
 

 

  

 

Taizé w Smolcu: 

28 grudnia 2019 (sob) Przyjazd Pielgrzymów do Smolca, pierwszy kurs ok. 13h00, drugi (dla spóźnialskich)  

ok. 14h00. Punkt powitania pielgrzymów w Świetlicy Wiejskiej, ul. Główna 47, Smolec. 

 16h30 odjazd pielgrzymów autobusami z ul. Kościelnej do Wrocławia 

 22h00 powrót pielgrzymów do Smolca, trzy przystanki autobusu: 

1. przy ul. Bazaltowej/Wrzosowej w Smolcu - relatywnie blisko do Krzeptowa i 

Mokronosu Górnego  

2. przy ul. Cisowej 3 

3. końcowy przystanek na ul. Kościelnej 

29 grudnia 2019 (nd) 10h00 poranna msza dla pielgrzymów w kościele NNMP w Smolcu 

 11h00 zbiórka przed udaniem się do Miejsc Nadzieji/Spotkań w Grupach  

 13h45 odjazd autobusów z ul. Kościelnej do Wrocławia 

 22h00 powrót pielgrzymów do Smolca, trzy przystanki autobusu (j.w.) 

30 grudnia 2019 (pon) 8h00 poranna msza dla pielgrzymów w kościele NNMP w Smolcu 

 8h30 zbiórka przed udaniem się do Miejsc Nadzieji/Spotkań w Grupach  

 11h00 odjazd autobusów z ul. Kościelnej do Wrocławia 

 22h00 powrót pielgrzymów do Smolca, trzy przystanki autobusu (j.w.) 

31 grudnia 2019 (wt) 8h00 poranna msza dla pielgrzymów w kościele NNMP w Smolcu 

 8h30 zbiórka przed udaniem się do szkoły na Spotkania w Grupach  

 11h00 odjazd autobusów z ul. Kościelnej do Wrocławia 

 22h00 powrót pielgrzymów do Smolca na przystanek nr 1. i przejście do OmegaSport  

 23h00 modlitwa o pokój na świecie w OmegaSport (konieczne obuwie zmienne lub 

dodatkowe skarpetki) 

1 stycznia 2020 (śr) 00h00 Święto Narodów – bezalkoholowa impreza w OmegaSport z prezentacjami 

swoich regionów dla pozostałych uczestników 

 2h00 powrót pielgrzymów do domów 

 10h00 poranna msza dla pielgrzymów w kościele NNMP w Smolcu 

 11h00 powrót pielgrzymów do rodzin goszczących na wspólny obiad 

 14h00-15h00 wyjazd pielgrzymów autobusami z ul. Kościelnej w Smolcu zgodnie z 

ustalonym harmonogramem w dniach 29-30.12.2019 
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Osoba odpowiedzialna 
za Punkt Przyjęć: 
Sebastian Kraszewski, 
tel. 501-286-327 
 
Osoba odpowiedzialna 
za transport: 
Jacek Konopko,  
tel. 664-296-071 
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