DLA HR-ek
Data:
Miejsce:
Rozpoczęcie:

21-23 września 2012 r.
Piotrkowice k. Kielc (Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej)
Kielce, Rektorat Kościoła św. Karola Boromeusza,
ul. Karczówka Klasztor 1
Piątek, 21 września, godz. 12.00 – przygotowanie do Mszy św.

Dojazd:
Dojazd we własnym zakresie. Zachęcam do skontaktowania się z szefową ogniska w waszym
mieście i podróżowania razem z przewodniczkami. Te z nas, które mają dzieci i nie mają
możliwości pozostawienia ich w domu z inną kochającą osobą zachęcam gorąco do wybrania
się na weekend z całą rodziną, własnym samochodem.
Obecność mężów i dzieci:
Zachęcam do przyjechania całą rodziną, wtedy my możemy pielgrzymować
z przewodniczkami a ojcowie z dziećmi mogą miło spędzić czas przy Sanktuarium/Domu
Modlitwy w Piotrkowicach (jest dużo zielonej przestrzeni). Ojcowie z dziećmi nie
pielgrzymują (nie wędrują) z ogniskami!
Nocleg:
Jeśli pielgrzymujecie z ogniskiem to nocleg z piątku na sobotę jest razem z przewodniczkami
na trasie, a z soboty na niedzielę w namiotach przy sanktuarium lub w Domu Modlitwy
(głównie dla HR-ek z dziećmi).
Dla rodzin można zarezerwować nocleg w Domu Modlitwy w Piotrkowicach – należy jednak
zgłosić to jak najszybciej do br. Piotra (tel. 795 331 558)
Koszt:
podróż we własnym zakresie
nocleg w chorągwiach z piątku na sobotę – ewentualny koszt podają szefowe ognisk
nocleg z soboty na niedzielę opcjonalnie:
– w namiotach z przewodniczkami (własne śpiwory i karimaty)
– w Domu Modlitwy – ok. 25 zł
koszty organizacyjne, książeczka – 35 zł
Rozliczenie finansów: osobą odpowiedzialną za finanse OPP 2012 jest Anna Chałupa HR
(na miejscu zbiera wpłaty za koszty organizacyjne)
Wyżywienie opcjonalnie:
- jeśli z ogniskiem (zachęcam do tej opcji) – należy „przyłączyć się” do wybranego ogniska
uprzednio pytając szefową, jakie produkty wziąć do wspólnego użytku.

DLA HR-ek
- jeśli indywidualnie: w Domu Modlitwy istnieje możliwość „zapisania się” na obiad
z rodziną w refektarzu; trzeba to wcześniej zgłosić do br. Piotra.
NIEZBĘDNIK HR-ki
Pismo Święte
różaniec
Zeszyt Przewodniczki + długopis ☺
śpiewnik „Tumbaj”
lampka oliwna + oliwa
kompletne umundurowanie: koszula mundurowa, chusta, spódnica granatowa za
kolano, pas harcerski, granatowe podkolanówki, beret, sweter z naszywkami.***
karimata, śpiwór, latarka, nóż
wodę do picia na drogę i małe co nieco ☺
karteczka z intencją pielgrzymowania (nie podpisana))
***strojem obowiązującym podczas wszystkich 3 dni pielgrzymki jest mundur
(nie chodzimy w granatowych koszulkach!).

