
ZAPROSZENIE 
NA 39. PIESZĄ PIELGRZYMKĘ WROCŁAWSKĄ NA JASNĄ GÓRĘ 

W DNIACH 2-10.08.2019 r. 
 
Przywołując zachętę papieża Franciszka do porzucenia kanap i włożenia butów wędrowców, zapraszamy 
wszystkich mieszkańców archidiecezji wrocławskiej do wzięcia udziału w kolejnej edycji pieszej pielgrzymki na 
Jasną Górę. Doświadczenie Kościoła w drodze jest niezwykle ważne i ubogacające w kształtowaniu żywej wiary, 
budowaniu wspólnoty, rozeznawaniu powołania, poznawaniu siebie. Pielgrzymka jest również miejscem 
prawdziwej radości, duchowym odprężeniem i okazją do zachwytu nad pięknem ojczystej przyrody. Nie do 
przecenienia jest duch pokuty, ascezy, a także tradycyjna polska gościnność. 

Tegoroczna pielgrzymka wędrować będzie do Matki Bożej pod szczególnym hasłem i tchnieniem 
Ducha Świętego – Ożywiciela, którego chcemy coraz bardziej poznawać. 

Czy może być piękniejsza propozycja zagospodarowania dziewięciu sierpniowych dni? 
 Z całym przekonaniem ZAPRASZAMY! 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
➢ Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. w Katedrze Wrocławskiej 2 sierpnia o godz. 6.00, zaś przybycie 

na Jasną Górę i wejście przed obraz Matki Bożej przewidziane jest na piątek 10 sierpnia br. od godz. 
9.00. Msza św. na zakończenie pielgrzymki na Wałach sprawowana będzie o godz. 11.00.  

➢ W Pielgrzymce może wziąć udział każdy, kto zobowiąże się spełnić następujące warunki: 

• zapisze się w swojej parafii (szczegóły u ks. Duszpasterzy) lub w Biurze Pielgrzymki w 
Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” do końca lipca br.; 

• podporządkuje się regulaminowi pielgrzymkowemu; 

• powstrzyma się w czasie trwania pielgrzymki od spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju 
„dopalaczy” i narkotyków oraz nie będzie palił papierosów (także elektronicznych); 

• uszanuje zakaz noclegów koedukacyjnych; 

• zaangażuje się w tworzenie właściwej atmosfery pielgrzymowania – także poprzez pomoc w 
konkretnych funkcjach (np. noszenie nagłośnienia, praca w kuchni, bagażowi); 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
➢ Osoby nieletnie mogą wyruszyć jedynie z opiekunem pełnoletnim.  
➢ Pielgrzymka jest namiotowa, należy zabrać ze sobą namiot, śpiwór i karimatę.  
➢ Bagaże oddawane do transportu muszą być koniecznie podpisane, z podaniem adresu i numeru grupy. 

Wszystkie rzeczy należy zapakować w worki foliowe.  
 

ZAPISY 
❖ W parafiach do końca lipca; 
❖ w Centralnym Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki w Duszpasterstwie Akademickim 
❖ „Wawrzyny”: Wrocław, ul. Bujwida 51 – od 30.07 do 01.08.2017 r. w godz. od 11.00 do 17.00; 
❖ Informacje pod tel. 71 725 67 20  lub na maila pielgrzymka@pielgrzymka.pl  

 

KOSZTY PIELGRZYMKI 
▪ Dzieci i młodzież do rocznika 2003r  – 85 zł;  dla pozostałych uczestników – 95 zł.  
▪ W przypadku uczestnictwa powyżej trzech i więcej osób z jednej rodziny (np. brat, siostra i rodzice) 

przewidziane są zniżki. 
Główny Przewodnik ks. Stanisław Orzechowski 

                                                                    Oraz organizatorzy 39. PPWr. 
 

www.pielgrzymka.pl lub FB             
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