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PIESZA PIELGRZYMKA WIELUŃ - JASNA GÓRA 

 

Drodzy pielgrzymi ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną, 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 w Polsce z dnia 5 

czerwca 2020 r. wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.                

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.) 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. 

Tradycyjnie 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!  

Informację o zapisach na pielgrzymkę duchową i autokarową zostaną podane w późniejszym 

terminie (Pielgrzymi Duchowi i autokarowi otrzymają tradycyjny znaczek i chustę). 

Wiemy, że wielu z Was cały rok czeka na Pielgrzymkę, prosimy jednako 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. 

 


