Wyjazd na XVI Ogólnopolską Pielgrzymkę PKRD do Częstochowy
21-22 czerwca 2014

W autokarze.

Śpiewamy, modlimy się w czasie podróży.

P. Ryszard, kierowca naszego autokaru.

Podróż jest długa, musi być więc też czas na zabawę.

W czasie postojów.

Zbliżamy się do celu podróży, na widok wieży jasnogórskiej śpiewamy w autokarze pieśń: „O
Maryjo witam Cię”.

Kwaterujemy się w Halach Noclegowych św. Józefa w pokojach 8-osobowych.

Po przyjeździe idziemy na obiad do baru w Domu Pielgrzyma.

Następnie udajemy się do Kaplicy Cudownego Obrazu. Wielu z nas jest tu po raz pierwszy.

Z kolei kierujemy swe kroki do Wieczernika, aby skorzystać z Sakramentu Pojednania i
przyjąć Komunię Świętą, która jest tu, w Wieczerniku, udzielana co pół godziny.

Wieczorem, o godz. 21 wszyscy bierzemy udział w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej.

Niedziela, 22 czerwca. Spakowani, opuszczamy Hale Noclegowe.

W drodze na Plac pod Szczytem jasnogórskim robimy pamiątkowe zdjęcie całej grupy. Jest
nas wszystkich 48 osób.

Zajmujemy miejsca. Od godz. 11 do 13 trwa czas świadectw, konkursów i koncertów.

Na Placu jest obecnych 10 000 osób. Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci to
czas wspólnego świętowania śpiewem i tańcem. Gra i śpiewa zespół „Armia Dzieci”.

Dziesiątka Różańca świętego; modlitwę różańcową prowadzi założycielka PKRD, Madzia
Buczek. Towarzyszy jej O. Piotr Dettlaff , opiekun PKRD.

Uroczysta Eucharystia o godz. 13. Homilia o św. Janie Pawle II wygłoszona przez Ks. Bpa
Antoniego Długosza. Tegoroczna pielgrzymka jest dziękczynieniem za kanonizację Jana
Pawła II i przebiega pod hasłem: „Totus Tuus – Cały Twój Maryjo”.

Czas odjeżdżać, P. Ryszard już czeka na nas w autokarze.

Wracamy z dodatkowym, bardzo miłym bagażem. Jest nim rower, który wygrał w loterii
jeden z uczestników naszej grupy, Arek.
Mail wysłany do uczestników pielgrzymki po powrocie do Zielonej Góry:
Szczęść Boże!
Załączam linki do obejrzenia galerii zdjęć, retransmisji uroczystości, artykułu oraz dołączam też zdjęcia, które
wykonałam w czasie naszej niezapomnianej pielgrzymki do Częstochowy.
http://tv-trwam.pl/film/dzieci-u-stop-maryji-jasnogorskiej-cz1
http://tv-trwam.pl/film/dzieci-u-stop-maryji-jasnogorskiej-cz2
http://gosc.pl/doc/2060360.Podworkowe-Kola-Rozancowe-na-Jasnej-Gorze
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/dzieci-z-pkrd-u-najswietszej-matki/
Dziś rozpoczynają się wakacje. Życzę wszystkim wspaniałych, wakacyjnych przygód i przeżyć.
Serdecznie pozdrawiam! Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Lipiec – sierpień 2014 WAKACJE!

(W powyższej fotorelacji wykorzystano zdjęcia prywatne oraz ze strony internetowej Radia Maryja).

