LA UNUA INFORMILO
66-a KONGRESO DE IKUE
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (PL)
13a ĝis la 20a de julio 2013
ĉefa temo
NOVA EVANGELIZADO
La lasta kongreso instigis nin pensadi pri la kredo
prepare al la „Jaro de la kredo“.
Per la temo de la venonta kongreso ni daŭrigas nian
surteran iradon. La temo de la Kongreso ĉefe estos ligita kun la temo de la lasta
episkopa sinodo kaj ties konkludoj resumitaj en 58 punktoj. Jes, certe ni ne povos
trakti ĉiujn punktojn. Finfine iuj punktoj rekte ne koncernas laikojn. Tamen espereble
pli multaj punktoj ankaŭ katolikaj esperantistoj havas ion diri, diskuti.
Krome, ni troviĝos en la regiono kie naskiĝis kaj dum pluraj
jaroj agis kiel sacerdoto kaj ĉefepiskopo nia ĉiela patrono beata
Johano Paŭlo la 2a. Do, programkontribuoj ligitaj al la kara
Papo same bonvenas.
Tria punkto, kiu rilatas kun du antaŭaj estas atestado. La
atestado havas proksiman rilaton al la (nova)evangelizado kaj al
la beata Johano Paŭlo la 2a kiu ĉiam instigadis
al la atestado, eĉ de la „tegmentoj“. Cetere al
tio helpos al ni ankaŭ alia nia ĉiela patrono la
sankta Maksimiliano Kolbe.
Do, la proponoj pri jenaj programkontribuoj havos la prioritaton.

La demandoj koncerne la kongreson (programproponoj, loĝado,
ksm.) bv. sendi al la adreso de la vicprezidantino de IKUE
Marija Belošević, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio
poŝtelefono/SMS: +385 98 57 00 46 , fakso +385 1 37 45 052
marija@catholic.org kaj ikuekongreso@gmail.com
sekvu la informojn ĉe www.ikue.org

Ĉiuj kiuj deziras kontribui al la kongresa programo estas invitataj
ĝis la 28a de februaro sendi la proponojn kun kelklinia resumo kaj
indiko pri la necesaj teĥnikaĵoj. Pri akcepto de la kontribuoj ĉiuj
estos skribe informitaj.
Ĉar la ideo pretigi la libreton kun la prelegoj estas bone akceptita
de la membroj, la programkontribuantoj estos petataj poste sendi ankaŭ prespretajn
prelegojn.

La proponojn oni sendu al la retadreso
ikuekongreso@gmail.com

LOKO
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, urbo ĉ. 4.500 loĝantoj
fama Maria pilgrimejo (Pollando)
http://eo.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Zebrzydowska
http://www.kalwaria.eu

DUM KONGRESAN PILGRIMOJ
surlokaj pilgrimceloj:
Vojo de Jesuo Kristo (28 stacioj)
Vojo de la Dipatrino (24 stacioj)
Krome estas planataj du tuttagaj pilgrimoj (en malsamaj tagoj, do por ĉiuj
kongresanoj).

Dum kongresa sidejo: Pilgrimdomo de la saktejo
En la urbo mem troviĝas ambulanco, apoteko, vendejoj,
kafejoj kaj gastejoj.
LOĜADO
PILGRIMDOMO KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - Ĉambroj:
- 1-, 2-, 3-, 4– kaj 5-litaj kun propra banĉambro
- 4-litaj kun komunaj banĉambroj

La ĉefaltaro de la baziliko en
Kalwaria Zebrzydowska

ALTERNATIVA-HOTELA LOĜADO:
Hotel BARKA, (cca 30’ for) http://www.hotel-barka.pl
Gastejo VIKTOR, (cca 15' for) www.noclegiviktor.pl
Hotel MERKURY, www.merkury-tatarscy.com.pl
Hotel KORONA, www.osrodek-korona.pl
KOMUNAJ MANĜOJ: Restoracio de la Pilgrimdomo
SALONOJ: pilgrimdomo kaj de la monaĥejo de franciskanoj bernardinoj, cca 5' for de la
Pilgrimdomo
ATINGEBLECO
Aŭtoŝoseo: Ŝtata vojo 52 Głogoczów - Bielsko-Biala
http://mapa.edu.pl
buso (Krakow, Bielsko-Biala): haltejo: 10'
http://www.pks.krakow.pl/
http://www.pks-bielsko.pl/news.php
http://www.rozklady.com.pl/
http://www.autobusowyrozkladjazdy.pl/
http://www.comfortbus.eu/rozkladjazdy
http://www.interpalm-bus.cba.pl/
Fervojo: trajno el direkto Krakow (1h) kaj Zakopane (2,5h), Bielsko Biala (1,5h)
- stacidomo Kalwaria Zebrzydowska (ĉ. 2 km)
- stacidomo Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona (ĉ. 2 km)
http://rozklad.pkp.pl/bin/trainsearch.exe/en?
http://reiseauskunft.bahn.de/
Taksio: enurba
Flughaveno: Johano Paŭlo la 2a - Balice (Krakow) 45 km; www.krakowairport.pl
bv. esplori la horaron, ĉar Krakow eblas atingi ankaŭ per iuj ne tro kostaj flugoj

Tuttaga pilgrimo 1:
Kraków (33 km)
Preĝejo de sta Fracisko
Sanktejo Łagiewniki
Wawel
Tombejo
Dioceza muzeo
k.a. urbaj vidindaĵoj
La benko en la baziliko de sta Francisko
en Krakow kie preĝis la Papo

Tuttaga pilgrimo 2:
Auschwitz/Oświęcim (47 km) - Kęty (37 km) - Andrychów (30) - Wadowice (16 km)
Auschwitz/Oświęcim
- Memoria muzeo Auschwitz-Birkenau
- Centro por dialogo kaj preĝo „Sta Maksimiliano Kolbe”, Harmęże
Kęty
- preĝo kun la tombo de beata Celina Borzęcka kaj Servantino de Dio Jadwiga
Borzęcka (patrino kaj filino kunfondantinoj de la Kongregacio)
Andrychów
- tagmanĝo
Wadowice
- naskiĝdomo de la beata Johano Paŭlo la 2-a
- paroĥa preĝejo
- urbaj vidindaĵoj laŭ la vojo de Karol Wojtyła

La surskribo ĉe la naskiĝdomo de la
Sankta Patro Johano Paŭlo la 2a

