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Drodzy Księża, Siostry, Animatorki i Dziewczyny –  

Dzieci Maryi!  
   

 Z uwagi na trwający stan epidemii tegoroczna PIELGRZYMKA DZIECI MARYI  
NA GÓRĘ ŚW. ANNY będzie miała inny przebieg i charakter. Biskup Opolski  
wraz duszpasterzami zaprasza wszystkie Dzieci Maryi wraz z opiekunami  
na pielgrzymkę jednodniową w sobotę 10. października 2020 r. (sobota) na Górę 
św. Anny. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 900 a  zakończy ok.1630. 
 W związku z trwającą epidemią na spotkanie przyjechać mogą tylko 
zorganizowane grupy (!!!). Jednocześnie, przestrzegając wytycznych GIS-u  
i rozporządzeń państwowych, zobowiązujemy opiekunów grup do sporządzenia 
parafialnej listy uczestników pielgrzymki. Zawierać ona musi imiona i nazwiska 
uczestników oraz numery kontaktowe do nich. W przypadku pojawienia się ogniska 
koronawirusa, umożliwi to skontaktowanie się z każdym z uczestników.  

Prosimy także, aby opiekunowie grup uzyskali od rodziców uczestników 
niepełnoletnich pisemną zgodę na wyjazd (taką jak w czasie wyjazdów szkolnych), 
gdzie ponadto będzie informacja, że dziecko nie jest zarażone COVID-19, a także 
nie przebywa na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą zarażoną.  

Listy uczestników oraz zgody na wyjazd pozostają u opiekunów  
do 31. grudnia 2020 roku.  

Na stronie 3 biuletynu znajduje się OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO ORAZ 

ZGODA RODZICÓW UCZESTNIKA PIELGRZYMKI. Osoby pełnoletnie same 
na piśmie zaświadczają o powyższych faktach.  

W tym roku prosimy o dokonywanie zgłoszeń na Diecezjalną Pielgrzymkę Dzieci 
Maryi na Górę Św. Anny poprzez wysłanie zgłoszenia drogą e-mailową  
na adres:msobek@poczta.fm (do dnia 8. października 2020 r.) wpisując swoją 
parafię oraz orientacyjną liczbę uczestników i podając swoje dane kontaktowe.   

Opiekunów zachęcam do przeczytania informacji na stronie 2. biuletynu  
o zgłoszeniu do wyróżnienia-dyplomu od Ks. Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai. 

 
ks. Mariusz Sobek i ks. Tomasz Gruca 

diecezjalne duszpasterstwo Dzieci Maryi 
 

 

 

ks. Mariusz Sobek, Parafia św. Floriana w Zawadzie,   +48 695 331 715  
ks. Tomasz Gruca, Parafia św. Jana Chrzciciela w Nysie,    +48 691 773 173 

mailto:sobek@poczta.fm


DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DZIECI MARYI  
na Górę św. Anny 

„A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO” 
10. października (sobota) A.D. 2020 

 

 

RAMOWY PROGRAM 

Grota lourdzka - Góra Św. Anny 
 

 9.00   Powitanie - wspólne (roz)śpiewanie 
  9.30   Modlitwa Różańcowa  
 10.30   Przygotowanie do Eucharystii 
   okazja do Sakramentu Pokuty  
 11.00   EUCHARYSTIA (w grocie) 

pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Czai 
    z wręczeniem dyplomów-wyróżnień dla Dzieci Maryi 
 12.30   Obiad  
   (własny prowiant lub we własnym zakresie możliwość  
   zakupu w Domu Pielgrzyma) 

   Czas wolny 
 14.00    Przedstawienie  
   Konferencja 
   Koronka do Miłosierdzia Bożego     
 16.30   Zakończenie pielgrzymki 
 

 

************** 

Zgłoszenia (do 8.października br.): msobek@poczta.fm 
wpisując swoją parafię oraz orientacyjną liczbę uczestników, jak również 
podając swoje dane kontaktowe Opiekuna (pełnoletniego!) 
Proszę przywieźć ze sobą:   
stroje mariańskie, sztandary… i śpiewniki z 2019 r.  

   
 

Zapraszany do udziału w pielgrzymce ! 
 

