XXVIII Piesza Pielgrzymka Wrocławska 2.-10.08.2008
„TAK BĘDZIESZ WIERZYŁ”

Czcigodny Księże Dziekanie!
Jako organizatorzy XXVIII Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę będziemy ogromnie wdzięczni
Księdzu Dziekanowi za zapoznanie się z informacjami o tym wydarzeniu i przekazanie niniejszego komunikatu księżom
oraz wiernym na terenie całego dekanatu. Mamy świadomość, że od zachęty księży i ich osobistego zaangażowania w
dzieło „rekolekcji w drodze” zależy liczba pielgrzymów i poziom naszej wrocławskiej pielgrzymki.

I. INFORMACJE OGÓLNE
Piesza Pielgrzymka Wrocławska wyruszy z katedry wrocławskiej już po raz 28 – tym razem pod hasłem „Tak
będziesz wierzył”. Pielgrzymom chcemy wręczyć „Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego”, którego lektura
będzie wspierała konferencje, wygłaszane podczas drogi. Rozważania dotyczyć będą zarówno tematów dogmatycznych,
jak i odpowiedzialności za własną wiarę, wyznawaną we wspólnocie Kościoła. Znaczenia świadomej, dojrzałej wiary w
życiu współczesnych ludzi – zwłaszcza młodych – nie da się przecenić i nie trzeba udowadniać. Tematyka ta nawiązuje
zresztą do tegorocznego programu duszpasterskiego w archidiecezji.
Ważne jest, by osoby zapisujące się na pielgrzymkę miały świadomość, że jest to czas rekolekcji, a zatem
wymaga właściwego nastawienia, intencji i przygotowania do ich owocnego przeżycia. Zwłaszcza ludziom młodym
trzeba jasno pokazać, czym różni się pielgrzymka od wycieczki czy rajdu.
Na plakatach pielgrzymkowych umieszczony jest wykaz poszczególnych grup, do których można się zapisać
zgonie z podziałem terytorialnym jak i według własnych upodobań.
Doświadczenie pokazuje, że najlepsze owoce dla życia duchowego pielgrzymów i dla środowisk, które
reprezentują, daje osobisty udział duszpasterzy, idących wraz ze swymi parafianami – bardzo do podjęcia takiej decyzji
Czcigodnych Księży zachęcamy.

II. DUCHOWE UCZESTNICTWO W PIELGRZYMCE WROCŁAWSKIEJ
Niemal na początku w ramach Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej zrodziła się idea duchowego pielgrzymowania
na Jasną Górę. Bardzo szybko okazało się, że duchowi pielgrzymi stanowią najliczniejszą grupę w Pielgrzymce
Wrocławskiej, osłaniając modlitwą wędrujących, a jednocześnie obficie korzystając z owoców „rekolekcji w drodze”.
Chcemy również w czasie tegorocznej pielgrzymki utrzymać tę grupę i dlatego konieczne jest przekazanie
wiernym informacji o tej propozycji – o co Czcigodnych Księży bardzo serdecznie prosimy.
Uczestników duchowego pielgrzymowania (Grupa XVI) należy zgłosić w informacji (w dniach 29 VII – 1 VIII
2008 r.) przy ul. Bujwida we Wrocławiu, aby osoby te otrzymały pielgrzymkowy znaczek oraz specjalnie przygotowany
dla tej grupy przewodnik. Dodatkową pomocą w łączności z pielgrzymami będą audycje nadawane przez Radio Rodzina
w dniach 2-10 sierpnia 2008 r. o godz. 13.05 i 20.30. Udział duchowy w pielgrzymce jest bezpłatny, choć – co
zrozumiałe – można przy tej okazji złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz Pielgrzymki Wrocławskiej. Zachęcamy – na
miarę możliwości w parafiach – do organizowania Mszy św. wieczornych Apeli czy innych spotkań modlitewnych dla
tych osób, które będą w stanie dotrzeć do kościoła czy kaplicy.

III. ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ
Pielgrzymka wyruszy z Katedry Wrocławskiej 2. sierpnia (sobota) o godz. 6.00, a na jej zakończenie w dniu 10.
sierpnia (niedziela) o godz. 11.00 na Jasnej Górze zostanie odprawiona Msza święta.
Każdy, kto zdecyduje się na udział w pielgrzymce musi pamiętać o zapisach w swojej parafii do końca lipca.
Koszty pielgrzymki wynoszą: dla dzieci i młodzieży do ukończenia gimnazjum włącznie – 65 zł, dla
pozostałych uczestników – 70 zł.
W wigilię wyjścia 1.08.2008 r. o godz. 19.00 w D.A. „Wawrzyny” przy ul. Bujwida 51 zostanie odprawiona
Msza święta o błogosławieństwo Boże w XXVIII Pieszej Pielgrzymce.
Zapisy prowadzone będę w Centralnym Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki w D.A. „Wawrzyny”- Wrocław,
ul. Bujwida 51 od dnia 29.07. do 31.07.2008 r. w godz. od 11.00 do 17.00. W dniu 1.08.2008 r. zapisy od 10.00 do
19.00 (inf. tel. w wyżej podanym terminie pod tel. nr 328-47-68).

IV. POCIĄGI SPECJALNE
10 sierpnia 2008 r. (niedziela) czyli w ostatnim dniu PPWr istnieje możliwość udania się na Jasną Górę
specjalnymi pociągami na trasach: Wrocław Główny-Oława-Brzeg-Częstochowa (i z powrotem).
• Wrocław Główny-Oleśnica-Namysłów-Kluczbork-Częstochowa (i z powrotem).
Szczegóły (godziny odjazdu, ceny i warunki nabycia biletów – zob. www.pielgrzymka.pl lub Informacja
Pielgrzymkowa). Serdecznie zapraszamy do wspólnego wejścia na Jasną Górę o godz. 9.30 wraz z XXVIII PPWr.

