
PLAN  OPP 2012 

 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 
21-23.09.2012, Piotrkowice k. Kielc 

 

Temat OPP:  

Niewiastę dzielną któż znajdzie? 

 

Piątek, 21 września 

Temat dnia:   „Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana”. [Prz 31, 30b] 
  – Piękno duchowe – 
 
Godzina Światła: Mt 21,18-22 
 
 
Miejsce spotkania oraz mszy św. dla wszystkich ognisk i ekip: 
Kielce, Rektorat Kościoła św. Karola Boromeusza, ul. Karczówka Klasztor 1 
(http://www.karczowka.com/) 
 
godz. 12.00 – przygotowanie do Mszy św. 
godz. 12.30 – Eucharystia  
 
W czasie mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę składamy w ofierze swoje intencje osobiste, 
w których pielgrzymujemy (spisane na kartce, nie podpisane); nastąpi także uroczyste 
wręczenie krzyży św. Benedykta (zabieramy te, które otrzymałyśmy w zeszłym roku). Po mszy 
św. nastąpi rozlosowanie intencji i wręczenie książeczek pielgrzymkowych. 
 
ok. godz. 13.30 – uroczyste wyruszenie w drogę 
 
Dalsza część dnia jest czasem dla ognisk/ekip. Do decyzji szefowych ognisk/ekip należy wybór 
miejscowości, z której wyruszą w trasę, a także sposób dotarcia tam. W drodze czas m.in. na: 
obiad gotowany na ogniu, Godzinę Światła, przygotowanie do ogniska (każde ognisko 
wybiera sobie do przedstawienia jakiś wątek z życia świętej, która jest patronką ich trasy). 
Nocleg wspólny (godzinę dotarcia na miejsca noclegowe ustalają szefowe  poszczególnych 
kolumn). Na miejscu noclegowym: ognisko, Droga Krzyżowa (odprawiona jako modlitwa 
wieczorna – w ogniskach bądź wspólnie; rozważania umieszczone będą w książeczce 
pielgrzymkowej) 
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Sobota, 22 września  
 
Temat dnia:  „Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. Już widzi pożytek 
  z swej pracy: jej lampa wśród nocy nie gaśnie”. [Prz 31, 17-18] 

− Wszechstronność zaangażowań – 
 
Godzina Światła: Łk 1,26-40 
 
Przedpołudnie jest czasem organizowanym w kolumnach pielgrzymkowych – koordynuje 
szefowa kolumny. W drodze czas na m.in.: Forum HR w Drodze, różaniec, Godzinę Światła, 
obiad na ogniu.  
 
 
godz. 13.00 – nabożeństwo powitalne (koordynacja: Anna Sroka HR) 
Podczas nabożeństwa będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. 
godz. 14.00 – przygotowanie do mszy św. 
godz. 14.30 – Eucharystia  
Msza św. odbywa się w sanktuarium, podczas procesji z darami hufcowe oraz szefowe ognisk 
i ekip – niosą m.in. plany pracy na rok 2012/2013.   
godz. 16.00 – spotkanie z gościem  
godz. 18.00 – rozlokowanie i kolacja (koordynacja: br. Piotr Filipek)  
godz. 20.00 – wieczór ekspresji (przygotowują ogniska warszawskie) 
godz. 21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (prowadzą ogniska warszawskie)  
godz. 23.00 – Silentium Sacrum  
 
 

 
Niedziela, 23 września  
 
Temat dnia:  „Jej wartość przewyższa perły” 
  – Powołanie do miłości – 
 
Godzina Światła: J 21,15-19 
 
godz. 7.00 – Jutrznia (koordynuje Ognisko Wrocławskie św. Edyty Stein) 
godz. 8.00 – Śniadanie 
godz. 9.00 – przygotowanie do mszy św. 
godz. 9.30 – Eucharystia (odbywa się w sanktuarium, wspólna z ludem) 
godz. 11.00 – Agape (prowadzi ognisko krakowskie) 
godz. 12.00 – modlitwa Anioł Pański i spotkanie z gościem 
godz. 13.30 – Apel końcowy 
godz. 14.00 – zakończenie OPP 
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Godzina Światła – indywidualnie w drodze powrotnej w autokarach/pociągach 


