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Drodzy Księża, Siostry, Animatorki i Dziewczyny –  

Dzieci Maryi!  
 

   

 Z uwagi na trwający nadal 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 jednodniową pielgrzymkę na Górę św. Anny w soboty: 25 września 2021 r.  
lub 9 października 2020 r. 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 30. grudnia 
2021 roku.  
 Na stronie 3 biuletynu znajduje się ZGODA I OŚWIADCZENIA 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW DIECEZJALNEJ 
PIELGRZYMKI DZIECI MARYI NA GÓRĘ ŚW. ANNY 

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 21 września lub 5 października 2021 r.) 

wpisując swoją parafię oraz orientacyjną liczbę uczestników i podając swoje dane kontaktowe 
oraz informację czy grupa będzie korzystać z posiłku w Domu Pielgrzyma (obiad 
pielgrzymkowy  w cenie 13 zł) lub normlany w cenie Domu Pielgrzyma.   

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 

 

 
 

 

mailto:sobek@poczta.fm


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 

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DZIECI MARYI  
na Górę św. Anny 

„A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO” 
25. września (sobota) A.D. 2021 

9. października (sobota) A.D. 2021 
 

 

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 (Bazylice Św. Anny) 

pod przewodnictwem Ks. Biskupa 
    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     Konferencja 
   Koronka do Miłosierdzia Bożego     
 16.30   Zakończenie pielgrzymki 
 

 

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

Zgłoszenia (do 21 września lub 5 października):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 ! 
 

 

 

 

 
 

UWAGA! 
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 21.09. lub 5. 10. 2021r. 

na adres msobek@poczta.fm   



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

 

ZGODA I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW  

DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI DZIECI MARYI NA GÓRĘ ŚW. ANNY 
25 września 2021 / 9 października 2021 r. 

 

 

Jako rodzic/prawny opiekun oświadczam, że moja córka…………………………………………: 

-jest obecnie zdrowa i nie jest zarażona SARS-Covid-19, a także że nie jest poddana kwarantannie,  

ani nadzorowi epidemiologicznemu,   

-nie miała kontaktu z osobą chorą na SARS-Covid-19 ani z osobą, u której podejrzewana jest ta 

choroba, jak również z osobą poddaną kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu,  

-oświadczam, że jestem świadomy/a, że uczestnictwo mojej córki w pielgrzymce zwiększa ryzyko 

zarażenia wirusem SARS-Covid-19 i dobrowolnie podejmuję się tego ryzyka. 

- oświadczam także, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę̨ na rejestrowanie wizerunku 

mojego dziecka podczas pielgrzymki oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie 

zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i 

promocji Duszpasterstwa Dzieci Maryi Diecezji Opolskiej. 

Jednocześnie wyraz zgodę na udział mojego dziecka w Diecezjalnego Pielgrzymce Dzieci 

Maryi na Górę św. Anny, która odbędzie się 25 września/9 października 2021 r. 

 

(Tutaj należy podać szczegóły wyjazdu: godzinę zbiórki, formę transportu, godzinę powrotu,  

ewentualne koszty podróży i posiłków) 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka, 

nad którym sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę w celach związanych z jego udziałem w 

wyjeździe organizowanym przez Parafię pw. 

…………………………………………………………………  

w …………………………………………..…. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że: Administratorem danych 

osobowych jest Parafia pw. …………………………………………………………………………. 

w ………………………………………………….reprezentowana przez Proboszcza Parafii.  

 

 
 
 
 
…………………………                ..……………….………………….. 



       data i miejsce                   czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 


