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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY ZAGOSZCZĄ W SIEWIERZU!

Serdecznie zapraszamy w dniu 21 lipca na błonia przy siewierskim zamku, gdzie odbywać się będą uroczystości związane z
obchodami Światowych Dni Młodzieży w diecezjach.
Dwa ostatnie tygodnie lipca to czas, kiedy oczy całego katolickiego świata będą zwrócone na Polskę. To właśnie w naszej ojczyźnie zgromadzi
się kilka milionów młodych ludzi z całego świata, by wspólnie z papieżem Franciszkiem zanurzyć się w tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Nim
rozpoczną się centralne uroczystości w Krakowie, pielgrzymi spędzą czas we wszystkich polskich diecezjach.
Ponad trzy tysiące młodych z całego świata wraz z 10 biskupami i 60 księżmi przyjedzie do naszej diecezji sosnowieckiej ok. 20 lipca. Kraje, z
których pochodzi młodzież to Anglia, Argentyna, Australia, Boliwia, Botswana, Brunei, Czechy, Ekwador, Francja, Grecja, Haiti, Hiszpania,
Hongkong, Indie, Litwa, Malezja, Malta, Meksyk, Mołdawia, Portoryko, Salvador, Słowacja, Ukraina, Uganda, USA, Wenezuela i Włochy.
Wszystkie paraﬁe wiedzą już skąd będą pochodzić goszczone przez nich grupy. W Gminie Siewierz gościć będziemy ponad 60 osób i
będzie to młodzież z Hiszpanii i Włoch.
W czwartek 21 lipca na błoniach przy siewierskim zamku organizować będziemy dzień dekanalny dla młodzieży, która w tych
dniach przebywać będzie we wszystkich paraﬁach dekanatu siewierskiego. Wszystkie przygotowane imprezy będą otwarte
także dla siewierzan, niezależnie od wieku.
Przedstawiamy program wydarzeń i zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w przygotowanych atrakcjach:
10.00 – Msza Święta w Kościele p.w. Świętego Macieja Apostoła;
11.00 – Przemarsz z kościoła przez Rynek na błonia zamku (przemarsz z Orkiestrą);
11.30 – Powitanie pielgrzymów przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia oraz Ks. Dziekana Janusza Rakoczego,
- spotkanie organizacyjne na błoniach przed sceną (informacja o zaplanowanych atrakcjach oraz zapisy pielgrzymów do konkurencji
sportowych, zajęć plastycznych, rywalizacji sportowo-pożarniczych i występów artystycznych);
12.00 – 13.00 – występ dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Siewierz;
13.00 – 14.00 – Pokaz ratowniczo-gaśniczy OSP oraz rywalizacje sportowo-pożarnicze grup pielgrzymów (parking przy błoniach);
14.00 – 15.00 – Przerwa na obiad;
15.00 – 17.00 – Zajęcia sportowe na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy Zamku (turniej tenisa zmiennego, turniej piłki nożnej, turniej
koszykówki);
15.00 – 17.00 – Zajęcia plastyczne na wałach zamku lub na dziedzińcu;
17.00 – 18.00 – Pokazy walk rycerskich na dziedzińcu zamkowym, zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem;

18.00 – 19.00 – Występy artystów ziemi siewierskiej (przeplatane występami pielgrzymów);
19.00 – 20:00 – Zabawa taneczna
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