
SPOTKANIE MŁODYCH DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ 

KAMPUS  JPII  NA  BIS 

JERZMANOWICE 23-24.06. 2017r. 

„Zejdź z kanapy … i chodź z nami!” 

 

Cel:  
*Co zrobić, aby „zejść z kanapy” i co robić po „zejściu z kanapy”?  

*Podziękować za ŚDM 

*Kontynuować dzieła rozpoczęte przed i podczas ŚDM w Krakowie 

 

Adresat: 
Spotkania w ramach Spotkania Młodych Diecezji Sosnowieckiej dedykowane są dla: 

* ludzi w przedziale: 13 – 35 lat. 

* ludzi młodych z otwartym sercem i umysłem, 

* młodych małżeństwach. 

 

Gdzie: 
Jerzmanowice – boisko (miejsce Kampusu JPII 2016) oraz Szkoła Podstawowa przy 

boisku 

 

 

 

Co w programie: 

 

Piątek 23.06. 2017r.  
 

* g. 16.00 – Występ młodzieży z Litwy – Zespół Wileńszczyzna 

*g. 17.00 - Mszą świętą dziękczynną za ŚDM sprawowaną przez ks. biskupa 

Grzegorza z udziałem wolontariuszy, rodzin goszczących pielgrzymów i wspólnot 

diecezjalnych. 

 
*Kolacja 

 
*Agapa  - Zespół Subtelnoise - Karol Zadworny, Kasia Jankowiak i Goście, 

*Tańce lednickie – Diakonia Tańca 

*Apel  

*Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kościele – wspólna całonocna adoracja, 

możliwość spowiedzi lub rozmowy duchowej (posługa kapłanów) 

 
 

 

 

Sobota 24.06. 2017r.  



 

*g. 10.00 Czas ewangelizacji – spotkanie wzorowane na podstawie Katechezy w 

drodze ŚDM Kraków 2016. 

    Gość-Katecheta – Ks. Jacek Wiosna Stryczek 
*Nacisk na słowa papieża Franciszka, które wypowiedział do młodych podczas ŚDM 

w Krakowie: „Zejdź z kanapy i włóż wyczynowe buty!” 

*Co zrobić, aby „zejść z kanapy” i co robić po „zejściu z kanapy”? 

 

*ok. 12.00 Mszą świętą + kazanie  Gościa-Katechety – Ks. Jacek Stryczek 

 

Posiłek 

 

Po obiedzie:  

 

15.00 Pielgrzymka Młodych Diecezji Sosnowieckiej do Świętego Brata Alberta - 

Kraków. 

 

* „Droga Pojednania” Spotkanie z Księdzem Mirkiem Toszą – dzielenie się 

doświadczeniami pielgrzyma do Francji, do Lisieux” 

  

  

*Nabożeństwo i rozesłanie  

 

 

Ważna informacja: 

 

*Kartę zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.smds.pl) wypełniają i 

przekazują drogą elektroniczną -   smds.sosnowiec@gmail.com - tylko osoby 

korzystające z noclegu z 23 na 24.06. w szkole. Oryginał zgłoszenia przywozimy 

ze sobą na Kampus.   

 

*Grupy zorganizowane przybywają na Kampus pod opieką księży, katechetów 

lub osób pełnoletnich wyznaczonych przez parafię. 

 

*Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (liczba uczestników) w celu zapewnienia 

posiłku pod nr tel. 509 706 158 (telefon Kampusu) lub 

smds.sosnowiec@gmail.com w terminie do 15.06. 2017r. 
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