VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE HONOROWYCH
DAWCÓW KRWI

„NIEPOKALANÓW – 2011”
godz. 11.30 w dniu 8 grudnia 2011 r. /czwartek/
w ramach uroczystego zakończenia Obchodów Roku Kolbiańskiego i Dni HDK
Uczestnikami Ogólnopolskiego Spotkania HDK „NIEPOKALANÓW – 2011” mogą być honorowi
dawcy krwi ( zarówno zrzeszeni w klubach, jak i dawcy indywidualni ), członkowie ich rodzin, a także
sympatycy tej humanitarnej idei.
Sprawy organizacyjne:
1. Organizatorzy spotkania „NIEPOKALANÓW – 2011” zwracają się do struktur hdk w całym kraju,
które uczestniczą w Pielgrzymkach HDK na Jasną Górę i w Spotkaniach Opłatkowych i in.), aby
niniejszą informację dot. Spotkania „NIEPOKALANÓW 2011” przekazały honorowym dawcom
krwi w swoim regionie.
2. Kluby HDK ( lub inne struktury ) posiadające sztandary proszone są o uczestniczenie w spotkaniu z
pocztami sztandarowymi – członkowie pocztów sztandarowych w strojach galowych, grup
zawodowych lub w strojach regionalnych.
3. Dojazd do Sanktuarium Maryjnego „ NIEPOKALANÓW „, które znajduje się w odległości około
40 km od Warszawy w kierunku Sochaczewa, pociągiem podmiejskim ze stacji Warszawa
Śródmieście do stacji Teresin – Niepokalanów.
TAM
8. 55; 9. 52
9. 36; 10. 33

RELACJA

POWRÓT

Warszawa – Zachodnia
Teresin – Niepokalanów

14. 25; 15. 25; 16. 14
13. 46; 14. 36; 15. 35

4. Do Niepokalanowa można przyjechać wcześniej – na terenie klasztoru istnieje możliwość noclegu i
wyżywienia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc noclegowych obowiązuje rezerwacja. Można
dokonać ją telefonicznie: kier. / 0-46 /, nr tel. 861 – 37 – 01 i 861 – 37 – 62.
5. Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze nadesłanie informacji zawierającej dane:
organizator grupy ( nazwa klubu, dokładny adres i nr telefonu ),
kierownik grupy i osoba duchowna /jeśli będzie/ (personalia, funkcja i nr telefonu),
liczebność grupy, czas przyjazdu i środek transportu,
jeśli grupa będzie składać „dar ołtarza” podać jego nazwę
jeśli będzie poczet sztandarowy podać nazwę.
Informacje te, niezbędne do podjęcia decyzji organizacyjnych, proszę przesłać do dnia 30.11.br. na
nr faxu – kier. / 0-22 / 783 50 08 dla Henryka Zająca, Prezesa Klubu HDK – lub na adres:
Henryk Zając
Pl. Czarnieckiego 80 m. 27
05 070 SULEJÓWEK
Uwagi:
1. Wszelkie koszty związane z udziałem w spotkaniu „NIEPOKALANÓW – 2011” – ponoszą
sami uczestnicy spotkania (pielgrzymi ),
2. Spotkanie „NIEPOKALANÓW – 2011” odbędzie się bez względu na pogodę,
3. W dniu 8 grudnia br. w godz. 9.00 – 11.30 przed Sanktuarium Maryjnym czynny będzie Punkt
Informacyjny Ogólnopolskiego Spotkania HDK.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Sulejówek, czerwiec 2011 r.

Henryk Zając

