
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Spotkanie przeznaczone jest dla młodzieży męskiej ze szkoły średniej, studentów i 

pracujących. Będzie to czas odkrywania pragnień Jezusa. Nie zabraknie jednak możliwości 

wypoczynku na stoku i na wycieczce do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak 

zawsze będzie też okazja do spotkań, rozmów i interesujących dyskusji. 

 Informacje dodatkowe: 

*osoby chętne do wyjazdu na stok powinny przywieźć odpowiedni strój 

* koszt udziału w spotkaniu to około 40 zł na karnet 

*warunkiem jest włączenie się w program spotkania i przestrzeganie zasad życia w 

seminarium 

*osoby niepełnoletnie ze szkoły średniej muszą przywieźć zgodę rodziców 

*istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu od piątku wieczór 

 

PROGRAM SPOTKANIA 

 

CZWARTEK, 21 LUTEGO 

przyjazd do godz. 18.30 

18.45 – kolacja 

19.15 – 20.15 – czas we wspólnocie kleryckiej 

20.15 – spotkanie dyskusyjne o obecności Jezusa w Kościele 

21.30 – modlitwa za papieża Franciszka 

 

PIĄTEK, 22 LUTEGO 

6.30 – modlitwy i Msza święta razem ze wspólnotą seminaryjną 

8.00 – śniadanie 

9.00 – 13.00 – czas wypoczynku /dla chętnych wyjazd na stok/ 

13.15 – obiad 

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 

16.30 – 18.00 – czas słuchania Jezusa obecnego w Słowie 

18.00 – adoracja, kolacja 

19.15 – 20.15 – czas we wspólnocie kleryckiej 

20.15 – dzielenie się doświadczeniem słuchania Słowa Bożego 

 

SOBOTA, 23 LUTEGO 

6.30 – modlitwy i Msza święta razem ze wspólnotą seminaryjną 

8.00 – śniadanie i spotkanie z ciekawym człowiekiem 

10.00 – 13.00 – czas słuchania Jezusa obecnego w Słowie 

13.15 – obiad 

14.00 – 18.30 – wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej 



18.45 – kolacja 

19.15 – 20.15 – czas we wspólnocie kleryckiej 

20.15 – dzielenie się doświadczeniem słuchania Słowa Bożego i wydarzeniami z dnia 

 

NIEDZIELA, 24 LUTEGO 

7.30 – modlitwa Liturgią Godzin, śniadanie 

8.00 – śniadanie, kawa 

8.30 – czas na osobiste wyciszenie, możliwość rozmowy lub spowiedzi świętej 

10.00 – Msza święta ze wspólnotą seminaryjną 

11.00 – czas słuchania Słowa Bożego w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu 

12.15 – obiad i końcowe spotkanie 


