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Jasna Góra, 9-10 października 2013 
 

Na placu przed Szczytem gromadzimy się od godziny 1000. 
Uroczystości na Jasnej Górze rozpoczniemy o godzinie 1100 Mszą Świętą. 
 
W programie pielgrzymki: 

- Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych szkół odprawiona pod przewodnictwem  
Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz naszego Duszpasterza Ks. bp. Henryka Tomasika. 

- Poświęcenie pamiątkowych krzyżyków z napisem „Jezu Ufam Tobie”.  
- Koronka do Bożego Miłosierdzia, odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej i listu do Ojca 

Świętego Franciszka. 
- O godzinie 1400 spotkanie dyrektorów lub przedstawicieli szkół w Auli o. A. Kordeckiego 

(podczas spotkania m.in. wręczenie nagród laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy). 
Szczegółowy program oraz pamiątki pielgrzymkowe, otrzymają Państwo w biurze 

pielgrzymkowym przy rejestrowaniu szkoły. 
 

 
Fotografowanie sztandarów. 

W związku z nadchodzącą kanonizacją naszego Patrona zapadła decyzja dotycząca 
wydania II części Albumu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Dlatego też Pan Zdzisław Słomski, 
autor zdjęć sztandarów z I tomu albumu będzie fotografował sztandary naszych szkół  
10 października w Auli o. A. Kordeckiego od godziny 900 do 1030. Lista szkół, których sztandary 
nie zostały jeszcze sfotografowane zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.rodzina.org.pl w zakładce „Pielgrzymka na Jasną Górę”. 

Te szkoły, których sztandary nie zostały jeszcze sfotografowane proszone są, aby do 
rejestracji udały się z pocztem sztandarowym. 
 

 
Apel do opiekunów. 

 

Pielgrzymka to wydarzenie religijne. 
Modlitwą, śpiewem i umartwieniem, a przede wszystkim naszym zachowaniem i troską 

o wszystko, co nas otacza dajemy świadectwo o NAS SAMYCH. 
Każdy z opiekunów grup jest w pełni odpowiedzialny za powierzone przez rodziców 

dzieci i młodzież. Odpowiada za ich bezpieczeństwo jak również zachowanie w czasie drogi do 
Częstochowy i podczas pobytu na Jasnej Górze. 

Przywozimy ze sobą szczególne symbole, jakimi są sztandary naszych szkół. Pamiętajmy 
o szacunku należnym sztandarowi. Otoczmy go wyjątkową troską. 

Wykorzystajmy jak najlepiej czas pielgrzymki tak, jak by tego oczekiwał od nas 
nasz Patron Jan Paweł II, który stale zachęcał szczególnie ludzi młodych do stawiania sobie 
wymagań. 

Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby pobyt Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
na Jasnej Górze był mile wspominany zarówno przez nas samych, jak również przez 
gospodarzy sanktuarium ojców Paulinów oraz innych pielgrzymów, którzy w tym czasie 
będą odwiedzać Jasną Górę. 

Niech atmosfera wzajemnej życzliwości, pomocy i radosnego entuzjazmu, jaką wnoszą 
swoją obecnością młodzi, towarzyszy nam bez względu na pogodę i wszelkie trudności, jakie 
nas spotkają. 

Pamiętajmy, że za rok przyjedziemy na Jasną Górę jako Rodzina Szkół im. Jana Pawła II 
już po raz czternasty. Jakie świadectwo damy w tym roku, tak zostaniemy przyjęci w roku 
przyszłym. 

Kolejne ważne informacje dotyczące pielgrzymki 
zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej 

www.rodzina.org.pl  w zakładce „Pielgrzymka na Jasna Górę”. 
 

Do zobaczenia na Jasnej Górze 

http://www.rodzina.org.pl/�
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