
Parafialny Komitet Organizacyjny - Wola Batorska 

Spotkanie: 10.04.2015 r., godz. 19.00 

 

Podsumowanie, najważniejsze ustalenia: 

1. Biuletyn informacyjny: 

 Wybór formy graficznej z trzech propozycji (4 strony A4 - składane z A3,  

w kolorze), 

 Nakład 500 egzemplarzy, 

 Pierwsze wydania na początku maja 2015, 

 Tematyka: najważniejsze informacje PKO, nadchodzące wydarzenia, 

odpowiedzi na nurtujące parafian pytania. 

2. Rajd rowerowy: 

 Sanktuarium w Okulicach, trasa w jedną stronę około 21,7 km, 

 Termin: 28.06.2015 r. (niedziela) godz. 11:30  

 Rozpoczęcie rajdu: Msza św. o godz. 11:30 

 Czas trwania: +/- do godziny 17:00 

 Zapisy na rajd: 31.05 oraz 14.06 po wszystkich Mszach św. 

 Wpisowe 25 zł, w tym pakiet startowy (oryginalna parafialna koszulka ŚDM, 

specjalna naklejka na rower "Jadę na ŚDM"), 

 Regulamin rajdu dostępny na stronie internetowej Parafii i w gablocie przed 

kościołem. 

3. Koszulki parafialne: 

 Wybór wzoru oryginalnej koszulki parafialnej ŚDM. 

4. Redagowanie śpiewnika oraz nauka śpiewu przed Mszą Św.: 

 Nauka śpiewu przed Mszą św. o godz: 10:00 (oaza) i 11:30 (scholka) 

 Pierwsza "lekcja": 17.05.2015 r. 

 Krótka "lekcja" śpiewu również przy okazji "Spotkania przy ekranie" 

 "Lekcja": maksymalnie dwie pieśni - powtarzane potem podczas Mszy św. 

oraz wezwanie do Modlitwy wiernych. 

5. Wolontariat Młodych: 

 Adresowany do młodzieży z gimnazjum i liceum (+ 6 klasa podstawówki), 

 Spotkania grupy wolontariuszy w każdy trzeci piątek miesiąca po Mszy św. 

 Pierwsze spotkanie 15.05.2015 r. 

6. "Modlitwa za cały świat" 



 5 wybranych niedziel w roku, modlitwa za kolejne kontynenty - każdy losuje 

kraj za który zmówi w domu modlitwę, 

 Następnie modlitwa za regiony kraju, z którego odwiedzą nas pielgrzymi, 

 Po ŚDM modlitwa za naszych gości. 

7. Przyjęcie pielgrzymów - deklaracje zakwaterowania: 

 Oczekiwania wobec gminy: 15 000 osób - parafia około 1 000 osób, 

 Apel od PKO podczas ogłoszeń 19.04.2015 r.  

 Uruchomienie infolinii, gdzie parafianie od 20.04 do 03.05 będą mogli uzyskać 

wyjaśnienia dotyczące zakwaterowania pielgrzymów w domach podczas 

ŚDM, 

 Punkt informacyjny podczas "Spotkania przy ekranie" 03.05.2015 r. 

8. Ogłoszenia PKO: 19.04.2015 r. 

 Prośba o przyłączenie się do akcji zbierania słoików, potrzebnych do 

przygotowania dżemu, 

 Apel dotyczący zakwaterowania pielgrzymów w parafii, 

 Zaproszenie na "Wolontariat Młodych". 

 

 


