ZAPROSZENIE DO PIELGRZYMOWANIA
W 41. WROCŁAWSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMCE NA JASNĄ GÓRĘ 3-10.08.2021
Tegoroczna 41. Piesza Pielgrzymka Wrocławska wyruszy na Jasną Górę pod hasłem
„SPOTKANIE”. Spotkanie to więcej niż zobaczyć, więcej niż usłyszeć, więcej niż dotknąć. Za
spotkaniem się tęskni na spotkanie się czeka, spotkanie się przeżywa.
Zatem spotkajmy się na pielgrzymim szlaku!
ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI
Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. w Katedrze Wrocławskiej 3 sierpnia o godz. 6.30, zaś
przybycie na Jasną Górę i wejście przed obraz Matki Bożej przewidziane jest we wtorek 10
sierpnia br.
TRWAJĄ ZAPISY – MOŻNA SIĘ JESZCZE ZAPISAĆ
Pandemia COVID-19 sprawiła, że na pątniczy szlak może wyruszyć mniejsza liczba
pielgrzymów. Mimo trudności, chcemy kontynuować tradycję pielgrzymowania do tronu
Maryi na Jasną Górę i zapraszamy na pielgrzymkę sztafetową. Każdego poranka na trasie
pielgrzymki stawać będą dwie nowe grupy. Dzięki temu w ciągu 8 dni wszystkie grupy włączą
się w dzieło 41. PPW.
Aby dołączyć do grona pielgrzymów należy zapisać się przez formularz, który
znajduje się na stronie Pielgrzymki Wrocławskiej. Zgłoszenia można kierować do księdza
przewodnika danej grupy, lista księży przewodników i grup idących w danym dniu podana jest
na stronie www.pielgrzymka.pl
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 10. SIERPNIA NA ZAKOŃCZENIE PIELGRZYMKI
W tym dniu ok. godz. 12.00 przewidziane jest wejście pielgrzymki do Kaplicy Cudownego
Obrazu. Po wejściu grup zostanie odprawiona Msza św. Po mszy odbędzie się adoracja
Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia. Zachęcamy do przyjazdu indywidualnego
lub zorganizowania autobusów z poszczególnych parafii.
AUTOBUS DLA DUCHOWYCH UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI
Pragniemy

poinformować,

że

dla

wszystkich

chętnych

Duchowych

Pielgrzymów

organizowany jest specjalny autobus, który odjedzie 10 sierpnia o godz. 7.00 spod seminarium
wrocławskiego - pl. Katedralny 14. Przyjazd zaplanowany jest przed godz. 11.00 tak by można
było dołączyć do wchodzącej pielgrzymki przed obraz Matki Bożej. Po wejściu grup będzie
możliwość uczestniczenia we Mszy św. i zaplanowanej po południu Modlitwy Uwielbienia.
Zapisy prowadzi p. Krzysztof tel. 692 149 731 więcej informacji www.pielgrzymka.pl

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE
Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły wziąć udziału w tegorocznej pielgrzymce,
zachęcamy do zapisania się do grupy 16, duchowych pielgrzymów PPW. Jest to dla nas ważne,
aby włączyć się w dzieło modlitwy gr. 16, ponieważ mamy świadomość, że nie każdy będzie
mógł być na pątniczym szlaku. Chcemy, aby poprzez grupę duchową stworzyć jedną
wspólnotę, która będzie łączyć się poprzez modlitwę.
Pomocą w duchowych spotkaniach, niech będzie “Przewodnik duchowy”, który
otrzyma każdy zgłoszony pielgrzym duchowy. Na każdy dzień przygotowaliśmy rozważania
związane z Eucharystią. Dodatkowo chcemy was zaprosić do nabożeństwa Drogi Krzyżowej i
Drogi Światła. Niech umieszczony na końcu książeczki modlitewnik, pozwoli odkryć piękno
modlitwy. Zachęcamy do modlitwy indywidualnej, ale jest też możliwość włączenia się do
wspólnot, które w czasie pielgrzymki będą organizować spotkania modlitewne. Oto kilka
parafii, w których można dołączyć do spotkań: Parafia Katedra św. Jana Chrzciciela, Parafia
św. Wawrzyńca, ul. Bujwida, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w ul
Brucknera, Parafia św. Michała Archanioła ul. Prusa, Parafia Opieki św. Józefa - Karmelitanie
– Ołbin.
Pełna lista parafii, które organizują spotkania na stronie www.pielgrzymka.pl
RELACJE W INTERNECIE
W tym roku będą transmitowane bezpośrednie relacje z trasy pielgrzymkowej poprzez serwis
pielgrzymkowy. Zainteresowanych odsyłamy do strony www.pielgrzymka.pl
Również w czasie trwania pielgrzymki zachęcamy do słuchania Studia Pielgrzymkowego na
falach Radio Rodzina 92 FM od 3 do 10 sierpnia w godz. 13.10 i 21.10.
Chcemy Matce Bożej, zanieść Wasze intencje. Będziemy je omadlać na trasie i ostatniego dnia,
pozostawimy je na Jasnej Górze. Aby dołączyć swoją prośbę modlitewną.
Zapraszamy do tworzenia razem z nami 41. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej.
Do uczestnictwa w rekolekcjach w drodze serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji o pielgrzymce na stronie www.pielgrzymka.pl
Z Maryjnym pozdrowieniem.
Szczęść Boże no trud pieszego pielgrzymowania
Główny przewodnik ksiądz Tomasz Płukarski

