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PROGRAM

uroczystości związanych z Kanonizacją Jana Pawła II

22.05.2014r. (czwartek)

współorganizowane przez:
Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II,

Niepubliczne Gimnazjum „Wyspa JP II”,

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
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11:30

Parafia Zmartwychstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita

Rozpoczęcie pielgrzymki za Relikwiami Świętego Jana Pawła II
- młodzież z Gimnazjum „Wyspa JP II
- nauczyciele z Gimnazjum „Wyspa JP II”
- przejazd samochodu z Relikwiami Jana Pawła II w asyście motocyklistów na czele z Panem
Burmistrzem Sławomirem Antonikiem do parafii „Św. Marka”

12:15

Parafia św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska

Spotkanie przedszkolaków z Janem Pawłem II
- dzieci z Przedszkola nr 103 i 106 oraz przedstawiciele innych przedszkoli przynoszą dla Jana
Pawła II wycięte z papieru serduszka z odciśniętą swoją dłonią oraz podpisane imieniem i
nazwiskiem.
- z przesłaniem „chcemy dotknąć sercem Twojej Świętości” składają serduszka pod ołtarzem.
- W tym samym czasie przed kościołem rejestracja rowerzystów do rajdu rowerowego (klasy VI
SP + gimnazja + szkoły ponadgimnazjalne). Rejestracja jest możliwa po wcześniejszym
zalogowaniu się na stronie www.wyspajp2.pl (zakładka: „Za Papieżem do świętości” →
formularz: „Biorę udział w rajdzie!”). Logowanie do 20 maja br.

12:45

Do motocyklistów dołączają rowerzyści i podążają za samochodem z relikwiami do parafii Św.
Rodziny

13:15

Parafia św. Rodziny, ul. Rozwadowska

Spotkanie uczniów szkół podstawowych SP 84 i SP 52 (i innych zainteresowanych) z
Janem Pawłem II
- modlitwy uczniów przygotowane wcześniej wraz z katechetami do św. Jana Pawła II,
modlitwa wiernych (+ ich wezwania )

13:50
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Do orszaku dołączają uczniowie szkół podstawowych oraz rodziny, mieszkańcy uprawiający
nordic walking i wyruszają do parafii św. Faustyny.

Pozostałe osoby, które chcą dołączyć do orszaku, mogą przejść z parafii Św. Rodziny do parafii
Św. Faustyny ulicą Mleczną przez PGR Bródno.

14:30

Parafia św. Faustyny, ul. Żuromińska

Spotkanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Janem Pawłem II
- wysłuchamy fragmentu homilii Przemówienia JP II do Młodych.
- prezentacja kilku wybranych przez młodzież cytatów

Młodzież wcześniej podczas lekcji wybiera myśli – cytaty Jana Pawła II, opatruje je własnym
komentarzem, przemyśleniem, świadectwem na ten temat.

Zachęcamy również, aby każdy zalogował się na stronie www.wyspajp2.pl, zakładka: ”Za
Papieżem ku świętości” i tam wszedł w formularz „Zgłaszam myśl!”. Wszystkie cytaty zostaną
wydrukowane i umieszczone w balonach, które wspólnie wypuścimy w niebo. Każdy balon
będzie zawierał link do strony, który umożliwi znalazcy powiadomienie nas o znalezisku. W tym
celu zostanie utworzona mapa, gdzie będzie można śledzić nasze balony.

15:15
Dołączają jeźdźcy konni z PGR „Bródno”, Kluby sportowe z dzielnicy Targówek i wraz z
motocyklistami, rowerzystami, uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych (pieszymi) udają się do parafii Św. Marii Magdaleny.

Poszczególne grupy, biorące udział w przemarszu, mogą wykonać proporce, transparenty (np.
z nazwami szkół, cytatami JPII), zabrać biało-czerwone lub żółto-białe flagi itp.

16:00

Parafia św. Marii Magdaleny, ul. Echa Leśne
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Spotkanie uczniów gimnazjalistów z Janem Pawłem II
Przed godz. 16.00 do kościoła Św. Marii Magdaleny przybywają poczty sztandarowe ze
wszystkich szkół z dzielnicy Targówek i innych instytucji działających na Targówku (które
zechciałyby wziąć udział w uroczystości), początkowo stoją przed kościołem.

Przybywa orszak. Zostają rozdane balony z myślami Jana Pawła II, które na dany sygnał będą
wypuszczone w niebo. W tym czasie ksiądz trzyma relikwie przed kościołem. Następuje
uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła, hołd pocztów sztandarowych, odmówiona zostaje
Litania do Św. Jana Pawła II – zakończenie części I.

16:30
Koncert: Architektura wiary Karola Wojtyły w wykonaniu Macieja Aleksandra Gąsiorka i Pawła
Listwona.

18:00
Msza Święta
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Trasa „Za Papieżem do świętości”

1. 1)Parafia Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Ks. Ziemowita – Kraśnicka – Radzymińska – Trocka
2. 2)Parafia Św. Marka Ewangelisty
ul. Zamiejska – Trocka – Korzona – Samarytanki – Krośniewicka – Gliwicka lub Spójni –
Blokowa – Codzienna –
3. 3)Parafia Św. Rodziny
ul. Rozwadowska – Mleczna – Codzienna – Rolanda – Gilarska – Matki Teresy z Kalkuty
– Chodecka
4. 4)Parafia Św. Faustyny
ul. Żuromińska – Chodecka – Krasnobrodzka
5. 5)Parafia Św. Marii Magdaleny
ul. Echa Leśne
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