 
 

 

 

 

UUWWAAGGAA!!  
Księży lub Opiekunów odpowiedzialnych za Dzieci Maryi proszę zgłoszenie  

do wyróżnienia-dyplomu od ks. Biskupa  
tylko jednej dziewczyny z Parafii 

(od  klasy VIII Sz. Podst.- niebieski medalik) do 6 października br.  
na adres msobek@poczta.fm   

(z podaniem ile lat ma Marianka  
i ile lat jest we wspólnocie Dzieci Maryi!) 



 
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PIELGRZYMKI  

DZIECI MARYI NA GÓRĘ ŚW. ANNY 
 

1. Oświadczam, że jestem obecnie zdrowy/a (w szczególności nie cierpię na COVID-19, 
choroby krążenia, układu oddechowego itp. będące czynnikami ryzyka). 

2. Oświadczam, że nie jestem poddany kwarantannie, ani nadzorowi epidemiologicznemu i 
nie ciążą na mnie obowiązki poddania się ww. 

3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie byłem/am za granicą, nie miałem/am kontaktu 
z osobą, która wróciła zza granicy, z osobą chorą na COVID-19, osobą u której 
podejrzewana jest ta choroba, osobą poddaną kwarantannie lub nadzorowi 
epidemiologicznemu, ani osobą na której ciąży obowiązek poddania się ww. 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury, gdy będzie to konieczne. 
5. Jestem świadomy, że mogę być odesłany/a do domu w przypadku, gdy wystąpią u mnie 

objawy sugerujące możliwość zarażenia się wirusem SARS-Covid-19. 
6. Oświadczam, że jestem świadom, że uczestnictwo w pielgrzymce zwiększa ryzyko zarażenia 

wirusem SARS-Covid-19 i dobrowolnie podejmuję się tego ryzyka. 
7. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 
Organizator Pielgrzymki informuje, że w przypadku wszczęcia śledztwa epidemiologicznego konieczne 
dane osobowe uczestników pielgrzymki zostaną przekazane właściwym organom państwowym. 

 
……………………………….., dnia………………….         Czytelny podpis: 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OŚWIADCZENIA RODZICÓW UCZESTNIKA PIELGRZYMKI  

DZIECI MARYI NA GÓRĘ ŚW. ANNY 
 

1. Będąc rodzicem ………………………………………………………………………………. wyrażam zgodę na 
udział mojej córki w Diecezjalnej Pielgrzymce Dzieci Maryi na Górę św. Anny, 
która odbędzie się w sobotę, 10 października 2020 r. 

2. Zobowiązuję się zaopatrzyć córkę w niezbędne środki dezynfekcyjne oraz maseczkę,  
a także biorę odpowiedzialność za jej zachowanie w czasie uroczystości. 

3. Oświadczam, że córka jest obecnie zdrowa (w szczególności nie cierpi na COVID-19, 
choroby krążenia, układu oddechowego itp. będące czynnikami ryzyka). 

2. Oświadczam, że nie jest poddana kwarantannie, ani nadzorowi epidemiologicznemu i nie 
ciążą na niej obowiązki poddania się ww. 

3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie była za granicą, nie miała kontaktu z osobą, 
która wróciła zza granicy, z osobą chorą na COVID-19, osobą u której podejrzewana jest ta 
choroba, osobą poddaną kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, ani osobą na 
której ciąży obowiązek poddania się ww. 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury, gdy będzie to konieczne. 
5. Wyrażam zgodę na odesłanie córki do domu w przypadku, gdy wystąpią u niej objawy 

sugerujące możliwość zarażenia się wirusem SARS-Covid-19. 
6. Oświadczam, że jestem świadom, że uczestnictwo w pielgrzymce zwiększa ryzyko zarażenia 

wirusem SARS-Covid-19 i dobrowolnie podejmuję się tego ryzyka. 
7. Oświadczam, że jest świadoma/y odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 
Organizator Pielgrzymki informuje, że w przypadku wszczęcia śledztwa epidemiologicznego konieczne 
dane osobowe uczestników pielgrzymki zostaną przekazane właściwym organom państwowym. 

 

……………………………….., dnia………………….         Czytelny podpis: 


