Katecheza 27 i 28 22-25..06. 2020 klasy Technikum i
Szkoły Branżowej
Temat 1: XXXV Pielgrzymka Oleska na Górę Świętej Anny
27.06.2020
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Szczęść Boże :-) Moi kochani jedziemy! Jedziemy
na Pielgrzymkę. Serdecznie was wszystkich
zapraszam w imieniu organizatorów : ks. Tomasz
Kornek Sebastian Jokiel i Monika Chrzanowska z
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To nasz pielgrzymkowy znaczek :-)

grupą przyjaciół. Za chwilę konkrety a teraz modlitwa:
O wspaniały Apostole, Święty Jakubie,
który przez przyczynę twojego gorącego
i hojnego serca byłeś wybrany przez
Pana Jezusa, aby być świadkiem Jego
Chwały na Górze Tabor i Jego agonii w
Ogrodzie Oliwnym; Ty, którego imię jest
symbolem wojny i zwycięstwa: uproś
dla nas siłę i ukojenie w niekończących
się wojnach tego życia, abyśmy stale i
wytrwale krocząc za Panem Jezusem,
mogli być zwycięzcami w walkach i
zasłużyli, aby otrzymać koronę
zwycięscy w Raju.
Amen.

„Apostoł Jakub Większy”, olej na płótnie,
1618–1623, Muzeum Prado, Madryt.

 Św. Jakub jest patronem
pielgrzymek - poznajcie go :-)

Grób apostoła św. Jakuba Większego
znajduje się od średniowiecza w
północno-zachodniej Hiszpanii, w
miejscowości, która otrzymała nazwę
Santiago de Compostela. Ciało apostoła
miało tam zostać przewiezione
okrętem

niekierowanym ludzką ręką. Na
Półwyspie Iberyjskim trwały wówczas
walki między chrześcijanami i
muzułmanami. Rycerze chrześcijańscy,
ruszając do boju, krzyczeli imię
świętego, którego – z racji istnienia
jego grobu w Hiszpanii – uważali za
patrona.
więcej...https://www.gosc.pl/doc/9051
60.Patron-pielgrzymek

Przychodzi czas na refleksję.. pomyśl - minął rok szkolny,
troszkę zwariowany, nietypowy, pandemiczny. Taki rok
jak ten jeszcze bardziej skłania nas do zadawania sobie
pytań o sens istnienia świata, ludzi, także Boga.. A moje
życie? Do czego (kogo) właściwie dążę? Do pieniędzy,
kariery, rzeczy materialnych.. wszystko co mam, a jest materialne niszczy się lub psuje. I od nowa trzeba poświęcić czas aby zdobywać
nowe rzeczy materialne.

Dlatego w moim życiu najważniejszy jest Bóg. On pozwala się z sobą
spotkać ,,na maxa”, w Eucharystii, tam mogę Go przyjąć i jeśli jestem
świadom, że przyjąłem do siebie Stwórcę wszystkiego i każdego z nasto nie jestem tutaj w stanie wyrazić mojej Radości. Być ,,nosicielem”
Boga to inaczej być dawcą miłości, dobra, nadziei, radości. W Bogu cała
moja nadzieja.
Dlatego ta Pielgrzymka i jeszcze ten wspaniały temat : Tajemnica wiary.
Wielką radością jest być wśród świadków
wiary, móc karmić się Słowem i jeszcze
zadawać pytania, poznawać ludzi, którzy
chcą czegoś więcej, którzy pragną
spotkania na poziomie relacji duchowej a
nie tylko cielesnej.

Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą, czyli spotkaniem
z Panem przy Jego stole na Górze św. Anny w Bazylice 27
czerwca w sobotę o godzinie 9 00.
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Po Mszy Świętej będzie krótka przerwa na toaletę i wyruszymy w drogę
:-)
Zaczniemy naszą wędrówkę od Godzinek o Niepokalanym Poczęciu
NMP
http://spiewnikreligijny.pl/teksty/703,godzinki_o_niepokalanym_poczeciu
_nmp/ ( możesz juz zacząć śpiewać :-)
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https://www.swanna.pl/sanktuarium-na-gorze-sw-anny.html

Będą także: Różaniec, konferencje ( ks. Tomek i ks. Damian Sklorz) ,
modlitwy dnia, Koronka do Miłosierdzia Bożego
https://www.youtube.com/watch?v=0Yt8ykKB-zI ( posłuchaj - powieje
duchem Lednicy :-)
Będziemy duuużo śpiewać ( otrzymacie śpiewniki), będzie gitara i wiele

wiele

radości

:-)

Gradusy3

Kaplica Święte Schody „Gradusy” zbudowana w 1781 roku przez Krzysztofa Worbsa, wg planów Jana Nitsche, z
fundacji Antoniego Gaschin. Usytuowana na spadku terenu. Wzniesiona na rzucie prostokąta mieszczącego 28 stopni,
zakończonego ośmioboczną kaplicą. Część mieszcząca schody sklepiona kolebkowo, kaplica nakryta kopułą z latarnią.
Na zewnątrz podziały ścian ramowe. Okna zamknięte łukiem półkolistym i segmentowym, wejścia koszowym. Na
ścianie kartusz z ornamentem rokokowym z herbem Gaschinów i napisem fundacyjnym. Nad kaplicą kopuła z
ośmioboczną latarnią, nad schodami dach siodłowy.
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Na tych schodach, po których klęcząc ,,wspinamy się” z modlitwą ku
górze, można wiele wyprosić - ja tutaj modliłem się o zdanie matury,
studiów i o zdrowie. Pan Bóg błogosławi :-)
W czasie drogi zrobimy wielki wspólny posiłek ( jak na obchodach ku
czci Podwyższenia Krzyża Świętego) podzielimy się czym kto będzie
miał.

A na koniec zrobimy jeszcze ognisko i zjemy pyszne kiełbaski z bułą :-)
O te rarytasy zatroszczymy się już my a konkretnie nasi ,,aniołowie
stróżowie” ( Mateusz i Adaś )

Koniecznie śledźcie wydarzenie na facebooku .
https://www.facebook.com/events/557701625115551/?notif_t=plan_user
_invited&notif_id=1592464909300215

Kochani - konkrety: Dojazd we własnym zakresie -ALE!
Jeśli ktoś z was chce tam być a nie ma się jak dostać:
piszcie : sebastian.jokiel@gmail.com, 888219325 whatsapp
- Sebastian Jokiel, tom-kor1@wp.pl 786972230 whatsapp ks. Tomasz Kornek. -piszcie jak najszybciej.

Zabierz ze sobą:
Podstawą są wygodne i dobrze rozchodzone buty , takie które nosisz
na co dzień i dobrze się w nich czujesz.
Mały plecak lub chlebak
Okrycie przeciwdeszczowe - jak najlżejsze
Proszę - pamiętajcie - to jest pielgrzymka, rzeczy plażowe zostawcie na
resztę wakacji, zabierzcie luźne rzeczy, które zakryją dekolt i plecy,
spodnie mogą być krótkie ale min. do kolan.
Nakrycie głowy, najlepiej z daszkiem (czapka) lub rondem (kapelusz) Różaniec,Swoje dokumenty, lekarstwa.
Jedzonko na jeden wspólny, solidny posiłek i jakieś drobne maszkety :-)

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu - jaka
była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen

