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Drodzy Duchowi Uczestnicy
42. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę!
Ponad 40 lat temu zainaugurowano pielgrzymowanie z Wrocławia na Jasną Górę. To wakacyjne
wędrowanie wpisało się już na dobre do kalendarza Archidiecezji Wrocławskiej oraz wieloletnich
pielgrzymów. Wielu z nich powtarza, że bardzo ważne jest duchowe wsparcie osób, które z
różnych względów nie mogą wyruszyć na pielgrzymkowy szlak, ale swoją modlitwą omadlają
idących do Tronu Matki Bożej. Natomiast pątnicy odwdzięczają się tym samym, polecając
intencje pielgrzymów duchowych.
Wśród wszystkich grup najliczniejsza jest grupa 16 - duchowa. Każdego roku zauważamy, że
osoby do niej należące są wielkim skarbem Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej. Naszym
pragnieniem jest, aby ten skarb był jak największy, dlatego zapraszamy wszystkich, którym
choroba, wiek, niepełnosprawność, brak urlopu czy potrzeba opieki nad osobami potrzebującymi
pomocy każą pozostać w domach. Przyjęcie takiego zaproszenia pozwoli korzystać z obfitych
owoców rekolekcji, odprawianych wszędzie tam, gdzie duchowy uczestnik pielgrzymki będzie
przebywał.
Hasło tegorocznej 42. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej brzmi: „Chrystus naszym pokojem” i
wyraża pragnienie każdego człowieka podążającego do pokoju w świecie, Ojczyźnie i sercu.
Temat ten wpisze się w program pielgrzymkowych rekolekcji wraz z wszystkimi intencjami
indywidualnymi i wspólnymi: modlitwą za Ojca świętego Franciszka, za naszą umiłowaną
Ojczyznę i archidiecezję wrocławską.
RADIO RODZINA
Podobnie jak w latach ubiegłych, duchowym pielgrzymom towarzyszyć będą specjalne audycje,
nadawane w RadiuRodzina (92.0 FM) w dniach 2-10 sierpnia 2022 r. w godz. 13.10-14.00 i
20.30-21.00.
Zgłoszeni uczestnicy grupy XVI otrzymają pielgrzymkowy znaczek oraz specjalnie przygotowany
„Przewodnik”. Uczestnictwo duchowych pielgrzymów jest bezpłatne, chociaż można z tej okazji
złożyć dobrowolną ofiarę na materiały i potrzeby organizacyjne pielgrzymki w wysokości 10 zł.
ZAPISY
●
Więcej informacji na stronie www.pielgrzymka.pl
●
Zapisy do końca lipca br. u ks. Duszpasterza w parafii.
●
Materiały będzie można odebrać od 30 lipca do 1 sierpnia w godz. od 11.00 do 17.00 w
Centralnym Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny”
– Wrocław, ul. Bujwida 51.
●
Informację można uzyskać pod numerem tel. 607 324 063 lub 608 09 57 57 lub drogą
mejlową, pod adresem: pielgrzymka@pielgrzymka.pl.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do przekazania tej propozycji wszystkim zainteresowanym.
Szczęść Boże!
Z kapłańskim pozdrowieniem
ks. Tomasz Płukarski
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