”ÖSVÉNYEIDEN VEZESS ENGEM!”

Ijfúsági zarándoklat Győr-Bácsa - Vének

Közösségi zarándoklat. Könnyű gyaloglás közben a fiatalok belekóstolhatnak egy
zarándoklat felszabadító hangulatába.
Időpont, útvonal: 2018. május 19. szombat 9:00 Győr-Bácsa Szent István Templom Vének Nepomuki Szent János Templom

Jelentkezés:
Kérünk, jöveteli szándékodat jelezd, hogy tervezni tudjunk. Határidő: május 1-je.
Szervezők: Egresits Ferenc atya és a Napközis Tábor szervezői. Jelentkezés, kapcsolat:
Michlné Gondán Zsuzsa: 06-20-4997300, illetve a vasárnapi Szentmisék után a
sekrestyében lehet leadni a lap alján lévő, levágott részt.
Az alkalomra „füzetet” készítünk, melybe az út során pecsétet gyűjtünk. Énekpróbát a
játékdélutánokon tartunk a közösségi házban. A Szentmisén a Berkenye ének és zenekar
segít az éneklésben.
Kérjük, telefont és egyéb „kütyüt” ne hozz magaddal! Az esetlegesen szükséges gyógyszert
(pl. allergiára) ne felejtsd elhozni!

Táv: 8 km, sík terepen, nagyrészt töltésen.
Hazajutás Vénekről: szülőkkel, autókkal (a lap alján levő jelentkezésen kérjük megjelölni,
tudnak-e segíteni és ha igen, hány főnek a Vénekről való hazajutásban.)
Felszerelés: Kényelmes túraruházat, (mivel Véneken Szentmisén is részt veszünk, ehhez
illő ruha), bejáratott cipő, sapka, esőköpeny, hátizsák, benne innivaló, egy szendvics vagy
müzliszelet, erős napsütés esetén naptej.
Program:



8:30-8:45-ig gyülekezés a Szent István templomnál
8:45-9:00-ig eligazítás, zarándok útlevél átvétele, kőválasztás

Jelentkezem az ifjúsági zarándoklatra. Név:

9:00-11:30 zarándoklat, pihenőkkel

………………………………………………………………………………………………….

11:30 érkezés Vénekre, felfrissülés, találkozás a családdal

Szülők elérhetősége: ………………………………………………………………………..

11:50 készülődés, ráhangolódás a Szentmisére

………………………………………………………………………………………………….

12:00 Szentmise

Szülők autóval ……. fő hazaszállításában tudnak segíteni.

12:45 ebéd, játék, beszélgetés, majd 15 óra körül indulás haza

Választott ebéd (A szülők ebédjét csak az egyik gyermeke jelentkezési lapján adja meg.):

Figyelem! A zarándoklat megtételét nem javasoljuk 2.o-nál fiatalabb testvérnek és a
hivatalos kísérőkön kívüli felnőtteknek. Amennyiben lehetséges 12.00-kor Véneken a
Szentmisén együtt veszünk részt. Mindenkit várunk ODA!



Közös ebéd (langalló vagy pizza) és játék a szabadban. A langallót vagy pizzát előre
megrendeljük, a jelentkezéskor kérjük megjelölni a megfelelőt és a mennyiséget!
(ára 980 Ft/db)

langalló (tejfölös alapon bacon és hagyma)

db: ………

pizza (paradicsomos alap, sonka, sajt)

db: ………

pizza (paradicsomos alap, gomba, kukorica, sajt)

db: ………

