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Kilka spraw ważnych, godnych uwzględnienia:

   11:00 – zawiązanie wspólnoty
   12:30 – Różaniec „chodzony” na Kalwarii
   13:45 – Msza Święta w Bazylice
   15:00 – Czas na obiad – a może i na lody…
   16:30 – Rozmowa o nadziejach i obawach związanych 
                 z nowym rokiem akademickim
   18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice
   19:30 – Droga Krzyżowa na Kalwarii
   21:00 – Apel Maryjny w Bazylice z aktem zawierzenia                        
                 Środowiska Akademickiego Matce Najświętszej 
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Przewidywany plan spotkania:

Duszpasterstwo Akademickie w Siedlcach serdecznie zaprasza 
Profesorów, Wykładowców, Pracowników Uczelni oraz Studentów, 

Absolwentów i tegorocznych Maturzystów z całej Diecezji, 
a także wszystkie Osoby jakkolwiek związane lub sympatyzujące 

z naszym Środowiskiem na 

Tematem przewodnim spotkania jest: 

Zapraszam! 
Zaproście w moim imieniu kogo tylko możecie!

Duszpasterz Akademicki w Siedlcach
Ks. Jacek Jaśkowski

1. Dojazd – we własnym zakresie. Rozjazd też. Jest możliwość noclegu.
2. Ponieważ niektóre części programu dnia będą się odbywać w Bazylice, niektóre w sali, a niektóre 
     na zewnątrz - na Kalwarii – proszę to uwzględnić przy doborze stroju, na wypadek gorszej pogody.
3. Służba liturgiczna zabiera alby lub komże.
4. Osoby grające na jakichkolwiek instrumentach proszę o ich zabranie.
5. Obiad każdy zakupuje na własny koszt, w „Jadłodajni u Oblatów”, natomiast „słodszą” część spotkania,    
     w tym kawę i herbatę, my organizujemy.
6. Przez cały czas Spotkania, szczególnie w czasie Drogi Krzyżowej, będzie nam towarzyszył Krzyż 
     pielgrzymkowy – wierna kopia Krzyża pratulińskiego, z relikwiami Męczenników, oraz Relikwie 
     Carlo Acutisa.
7. Wydarzenia odbywające się w Bazylice, a więc Mszę Świętą, adorację Najświętszego Sakramentu 
     i Apel można oglądać w internecie, dzięki kamerze, włączonej tam na stałe. 
     Transmisja na stronie kodeńskiego Sanktuarium: 

https://koden.com.pl/historia-sanktuarium/transmisje-on-line/

Wszystkich, którzy wybierają się na Spotkanie,Wszystkich, którzy wybierają się na Spotkanie,  
proszę -proszę - ze względów organizacyjnych - o konieczne ze względów organizacyjnych - o konieczne  
poinformowanie mnie o tym, na numer: 604 736 981.poinformowanie mnie o tym, na numer: 604 736 981.


