
Witam Cię wśród pielgrzymów idących do Matki Bożej! Cieszę się, że zdecydowałeś
się podjąć trud pielgrzymowania. Chcemy, żeby był to czas rekolekcji w drodze. Oto
kilka informacji, które będą nam potrzebne, aby był to owocny czas odnowy duszy:

1. Co nam będzie potrzebne?
a. Różaniec, Pismo św., śpiewnik otrzymasz w dniu wyjścia pielgrzymki
b. odpowiedni strój, wygodne buty, nakrycie przeciwdeszczowe, nakrycie głowy
c. Śpiwór, karimata, jasiek
d. Lekarstwa, które zażywasz na stałe. Dobrze mieć przy sobie bandaż elastyczny,

zasypkę
e. Dowód tożsamości (osobisty lub legitymacja szkolna), karta ubezpieczeniowa
f. Maseczka i płyn do dezynfekcji
g. Dla niepełnoletnich: zgoda rodziców na pielgrzymkę i ewentualną

hospitalizację
2. Bagaże, posiłki

a. Bagaże będą przewożone samochodem do naszych miejsc noclegowych
b. Ten sam samochód będzie do dyspozycji, gdyby ktoś nie był w stanie

kontynuować pielgrzymowania
c. Mamy zapewnione śniadania i kolacje
d. Zabierz ze sobą odpowiednią ilość wody

3. Opieka medyczna będzie zapewniona
4. Zgłoś czy idziesz w obie strony czy tylko w jedną stronę. Możesz wrócić autokarem,

który przyjedzie na nocne czuwanie. Musisz to zgłosić przy zapisie i od razu zgłosić
się na autobus (z zaznaczeniem, że jedziesz tylko jedną stronę). Opłata za autokar nie
jest wliczona w koszt pielgrzymki.

5. Pielgrzymka to czas spotkania z Bogiem w trudzie zmagania się z naszym ciałem.
To czas wędrówki z Jezusem do jego Matki. Całą pielgrzymkę będzie dla Was
dostępny ksiądz. Będzie można skorzystać z sakramentu pokuty czy rozmowy. W
trasie będziemy chcieli się modlić, słuchać słowa Bożego oraz spędzić czas ze
sobą. Myślę, że nie zabraknie też dobrej zabawy i radości.

6. Rozpoczynamy 04.08 Mszą św. o 6:00 w naszym kościele parafialnym. Recepcja
będzie czynna od 5:30 (zgłoś swoją obecność i odbierz pakiet pielgrzyma). Po Mszy
jedziemy na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki (autokar w cenie pielgrzymki). Powrót
09.08 jest planowany ok. 14:00/15:00. Po przyjściu udajemy się do domu.
Pielgrzymkę chcemy zakończyć Mszą św. o 18:00.

7. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne 29.06 (wtorek) o 19:00 do Domu
Parafialnego.


