SPOTKANIE MŁODYCH AP W RADYMNIE, 23-25 marca 2018 r.
program zajęć Diakonii Muzycznej AP
Piątek – 23 marca 2018 r.
16.30 – próba wspólna (dolny kościół NSPJ) Pl. Kard. Wyszyńskiego 1a .
17.30 - przygotowanie liturgii (prezbiterium kościoła NSPJ).
18.30 – Celebracja „WIECZERNIK” - przewodniczy Ks. Abp J. Michalik.
Sobota – 24 marca 2018 r.
8.30 – Msza święta (kościół NSPJ).
10.00 – 13.00 – próba wspólna (dolny kościół NSPJ).
czas obiadu - zadowolimy się prostą gościnnością u rodzin
(ze względu na projekt Diakonii Muzycznej „Z ziemi do nieba” o godz. 14.00 - godzina posiłku do
ustalenia z pedagogami i gospodarzami)

14.00 - „Z ziemi do nieba” muzyczna opowieść o bohaterskiej postawie Rodziny
Ulmów i żołnierzy podziemia niepodległościowego – świadectwo pani Marii
Szulikowskiej i występ Diakonii Muzycznej (kościół NSPJ).
(po spektaklu możliwość udziału w innych projektach „Dumni z Ewangelii” – do wyboru)

18.00 – Diakonia Muzyczna ustawia się w prezbiterium kościoła NSPJ.
18.45 – pieśni medytacyjne - na wyciszenie…
19.00 – Adoracja Krzyża „Oddał Matkę, Oddał Ducha”- przewodniczy Ks. Abp A. Szal.
(nabożeństwo rejestruje TVP Rzeszów – emisja w Wielki Piątek 2018).
Niedziela Palmowa – 25 marca 2018 r.
9.00 - próba dźwiękowa i przygotowanie liturgii (podium przy Ołtarzu polowym
usytuowanym na placu obok Urzędu Miasta, ul. Lwowska 20B).
11.00 – Obrzęd poświęcenia Palm (Plac przy kościele św. Wawrzyńca) następnie
Procesja palmowa do Ołtarza i EUCHARYSTIA – przewodniczy Ks. Abp Adam Szal
w asyście Ks. Abpa Józefa Michalika, Ks. Bpa Stanisława Jamrozka i duszpasterzy.
(przed rozesłaniem przyjęcie znaku misji - książka „Potęga nadziei”)

***
Ps.
1. Bardzo prosimy o punktualny i twórczy udział w Spotkaniu i o wysoką kulturę bycia – zostawmy
świadectwo pięknej obecności.
2. Podczas Nabożeństw Centralnych i projektu „Z ziemi do nieba” obowiązuje strój liturgiczny.
3. Wszystkich uczestników Diakonii Muzycznej obowiązują identyfikatory.
4. Podczas Spotkania członkom Diakonii Muzycznej towarzyszą wychowawcy – stosujemy się do ich poleceń.
Ps.
21-24 sierpnia 2018 r. - wakacyjna edycja warsztatów Diakonii Muzycznej i Koncert Diakonii Muzycznej pt.
„Niepodległa” z udziałem Ks. Abpa Adam Szala i Korpusu Oficerskiego WP - 23 sierpnia 2018 r. (Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej). Bieżące informacje na diakmuz.pl, „na grupie” i FB; zgłoszenia na
e-mail: diakmuz@gmail.com; kom. 608 426 226;

