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Pamiętajmy o naszym patronie! Rocznica męczeńskiej śmierci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Zbliża się 30 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Serdecznie zapraszamy na uroczystości liturgiczne ku czci patrona NSZZ „Solidarność”.
Główne uroczystości odbędą się w Warszawie się 19 października
w Sanktuarium bł. ks.
Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, przy ul. Hozjusza 2.
godz. 16.30 składanie kwiatów przez NSZZ „Solidarność” na grobie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki
godz. 17.00 rozpocznie się msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji Ks. Bp Rafała Markowskiego.
Po Mszy świętej koncert pt. „Wierzę w świętych obcowanie”, w którym zagrają aktorzy
scen warszawskich oraz chór Vocem Tuam.
Po koncercie złożenie wieńców przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki.
Zobacz program uroczystości w Gdańsku
Uroczystości w Dobrym Mieście odbędą się 19 października
Proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela i wszystkich Świętych w Dobrym Mieście
serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków NSZZ ,,Solidarność" ze
szczególnym uwzględnieniem Pocztów Sztandarowych , na uroczystość wprowadzenia oraz
poświęcenia figury Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki do Bazyliki Mniejszej w Dobrym
Mieście. Uroczystość odbędzie się dnia 19.10.2014 r. Msza Święta początek godz. 11.30 .
Prosimy o wcześniejsze przybycie pocztów sztandarowych , oraz w miarę możliwości o
potwierdzenie przybycia. Kontakt Jarosław Borowik członek Prezydium Z R Warm-Maz NSZZ
„Solidarnośćʼʼ tel.694 745 923
Uroczystości we Włocławku odbędą się 18 października
godz. 14.00 mały parking na zaporze. Przejście procesji z udziałem pocztów
sztandarowych do sanktuarium przy ul. Płockiej.
godz. 14.50 powitanie gości i pocztów sztandarowych
godz. 15.00 msza święta polowa z udziałem księży biskupów, transmitowana przez TV
Trwam i TV Bydgoszcz.
po mszy świętej składanie wiązanek kwiatów w kaplicy pod relikwiami ks. Jerzego.
Po mszy świętej poczęstunek dla związkowych delegacji na miejscu przy sanktuarium. Z uwagi
na remont zapory główne uroczystości będą przy sanktuarium na ul Płockiej 167 A. Parkingi dla
autokarów przy Regionalnym Zakładzie Gospodarki Wodnej ul. Płocka. Parkingi dla
samochodów osobowych wzdłuż ul. Płockiej od sanktuarium do ul. Duninowskiej.
Uroczystości w Górsku odbędą się 17 października
godz. 10.30 - Modlitwa przy krzyżu - w miejscu uprowadzenia
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- Uroczysta procesja do kościoła parafialnego
godz. 11.30 - Msza św. za Ojczyznę i kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki
- Koncert
- Poświęcenie nowego Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w
Górsku
- Zwiedzanie Centrum Edukacji oraz Muzeum multimedialnego o bł. ks. Jerzym
Popiełuszce
Uroczystości w Koszalinie odbędą się 19. października
godz. 14:30 okolicznościowy program artystyczny
godz. 16:00 uroczysta msza święta koncelebrowana prze JE Biskupa Krzysztofa
Zadarko
godz. 17:00 złożenie kwiatów, zapalenie zniczy pod pomnikiem bł. ks. Jerzego
Popiełuszki
Uroczystości w Radomiu odbędą się 19 października przy ul. Chałubińskiego/Planty
godz. 11.20 zbiórka pocztów sztandarowych
godz. 11.30 modlitwa różańcowa
godz. 11.50 wprowadzenie relikwii ks. Jerzego w asyście pocztów sztandarowych
godz 12.00 uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny
godz 13.00 montaż słowno-muzyczny poświęcony ks. Jerzemu ‒ „Droga do
męczeństwa”.
Dział Informacji KK

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

