SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Z radością zapraszam na kolejną Pielgrzymkę Dzieci do Miejsca Piastowego i do udziału w tegorocznym
MICHAYLANDZIE. W tym roku spotkamy się 7 czerwca, korzystając jak zawsze z gościnności Księży
Michalitów, na placu fatimskim przy Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, by
wspólnie modlić się w intencjach dzieci oraz bawić w atrakcyjnie przygotowanych sektorach.

Chcemy, aby to spotkanie jak co roku miało w sobie element nie tylko rekreacyjny, ale także duchowy,
wychowawczy i edukacyjny. Mszy św. w intencji dzieci przewodniczył będzie Ojciec Generał Księży
Michalitów, ks. Dariusz Wilk, a myśl przewodnią tegorocznego Michaylandu: "Aby Polsce przybywało
świętych", chcemy zadedykować w 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości naszej Ojczyźnie.
Słowa te nawiązują do celu jaki przyświecał bł. ks. Markiewiczowi, gdy gromadził w Miejscu Piastowym
dzieci, aby je kształcić i wychowywać w duchu umiłowania Ojczyzny, której wówczas na mapach
świata nie było. Dziś również wokół tego wielkiego wychowawcy i patrioty, gromadzą się dzieci, które
chcemy, jako następcy błogosławionego Założyciela, także uczyć miłości do Ojczyzny.
Dlatego min. obecnemu spotkaniu będą towarzyszyć dwa konkursy, rysunkowy: "Jak polscy święci
kochali Ojczyznę" oraz konkurs piosenki patriotycznej: "Piosenka o mojej Ojczyźnie".
Do konkursu plastycznego proszę przesyłać prace, technika dowolna, do 28 maja,
na adres:
Siostry Michalitki (Konkurs plastyczny)
ul. Ks. Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe
Rysunki proszę opisać: imię nazwisko dziecka, klasa, szkoła oraz kontakt do wychowawcy w celu
poinformowania o wynikach konkursu. Nagrody będą rozdawane pod koniec spotkania około g. 13.15.
Do udziału w prezentacjach artystycznych proszę zgłaszać uczestników indywidualnych lub zespołowych,
z podaniem liczby dzieci w zespole, również do 28 maja,
na numer telefonu 797907001 lub mailowo siostry@michalitki.pl .
Ze względu na ograniczony czas prezentacji (od 11.15-12.45) o możliwości występu będzie decydować
kolejność zgłoszenia.

Bardzo prosimy i zachęcamy, aby każda grupa wybrała sobie za patrona polskiego świętego i wykonała
proporzec, emblemat z jego wizerunkiem oraz podpisem miejscowości skąd przyjechała. Przyzywając tych
Świętych będziemy modlić się za naszą Ojczyznę, poszczególne grupy i ich miejscowości.
Podczas Michaylandu chcemy zaprezentować także przesłanie wydanej w ostatnim czasie pozycji
książkowej dla dzieci "Opowieści z Malinkowa", która jest pomocą dydaktyczną do programu
wychowawczego opartego na wartościach, do których w swym systemie wychowawczym odwoływał się ks.
Markiewicz. W tym temacie, chcemy zaprosić dzieci do wspólnej zabawy z bohaterami książki, by uczyć je,
jak dzielić się dobrem i żyć wartościami do których zachęcał bł. Bronisław.
W czasie spotkania uczestnicy będą mogli skorzystać z różnych form zabaw rekreacyjnych: "dmuchańców",
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jazdy konnej, gier sprawnościowych, mini warsztatów cyrkowych, a także z posiłku i napojów.
Udział w spotkaniu proszę zgłaszać do 28 maja na adres siostry@michalitki.pl
lub pod numerami telefonu: 13 43 381 31, 797907014.
cały plakat TUTAJ
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