
(dla młodych przewodniczek)
spotkanie duszpasterzy
(dla duszpasterzy, kapłanów i księży przyjaciół)
godz. 11.30 – obrzęd Fiat-ZP Magdy Dulęby
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godz. 12.00 – modlitwa Anioł Pański i apel końcowy
godz. 13.15 – zakończenie OPP
Godzina Światła – w drodze powrotnej w autokarach/pociągach

*liczę na to, że na OPP dojedzie CARRIC – można wziąć ze sobą parę złotych więcej na
wszelki wypadek ;)

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku...
Justyna Staszak HR
namiestniczka przewodniczek

