Karta wyjazdu na Lednicę 2017
Imię i nazwisko ____________________________________
Data i miejsce urodzenia _____________________________
Adres ____________________________________________
Parafia ___________________________________________
Pesel _____________________ Tel. osob. ______________
Akceptuję regulamin organizatorów spotkania.
___________________________________________

podpis uczestnika

/wypełniają osoby niepełnoletnie/
Wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki /mojego syna/ na spotkanie lednickie
____________________________________________

podpis Rodzica
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tu odciąć

Planowany wyjazd: godz. 3.00 /w nocy z 2 na 3 czerwca/ Co otrzymasz na tegorocznej Lednicy?
spod domu parafialnego w Krakowie Piaskach Nowych.
Puzzle lednickie – symbolika
Podróż nocą. Spacer na pola lednickie pod
wywodzi się z wczesnego
chrześcijaństwa, a dokładniej
bramę-rybę i udział w spotkaniu. Spotkanie trwa do ok.
od greckiego słowa sýmbolon,
godz. 2 w nocy z soboty na niedzielę i kończy się
które oznacza przedmiot
przełamany na pół. Puzzel ma
przejściem przez bramę III Tysiąclecia. Po czym powrót
służyć realnemu spotkaniu,
do autobusu i droga powrotna. Planowany przyjazd w
bo żeby złożyć cały napis „Idź
i kochaj!” trzeba połączyć
niedzielę około południa. Więcej informacji na stronie:
ze sobą dwa puzzle. Chcemy
www.lednica2000.pl
zaprosić Was do wręczenia jednej z tych rybek drugiej osobie, jednak nie tej,
Należy zabrać ze sobą kanapki na drogę i na czas która jako pierwsza przyjdzie Wam na myśl, ale – może jeszcze nieznanej –
którą w naszym życiu wskaże nam Duch Święty.
spotkania, oraz wodę do picia (dużą butelkę 1,5l). Na
Polach Lednickich będzie możliwość zakupu napojów
Różaniec – ma być dla nas
i ciepłego posiłku, oraz lednickich koszulek i innych
towarzyszem drogi, który
będzie podtrzymywać
pamiątek.
entuzjazm budowania
Trzeba zadbać także o odpowiedni strój. W
wspólnoty z innymi. Modląc się
na różańcu, stajemy się
dzień chroniący przed słońcem szczególnie głowę, a w
naśladowcami Maryi, mamy
nocy przed zimnem (bluzy, polar, itp.) Obowiązkowo
odwagę iść i kochać!
też proszę zabrać dobrą kurtkę przeciwdeszczową, albo
pelerynę na wypadek deszczu, oraz lekarstwa, jeśli
jakieś zażywasz. Można też wziąć coś do siedzenia na
trawie (rozkładane krzesełko, koc, karimatę…).
Świeca – symbol światła
Koszt wyjazdu: 100zł. (opłata za autokar, pakiet
i pokoju. Jak co roku na Polach
Lednickich rozbłysną dziesiątki
pielgrzyma, ubezpieczenie). Wpłata przy zapisie do 21
tysięcy świec. Jest to znak
maja. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
płonącej wiary. Razem z tym
światłem mamy iść i kochać!

