
Uroczystość przekazania 
Betlejemskiego Światła Pokoju 

na Jasnej Górze
16 grudnia 2018 r.

Organizatorzy:
- Komenda Hufca ZHP Częstochowa
- IV SH „Kamyk” im. hm. Aleksandra Kamińskiego

Partnerzy:
- Chorągiew Śląska ZHP
- Klasztor o.o. Paulinów na Jasnej Górze

Przebieg uroczystości:

15:00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników – Sala im. o. Augustyna Kordeckiego

15:30 Start biegu patrolowego

15:45 Oficjalne rozpoczęcie spotkania
- powitanie gości
- montaż słowno - muzyczny „Łączy nas światło”

16:00 Przemówienia gości
- życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólne kolędowanie z zespołem „Kamyczki”

16:40 Formowanie szyku do wyjścia na Mszę Świętą

17:00 Uroczysta Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu pod 
przewodnictwem biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej 
Ks. dra Andrzeja PRZYBYLSKIEGO

18:00 Krąg pożegnalny na dziedzińcu przed Kaplicą
- Podsumowanie biegu patrolowego
- Podsumowanie chorągwianego konkursu plastycznego
- Przemówienie Władz Naczelnych



Praktyczne informacje:

• Przed  przyjazdem  należy  wypełnić  zgłoszenie  grupy  za  pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie www.czestochowa.zhp.pl 

• Prosimy o możliwe jak najwcześniejsze przybycie do Sali  o.  Kordeckiego  
i rejestrację uczestników. Sala będzie dla Was dostępna już od 14:30.

• Rejestracji dokonuje opiekun patrolu/reprezentacji przy głównym wejściu. 
Należy  złożyć  wypełnioną  listę  uczestników  wraz  z  podpisami.
Wzór listy jest dostępny na następnej stronie. Zachęcamy do wcześniejszego
wydrukowania i złożenia w rejestracji gotowej z podpisami.

• Prosimy aby rejestracji dokonywała tylko jedna osoba, tak aby nie blokować
przejścia na salę.

• Wydawanie pakietów startowych biegu patrolowego rozpocznie się razem  
z  rejestracją  o  godzinie  15:00.  Bieg  rozpocznie  się  o  godzinie  15:30.  
Punktowi zejdą ze swoich stanowisk o godzinie 16:30.

• Dla wszystkich uczestników dostępna będzie gorąca herbata.

• W  razie  pytań  prosimy  o  kontakt  z  koordynatorem  uroczystości  
hm.  Przemysławem  Kowalskim  tel.  503  499  833  
e-mail. przemek.kowalski@zhp.net.pl

http://www.czestochowa.zhp.pl/


LISTA UCZESTNIKÓW – BŚP Jasna Góra

_______________________________________________________
Nazwa Patrolu/Reprezentacji i Hufca

l.p. Imię i nazwisko Podpis

Patrolowy/opiekun: ______________________________________________________

Adres e-mail: ____________________________________________________________

(W przypadku większej ilości uczestników prosimy powielić listę)


