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ARCHIDIECEZJA KATOWICKA 

20-25 LIPCA 2016 
 
ŚRODA, 20 LIPCA – DZIEŃ PRZYBYCIA PIELGRZYMÓW 
 
20.00 – wieczór oczekiwania  
(Salezjańskie Obiekty Sportowe w Pogrzebieniu) 
 
20.00-21.00 – przybycie młodzieży z Cremony  
 
21.00 – Apel Jasnogórski,  
modlitwa, powitanie przez przedstawicieli młodzieży z Pogrzebienia, 
Błogosławieństwo, rozesłanie do rodzin (przejazd organizują rodziny) 
 
CZWARTEK, 21 LIPCA – DZIEŃ WE WSPÓLNOCIE DEKANATU 
 
8.00 – śniadanie u rodzin, przejazd do Pogrzebienia (organizują 
rodziny) 
9.00 – Ceremonia Powitania o charakterze kościelno-państwowym 
(obecni przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwo 
dekanatu) – Salezjańskie Obiekty Sportowe  
10.15 – Godzina Miłosierdzia, przygotowanie liturgii  
11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem  
J.E. ks. bpa Antonio Napolioni, ordynariusza diecezji Cremona 
13.00 – posiłek  
14.30 – przejazd autokarami do Lubomii,  
wystawa zorganizowana przez GOK, poczęstunek dla grupy włoskiej 
16.30 – powrót do Pogrzebienia,  
Program artystyczny na scenie: występy zespołów regionalnych 
Poczęstunek (grill, śląski kołocz),  
19.30 – wieczór wielbienia: koncert Mikołaj Król & Anna Jakiesz-
Błasiak  
oraz Malej&Kocik (transmisja internetowa), modlitwa wielbienia 
animuje: chór ŚDM i SNE Pogrzebień – świadectwa 
21.30 – Modlitwy wieczorne, Słówko na dobranoc, błogosławieństwo, 
rozesłanie do rodzin (przejazd organizują rodziny)  
 
Piątek, 22 lipca – dzień we wspólnocie rejonu wodzisławskiego 



 
8.00 – śniadanie u rodzin, przejazd do Pogrzebienia (organizują 
rodziny) 
9.30 – Eucharystia – przewodniczy ks. bp Antonio Napolioni  
11.15 – wyjazd autokarami w kierunku Oświęcimia (rodziny 
zaopatrują grupę włoską w suchy prowiant) 
13.00 – przybycie do obozu KL Auschwitz, czas na zapoznanie się  
z historią obozu, na refleksję, lekturę, modlitwę. 
14.00 – zwiedzanie obozu 
16.00 – powrót do Pogrzebienia, posiłek 
20.00 – Droga światła ulicami Pogrzebienia z udziałem młodzieży  
5. dekanatów: Pogrzebień, Gorzyce, Wodzisław Śląski, Mszana i Pszów 
22.00 – Zakończenie Drogi Światła, błogosławieństwo, Słówko na 
dobranoc,  rozesłanie do rodzin (przejazd organizują rodziny) 
 
Sobota, 23 lipca – dzień we wspólnocie archidiecezji  
 
8.00 – śniadanie u rodzin, przejazd do Pogrzebienia (organizują 
rodziny) 
9.00 – wyjazd w kierunku Piekar Śląskich (przejazd autokarami) 
10.30 – 13.00 zwiedzanie Sanktuarium w Piekarach Śląskich oraz 
Katedry w Katowicach  
Od ok. 13.30 do 22.30 – program na Lotnisku Muchowiec, posiłek 
15.00 Rozpoczęcie, Koronka do Bożego Miłosierdzia,  
Koncert – prezentacja kilku wspólnot międzynarodowych 
16.15 Góra Karmel – próba wiary (Eliasz – prorok jak ogień) 
widowisko z udziałem orkiestry symfonicznej oraz aktorów i solistów 
17.30 Msza święta koncelebrowana przez biskupów i kapłanów  
z udziałem młodzieży poszczególnych krajów  
19.00 Posiłek 
20.00 Koncert (Steven Curtis Chapman, TGD i przyjaciele) 
22.30 Zakończenie i wyjazd do parafii (powrót autokarów do 
poszczególnych parafii – rodziny odbierają młodzież przy kościołach) 
 
NIEDZIELA, 24 LIPCA – DZIEŃ WE WSPÓLNOCIE PARAFII 
 
8.00 – śniadanie u rodzin 
Przed południem Msze święte w parafiach  
Pogrzebień:  
10.00 – Korowód motocyklowy  
10.30 – Msza święta odpustowa ku czci św. Krzysztofa  



pod przewodnictwem ks. biskupa Antonio Napolioni  
12.00 – Modlitwa Anioł Pański – transmisja z Watykanu 
12.20 – poświęcenie pojazdów (Scena – modlitwa poświęcenia, 
poświęcenie – boiska oraz przyległe ulice) 
13.00 – obiad u rodzin, czas dla rodzin – sjesta w gronie polsko-
włoskim 
 
Do wieczora czas dla rodzin. W tym czasie odbywają się festyny  
w Lubomii i Raszczycach. Goście z pozostałych parafii wraz z 
rodzinami są serdecznie zaproszeni do udziału.  
 
 
PONIEDZIAŁEK, 25 – DZIEŃ ROZESŁANIA 
 
7.30 – śniadanie u rodzin 
Rodziny zaopatrują grupę włoską w suchy prowiant  
a następnie przewożą młodzież do Pogrzebienia 
8.30 – Ceremonia pożegnania – Salezjańskie Obiekty Sportowe 
9.15 – wyjazd autokarów w kierunku Rybnika 
9.45 – przyjazd w pobliże Bazyliki św. Antoniego 
10.30 – Eucharystia pod przewodnictwem ks. kardynała Angelo Scoli, 
arcybiskupa metropolity Mediolanu 
Po Mszy świętej pożegnanie młodzieży włoskiej i wyjazd autokarów  
w kierunku Krakowa.  
 
 


