ZAPROSZENIE DIECEZJAN

DO UDZIAŁU

W PIESZEJ PIELGRZYMCE DROHICZYŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 2014

Drodzy Bracia w Kapłaństwie,
Czcigodni Bracia i Siostry Zakonne,
Ukochani Diecezjanie!
Pielgrzymowanie jest powszechną formą pobożności w Kościele katolickim. Pielgrzymka
bowiem staje się dla pielgrzyma wydarzeniem i chwilą, w której niebo dotyka ziemi, a
człowiek spotyka się z Bogiem i z drugim człowiekiem. Dlatego też wierni, sami
doświadczając tego, licznie nawiedzają w ciągu roku miejsca święte. Takim miejscem w
naszej ojczyźnie jest sanktuarium narodowe w Częstochowie, do którego z wielu stron Polski
i z zagranicy zdążają pątnicy na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Diecezji Drohiczyńskiej, która już po raz dwudziesty czwarty
wyruszy na Jasną Górę, wpisuje się w rok duszpasterski poświęcony poznawaniu Jezusa
Chrystusa. Jej hasłem będą słowa Mistrza z Nazaretu, który zapraszał swoich uczniów:
„Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-39).
Gorąco zachęcam wszystkich kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego i stanu
świeckiego, aby w miarę swoich możliwości udali się w pielgrzymce na Jasną Górę.
Informacje o grupach, warunkach pielgrzymowania, terminach wymarszu, programie i trasie
wędrowania można będzie uzyskać w parafiach i na stronie internetowej www.pielgrzymuj.pl.
Jednocześnie wyrażam wdzięczność Wam wszystkim, którzy przyjmujecie pielgrzymów, z
naszej i z innych diecezji, w swoich domach i parafiach. Niech Bóg wynagrodzi Wam za
życzliwość i gościnność.
Tych, którzy z różnych względów nie będą mogli osobiście udać się na Jasną Górę,
zapraszam do udziału duchowego - w tzw. grupie srebrnej. Łączyć się będzie z pątnikami

przez udział we Mszy św., modlitwę różańcową, różnego rodzaju wyrzeczenia czy też ofiary
na rzecz potrzebujących. Zachęcam też księży do organizowania w dniach od 30 lipca do 15
sierpnia, o godz. 21.00, Apelu Jasnogórskiego, podczas którego będziemy gromadzić się
przed naszą Matką, polecając Jej opiece naszych pątników i ich rodziny, a także sprawy
naszej parafii, diecezji i ojczyzny.
Zapisy na pielgrzymkę zaczną się w niedzielę 20 lipca przy kościołach dekanalnych.
Wszystkim Kapłanom oraz Pielgrzymom udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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ZARZĄDZENIE: Powyższe Zaproszenie Ordynariusza Drohiczyńskiego na Pieszą
Pielgrzymkę do Częstochowy proszę przekazać wiernym we wszystkich kościołach i
kaplicach diecezji w niedzielę 20 lipca br. i zamieścić w gablocie przy kościele.
Ks. Jarosław Rzymski
Notariusz Kurii
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