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Czcigodni Kapłani,
Pielgrzymka jest szczególną formą przeżywania wspólnoty Kościoła Katolickiego.
Najistotniejsze jest by, w wędrówce pątnik wzrastał w wierze, umacniał się ciałem eucharystycznym,
doświadczał Bożej obecności w całej przestrzeni Jego życia. Te rekolekcje w drodze gdzie Eucharystia i
modlitwa są centralnym punktem dnia wymagają szczególnej opieki Kapłańskiej.
Rola Duszpasterza Pielgrzymkowego ma ogromne znaczenie.
Wierzymy, że pielgrzymka ma swój zaczyn w sercu Pielgrzyma – to ogromna tęsknota za Bogiem.
Pierwszy etap to przygotowanie się do pielgrzymki:
- duchowe: przygotować swoje serce czyste (sakrament pojednania) i otwarte na drugiego człowieka.
- cielesne: przygotować swój rozum (studiowanie wiedzy o miejscach: przewodniki, filmy)
Pomocne są spotkania grupy przed wspólną wędrówką – poznanie swych Braci w drodze.
Nasze Biuro na tym etapie służy: przewodnikami, prowadzi audycje radiowe o miejscach świętych,
organizuje zebrania z grupą (pielgrzymki zamawiane), wysyła zawiadomienia (pielgrzymki otwarte)
Drugim etapem jest pielgrzymka
Każdego dnia jest Eucharystia – staramy się zatroszczyć o jej miejsce ( Biuro)
Kapłanów prosimy o przewodnictwo Eucharystii, prosimy o głoszenie homilii (Wasze słowo jest
umocnieniem w drodze), można też prowadzić rozważania związane z nawiedzanymi miejscami,
Prosimy o prowadzenie modlitw w różnych ich bogactwie formy: w jedności z Kościołem- Anioł Pański,
Apel Jasnogórski, modlitwa godzin, godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP, litanie itp.
Dobrze jest zatroszczyć się o współuczestnictwo pielgrzymów (czytania, psalmy, modlitwa wiernych,
śpiewy, intencje różańcowe) – tu w dużej mierze wspomaga nasz Pilot.
Nasi piloci są przygotowani by każdy dzień miał swoją myśl przewodnią, pieśń dnia itd.
Każdy dzień na pielgrzymce zawierzamy Matce Bożej (Akt oddania).
Biuro przygotowuje śpiewniki dla grupy, posiada kasety magnetofonowe i video związane z tematyka
nawiedzanych miejsc. Tak rozumiemy duszpasterstwo, czyli służenie pielgrzymowi.
Kapłanów prosimy o zabranie: mszału w jęz. polskim, Albę i awaryjnie instrumenty liturgiczne, wino,
hostie i o ile to możliwe wolne intencje mszalne (prosimy poinformować pielgrzymów)
Trzecim etapem jest czas po pielgrzymce:
Ostatniego dnia ( lub wcześniej) ważnym momentem jest ROZESŁANIE – pielgrzymów jak
Apostołów do swych domów, rodzin by głosili dobrą nowinę o Chrystusie.
Prosimy Kapłanów, by pobłogosławili każdego Pielgrzyma imiennie.
Biuro przygotowało na ten moment mały upominek.
Bezcenne są świadectwa pielgrzymów. Nasz przewodnik też organizuje mały quiz wiedzy
z nagrodami – zaprasza na szlak pielgrzymkowy a szczególnie na spotkanie po pielgrzymkowe
po naszych rodzimych sanktuariach, które odbywa się każdego roku jesienią.
Grupa pielgrzymkowa może stać się w Parafii grupą modlitwy i działania, służenia w kościele lokalnym.
Doświadczając jak wielkim darem jest wspólnota zaprośmy pielgrzyma do wspólnot parafialnych, by tam
mógł dalej wzrastać w wierze.
Wierzymy, iż z Bożą pomocą – wzajemnie stworzymy takie warunki pielgrzymom, by wspólna
wędrówka stała się dla Nich umocnieniem w wierze na całe życie.
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