
 

 

 

 

 

 

 

 

                 I ROWEROWA PIELGRZYMKA 

Z WIELUNIA NA JASNĄ GÓRĘ 
 
W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej 

Pocieszenia zapraszamy do udziału w I Wieluńskiej Rowerowej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 

10 do 12 września 2021 r. Będzie ona dziękczynieniem za ogrom łask, które otrzymaliśmy za 

pośrednictwem naszej Matki i Królowej. Chcemy aby ta inicjatywa była kontynuacją Pieszej 

Pielgrzymki z Ziemi Wieluńskiej, dlatego wyruszymy pod tym samym hasłem: „Monstra te esse 

Matrem” (Okaż się nam Matką). 

 

Ze względu na czas trwającej epidemii liczba miejsc jest ograniczona, grupa będzie liczyła 40 

rowerzystów + osoby funkcyjne. Pielgrzymka będzie trwała trzy dni, a rozpocznie się 10 września Mszą 

Świętą o godzinie 6.00 w Kolegiacie. 11 września o godzinie 08:45 w Kaplicy Cudownego Obrazu 

Matki Bożej na Jasnej Górze weźmiemy udział we Mszy Świętej dziękczynnej, a następnie odprawimy 

Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich. W drogę powrotną wyruszymy 12 września o godz. 8.00, 

przewidziany powrót do Wielunia ok. godz. 19.00. 

 

Najważniejsze informacje: 

 

– Zapisy odbędą się wyłącznie przez stronę internetową www.kolegiata.wielun.pl 

Rozpoczną się 21 sierpnia o godz.10:00, zalogowana osoba będzie mogła zapisać tylko 1 osobę! 

 

– Koszt pielgrzymki w pakiecie podstawowym wynosi 50 zł (chusta, znaczek, ubezpieczenie NNW+OC, 

bagaż oraz inne opłaty organizacyjne). Opata zostanie pobrana na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. 

 

 – Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Częstochowie w cenie od 40 do 45 zł za 1 noc. Cena 

uzależniona jest od domu, w którym uczestnik będzie nocował. Decyzję o chęci noclegu podejmujemy 

od przy zapisach, zaznaczając to w odpowiednim miejscu na formularzu internetowym. Natomiast 

opłatę za nocleg każdy pielgrzym uiszcza na miejscu w noclegowni. 

 

– Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 26 sierpnia w Kolegiacie po Mszy Świętej o godz. 18:00. 

Obecność jest obowiązkowa w celu uzupełnienia informacji i podpisania dokumentów. 

 

– Dnia 11 września zostanie dodatkowo zorganizowana pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę 

powiązana z pielgrzymką rowerową. Wyjazd o godz. 7.15. Zapisy odbędą się również poprzez 

formularz internetowy zamieszczony na stronie www.kolegiata.wielun.pl  Koszt pielgrzymki 

autokarowej to 25 zł. Opłatę należy uiścić 30 lub 31 sierpnia w salce przy Kolegiacie w godz.                   

od 17.00 do 17.45. 
 

Zapraszamy do udziału. 
 

Wszelkie informacje pod nr tel. 796 250 983 lub 731 636 209. 
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