
157. Pielgrzymka Wieluń – Jasna Góra 

 

Drodzy pielgrzymi! 

Biorąc pod uwagę panującą epidemię, postanowiliśmy po długim namyśle i konsultacji z ks. Dziekanem 

Regionu oraz Lekarzem Pielgrzymki, aby zachować ciągłość i wieloletnią tradycję Wieluńskiej Pieszej 

Pielgrzymki na Jasną Górę. Jednak mając przede wszystkim na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo 

pielgrzymów, nasza tegoroczna, 157. Wieluńska Pielgrzymka na Jasną Górę, będzie miała wymiar 

symboliczny poprzez udział przedstawicieli poszczególnych służb pielgrzymkowych, w minimalnej liczbie, 

tylko w jedną stroną i tylko jako zaplecze niezbędne do przeprowadzenia transmisji z trasy dla wszystkich 

pielgrzymów duchowych. Obecnie obowiązujące wytyczne podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego 

dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19, uniemożliwiają nam 

zabranie ze sobą większej grupy pielgrzymów, gdyż nie będziemy w stanie zapewnić im należytych 

warunków sanitarnych w czasie drogi.Zachęcamy w tym roku wszystkich do duchowego pielgrzymowania             

i łączenia się z pielgrzymką za pośrednictwem transmisji w mediach społecznościowych. Każdego dnia 

trwania pielgrzymki (23-25 sierpnia) w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenie w Wieluniu, od godz. 19.00, 

odbywać się będą spotkania dla Pielgrzymów Duchowych z konferencją i modlitwą, będą one również 

transmitowane na żywo przez media społecznościowe.Pielgrzym Duchowy przy zapisie zostawia zapisaną 

swoją intencję, która zostanie zaniesiona przez przedstawicieli na Jasną Górę. Każdy zapisany Pielgrzym 

Duchowy otrzyma tradycyjny znaczek i chustę pielgrzymkową.Jak co roku 25 sierpnia o godz. 10.00                   

w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze zostanie odprawiona Msza Święta Wieluńskiej Pielgrzymki, 

zachęcamy do indywidualnego przyjazdu, zostanie zorganizowany również przejazd autokarowy.Ponieważ 

nie będzie uczestników pielgrzymki, a jedynie służba prowadząca transmisję dla Pielgrzymów Duchowych, 

w tym roku nie będzie zapisów na pieszą pielgrzymkę! Zapisy Pielgrzymów Duchowych i Autokarowych 

odbywać się będą w salce parafialnej przy wieluńskiej kolegiacie w dniach od 17 do 21 sierpnia                            

w godzinach od 10.00 do 11.00 oraz od 16.30 do 18.00 oraz dnia 22 sierpnia od godziny 10.00 do 11. Przy 

zapisie na Pielgrzymkę Duchową, na chustę znaczek oraz koszty organizacyjne związane z zakupem sprzętu 

do stabilnego prowadzenia transmisji wpłacamy dobrowolną ofiarę, przy zapisie na Pielgrzymkę 

Autokarową wpłacamy 25 zł. Wiemy, że wielu z Was cały rok czeka na Pielgrzymkę, prosimy jednak 

o wyrozumiałość i dostosowanie się do wyjątkowego przebiegu tegorocznej pielgrzymki.  

W tym roku wyjątkowo to właśnie trud „niepielgrzymowania” można ofiarować Panu Bogu  

i Matce Jasnogórskiej w ważnych dla nas intencjach oraz intencji zatrzymania epidemii, żebyśmy                          

w przyszłym roku mogli wspólnie pielgrzymować.  


