
PIESZA PIELGRZYMKA Z ZIEMI WIELUŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ  

W 50 ROCZNICĘ KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI 

BOŻEJ POCIESZENIA - PANI ZIEMI WIELUŃSKIEJ  

 

 

 
 

                                                                                                                                                              

Rozpoczynamy miesiąc sierpień, który od lat związany jest z pielgrzymowaniem do tronu Królowej Polski. 

W tym roku pielgrzymi 158. Pieszej Pielgrzymki z Ziemi Wieluńskiej wyruszą pod hasłem „Monstra te esse 

Matrem”/ Okaż się nam Matką/. Przypominamy, że dla nas jest to wyjątkowy czas związany z jubileuszem                

50- lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Wieluńskiej przez Prymasa 

Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz metropolitę krakowskiego Karola Kardynała Wojtyłę – dziś 

Świętego Jana Pawła II. Ze względu na czas trwającej epidemii nasza grupa będzie liczyła w tym roku 200 

osób łącznie z zespołem obsługującym pielgrzymkę (porządkowi, schola itp). Pielgrzymować będziemy               

w jedną stronę przez dwa dni, punktem kulminacyjnym w dniu 25.08.2021r., będzie Msza św. sprawowana 

o godzinie 10.00 w kaplicy Matki Bożej oraz nabożeństwo drogi krzyżowej o godz.11.30 na Wałach 

Jasnogórskich. 

 

 Najważniejsze informacje:  

1. Zapisy na pielgrzymkę będą odbywać się wyłącznie przez stronę internetową www.kolegiata.wielun.pl. 

Rozpoczną się 07 sierpnia 2021r. o godz. 10.00, zalogowana osoba będzie mogła zapisać tylko jedną osobę! 

2. Koszt podstawowy pielgrzymki w skład którego wchodzi ubezpieczenie, znaczek, chusta, bagaż to 37 zł – 

płatne przy zapisie.  

3. Każdy pielgrzym będzie miał możliwość skorzystania z dwóch dodatkowych opcji: - przejazd autokarem 

z Krzepic do Wielunia 23.08 oraz z Wielunia do Krzepic 24.08. – koszt 25 zł.  

Z uwagi na obostrzenia organizatorzy nie zapewniają żadnych noclegów w Krzepicach; - nocleg                           

w Częstochowie (w Domu Pielgrzyma JPII) 24-25.08. (wymeldowanie do godz. 9.30) – koszt 28 zł. 

Całkowi    ty koszt wybierając obie opcje to 90 zł. Decyzję dotyczącą przejazdu oraz noclegu podejmujemy 

przy zapisie – również wtedy należy dokonać płatności. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 sierpnia              

po mszy św. o godz. 18.00 w Kolegiacie – obecność w tym spotkaniu jest obowiązkowa w celu podpisania              

i odebrania dokumentów, i innych rzeczy związanych z pielgrzymowaniem. Dodatkowo w dniu 25 sierpnia 

2021 zostanie zorganizowana autokarowa pielgrzymka do Częstochowy powiązana ze 158. Pieszą 

Pielgrzymką Ziemi Wieluńskiej na Jasną Górę. Zapisy na wyjazd odbywać się od 16 do 20 sierpnia                               

w godz 17 15 -18.00 w salce przy Kolegiacie, przy zapisie wpłacamy 25 zł. 

 
 

http://www.kolegiata.wielun.pl/?fbclid=IwAR1M0oqBTbuyVWwQwxBAMffi23wo6yBwP7oreEwovl-8SGUbx8MpJD1kMaU

