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Niedziela Palmowa to dzień Światowych Dni Młodzieży w diecezjach. W na-
szej Archidiecezji będziemy przeżywać go w Wejherowie, przy budującym się ko-
ściele parafialnym pw. św. Karola Boromeusza. Liturgii przewodniczył będzie Ksiądz
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.

Temat spotkania: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jesteśmy  budowlą  Żywych
Kamieni”.

„Zbliżając się do tego, który jest żywym  kamieniem, odrzuconym wprawdzie
przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie,
jesteście  budowani  jako  duchowa  świątynia  …dla  składania  duchowych  ofiar
(1 P 2,4-5).

Plan spotkania:
godz. 10.15         Gromadzimy się przy rondzie „Śmiechowo Północ” w Wejherowie.

        Procesja Niedzieli Palmowej. 
godz. 11.00         Msza św. na placu przed kościołem pw. św. Karola Boromeusza.
godz. 12.30         Koncert ewangelizacyjny. 

        W czasie jego trwania nastąpi przypomnienie
        sylwetek Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej, 

                            których 20. rocznicę beatyfikacji w tym roku obchodzimy.

Prosimy, aby każdy z uczestników przyniósł ze sobą kamień z wyrytym lub
wypisanym na nim swoim imieniem. Ma on być symbolem Kościoła Żywego, gro-
madzącego się na uroczystym, radosnym Wielbieniu Boga. Znak budującej się świą-
tyni to symbol ewangelizacji i rozwoju Kościoła. W przyszłości z tych kamieni wy-
budowana zostanie grota albo kapliczka zdobiąca teren przykościelny.

Na zakończenie zapraszamy na ciepły posiłek. Dla uczestników spotkania będą
też przygotowane pamiątkowe foldery. 

Gorąco  zapraszamy  młodzież  z  całej  Archidiecezji  z  kapłanami,  liderami
wspólnot i opiekunami duchowymi.

Kapłanów zapraszamy do koncelebry – alba i stuła koloru czerwonego. 
Prosimy Księży Proboszczów o umożliwienie duszpasterzom młodzieży uczestniczenia w ob-
chodach Niedzieli Palmowej wraz z młodzieżą.
Złączony plakat prosimy wydrukować i umieścić w gablotach oraz na parafialnych stronach 
internetowych.
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