
Witajcie!  
 
Już tylko miesiąc pozostał do spotkania 
młodzieży mariańskiej – MARIANKI 2019.  
Tegoroczne spotkanie będzie nietypowe, ponieważ 
„Marianki 2019” nie odbędą się na Mariankach, 
ale w ogrodach klasztoru marianów w Górze Kal-
warii. Na Marianki udamy się dopiero w niedzielę 
na uroczystą Mszę św. Zmiany są spowodowane 
pracami związanymi z osuszaniem terenu na placu 
mariankowym. 
 
Jak co roku, przygotowaliśmy ciekawy program i wyjątkowych 
gości. Spotkanie poprowadzi Mariańska Wspólnota Młodych 
ze swoim duszpasterzem – ks. Pawłem Skoniecznym MIC. 
 
„Masz talent” – to tegoroczny temat osnuty na kanwie przypowieści o talentach. 
W piątek będziemy gościli autora książki „Ćpunk w kościele” – Andrzeja Sowę, 
który podzieli się świadectwem swojego życia i nawrócenia. W sobotę, 
przedpołudniową katechezę wygłosi ks. Tomasz Sadłowski MIC, a wieczorne 
uwielbienie poprowadzi zespół Exodus 15. W niedzielę przed południem spotkamy 
się z raperami Bęsiem i Dj Yonasem z zespołu Rymcerze, którzy opowiedzą rymem 
i prozą o swoim życiu i pasjach.  
 
Poniżej zaś przekazujemy kilka ważnych informacji na temat naszego spotkania. 
 

XIX Mariańskie Spotkanie Młodych - MARIANKI 2019 
miejsce: Góra Kalwaria k/Warszawy 

data: 17-19 maja 2019 r. 
 
przyjazd: piątek 17 maja - zakwaterowanie w LO w Górze Kalwarii odbędzie się po 
zakończeniu spotkania ok. 21.30 (późniejsza godzina zakwaterowania jest 
spowodowana egzaminami maturalnymi w szkole; bagaże pozostaną w autokarach 
lub zostaną złożone na terenie klasztoru) 
rozpoczęcie spotkania: 17 maja - godz. 18.30 (namiot w ogrodach klasztornych, 
ul. ks. Z. Sajny 2) 
zakończenie spotkania: 19 maja - godz. 14.00 na Mariankach 
wiek uczestników: gimnazjum i starsi 
zakwaterowanie: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Zygmunta Sajny w Górze Kalwarii  

 ul. ks. Z. Sajny 16, 05-530 Góra Kalwaria 
 
 
Jest to coroczne spotkanie dla młodych ludzi, głównie pochodzących z parafii 
prowadzonych przez marianów, ale jak praktyka pokazuje, przybywają także osoby 
z innych grup i parafii. 
 
Nad całością wydarzenia patronat objął Przełożony Prowincji Opatrzności Bożej 
(Prowincji Polskiej) Zgromadzenia Księży Marianów – ks. Tomasz Nowaczek MIC. 
 



Co należy przygotować przed spotkaniem: 

 do 30 kwietnia duszpasterz bądź opiekun grupy powinien potwierdzić zamiar 
przyjazdu z grupą, przesyłając na adres mwm@marianie.pl szacunkową 
liczbę uczestników, 

 do 14 maja duszpasterz bądź opiekun grupy powinien przesłać na adres 
mwm@marianie.pl ostateczną liczbę uczestników, z którą przybędzie, 

 zachęcamy do przygotowania transparentu / plakatu / logo – prezentujących 
parafię / duszpasterstwo młodzieży / grupę, która przybędzie na Marianki, 

 przywieźć ze sobą KARIMATĘ i ŚPIWÓR (nocleg w szkole) oraz wyżywienie na 
kolację w piątek, 

 całkowity koszt uczestnictwa – 35 PLN od osoby (jeden przedstawiciel grupy 
przekazuje przy zakwaterowaniu opłatę za całą grupę), 

 księża powinni przywieźć ze sobą albę i stułę (do spowiedzi i na Mszę Św.). 
 
Duszpasterz/opiekun powinien: 

 przygotować grupę, z którą przybędzie na Marianki, wstępnie nakreślić 
młodzieży czego „mniej więcej” mogą się spodziewać; zachęcić młodych, 
aby włączyli się w cały program spotkania. 

 warto wcześniej poinformować młodzież o warunkach sanitarnych w szkole 
(brak prysznicy, mycie przy zlewie itd.). Zalecamy zaopatrzyć się w prepara-
ty przeciwko komarom, bo całe stada już czekają na ciepły posiłek  

 
Co m.in. zapewniamy: 

 zakwaterowanie w salach szkolnych w Górze Kalwarii, 

 posiłki w sobotę (śniadanie, obiad, kolacja) i w niedzielę (śniadanie), 

 ciekawie spędzony czas, wspólne rozmowy, Eucharystię, spowiedź, katechezy, 
koncert, trochę czasu wolnego. 

 
 

Na Wasze pytania czekamy pod adresem mwm@marianie.pl  
lub tel. 501 650 750 (ks. Paweł Skonieczny MIC),  

tel. 604 671 079 (Katarzyna Grzybek). 
 

Aktualne informacje dostępne są także na www.marianki.marianie.pl 
 
 
 

Organizatorzy 

 
 
 
 
 

ks. Paweł Skonieczny MIC 
Prowincjalny Duszpasterz Młodzieży i Powołań 
Duszpasterz Mariańskiej Wspólnoty Młodych 

 

Katarzyna Grzybek  
Lider Mariańskiej Wspólnoty Młodych 
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