
Wyjazd ministrantów z rodzicami do Sandomierza
20 - 22 sierpnia 2021 r.

Piątek 20.08.2021
6�00 - zbiórka pod budynkiem organistówki
6�15 - wyjazd z Chełmu Śląskiego
10�00 - zwiedzanie Zamku w Baranowie
Sandomierskim (muzeum, podziemie, park i ogrody,
wybicie zabytkowej monety)
13�00 - wyjazd do Radomyśla nad Sanem
14�15 - przyjazd na miejsce noclegu, bagaże pozostają
w autokarze, najpierw obiad
Po obiedzie zostaną przedstawione zasady przebywania
w budynku, a po nich zakwaterowanie w pokojach.
15�30 - Msza Święta, po niej spacer do sanktuarium
”Zjawienie” Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia nad
Sanem oraz zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej
19�30 - kolacja, modlitwa wieczorna
Po modlitwie wieczornej będzie czas na rozpakowanie
oraz toaletę.
22�00 - cisza nocna

Sobota 21.08.2021
7�00 - modlitwa poranna
7�30 - śniadanie
8�00 - wyjazd z ośrodka i przejazd do Sandomierza
9�00 - Msza Święta w Bazylice Katedralnej w
Sandomierzu
10�00 - zwiedzanie Sandomierza (muzeum Ojca
Mateusza, podziemna trasa turystyczna, wąwóz
Królowej Jadwigi, Rynek i okolice)
14�30 - czas na obiad i zakup pamiątek
16�30 - wyjazd do ośrodka
17�30 - park linowy (ministranci pod opieką
animatorów)
19�00 - ognisko, apel jasnogórski
Po apelu będzie czas na toaletę.
22�00 - cisza nocna
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Niedziela 22.08.2021
8�00 - śniadanie
Po śniadaniu pakowanie bagaży do autokaru.
9�00 - wyjazd z ośrodka i przejazd do Opatowa
W autokarze modlitwa.
10�30 - Msza św. w Kolegiacie św. Marcina
11�30 - zwiedzanie Opatowa (Kolegiata św. Marcina,
Rynek, Brama Warszawska, podziemna trasa turystyczna,
klasztor ojców Bernardynów)
15�30 - czas na obiad i zakup pamiątek
18�30 - wyjazd z Opatowa i przejazd do Chełmu Śląskiego
ok. 22�00 - powrót do Chełmu Śląskiego

Na każdy dzień każdy uczestnik otrzyma mały prowiant, który będzie rozdawany po śniadaniu, przed wyjazdem.

W dniu wyjazdu każdy uczestnik otrzymuje książeczkę wyjazdową (zawierającą plan dnia na poszczególne dni,
informacje o atrakcjach turystycznych oraz liturgię mszy świętej z dnia) oraz chustę, którą należy nosić ze sobą
podczas wycieczek, aby się nie zgubić.
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Co zabrać ze sobą do bagażu podręcznego (plecak, torebka itd.)?
- przynajmniej jeden z dowodów tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna)
- dwie maseczki (przynajmniej jedna zapasowa na wypadek zagubienia)
- nakrycie głowy
- różaniec
- telefon komórkowy
- kieszonkowe (w tym pieniądze na 2 obiady na mieście - tj. Sandomierz i Opatów)
- podręczny środek do dezynfekcji (ok. 100ml)
- powerbank
- aviomarin na podróż (wg. potrzeb)
- krem z filtrem (w zależności od warunków pogodowych)
- skarbczyk

Co zabrać ze sobą do walizki/torby podróżnej?
- ubrania wg. uznania odpowiednie zarówno na ciepłe jak i zimne warunki pogodowe

Ministranci na wyjazd NIE ZABIERAJĄ strojów liturgicznych!


