GRUPA 8 – św. Stanisława BM
PIESZEJ PIELGRZYMKI TARNOWSKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ
przy par. NMP Matki Kościoła i świętego Jakuba Apostoła
pl. Św. Jakuba Ap. 1; 32 – 800 Brzesko; tel. 14-686-37-05
XXXVI Piesza Pielgrzymka Tarnowska – 17 – 25 sierpnia 2018 r.

Drodzy Pielgrzymi XXXVI PPT – gr. 8 świętego Stanisława!
„Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa”, to hasło XXXVI Pieszej
Pielgrzymki Tarnowskiej, która rozpocznie się 17.08.2018r. Wszystkich, którzy chcą na nowo
odkrywać działanie Boga w swoim życiu, a także doświadczyć atmosfery modlitwy i wspólnoty
zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Tronu Jasnogórskiej Pani.
Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską prowadzone będą w lipcu w kancelariach
poszczególnych parafii, a w sierpniu w parafii św. Jakuba w Brzesku. Koszt uczestnictwa w PPT
wynosi 90 zł od osoby. Jeżeli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł. W wypadku
dzieci, każde kolejne dziecko z domu do kl. III gimnazjum płaci tylko 20zł.(Gdy idzie jedno
dziecko z domu płaci 60 zł.)
Tych którzy nie mogą osobiście pielgrzymować zapraszamy do duchowej łączności z Pielgrzymami
i wpisania się na listę Duchowych Pielgrzymów.
Bardzo proszę i zachęcam do zapisywania się w swojej parafii, ponieważ to ułatwi
przygotowanie legitymacji pielgrzyma na spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką, które
odbędzie się 10 VIII 2018 roku.
I. Informacje dla pielgrzymów:
1. Chętni do uczestnictwa w Pielgrzymce powinni zapisać się w swojej parafii.
2. Osoba do 16-go roku życia - uczestnik musi mieć wyznaczonego, pełnoletniego opiekuna – jest
to warunek ubezpieczających. Opiekuna należy podać przy zapisie uczestnika w kancelarii par.
3. Ze względu na trudności noclegowe w niektórych miejscowościach, prosimy do zabierania
namiotów, tych, którzy tylko mogą.
4. Zachęcamy do dokonywania zapisu na pielgrzymkę duchową – zwłaszcza chorych i tych,
którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce. Ich duchowa obecność jest świadectwem
zaangażowania parafii w przeżywanie rekolekcji w drodze. Listy duchowych pielgrzymów będą
umieszczone w Internecie.
5. Spotkanie przed pielgrzymką do Częstochowy będzie miało miejsce 10.08.2018 r. w Auli
Chrystusa Króla w Brzesku tradycyjnie przy kościele św. Jakuba Ap. o godz. 16:30.
II. Pielgrzymowanie duchowe – grupa wsparcia dla pielgrzymów i organizatorów:
Osoby, które nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce i wszystkich parafian zachęcamy do
pielgrzymowania duchowego i odmawiania codziennie dziesiątka różańca w intencji pielgrzymów.
Ponadto, zależnie od możliwości:
1. Wysłuchać relacji Radia RDN Małopolska z pielgrzymki.
2. Uczestniczyć we Mszy św. w swojej parafii, lub za pośrednictwem radia.
3. Pielgrzymować do najbliższego sanktuarium.
4. Przesłać do Organizatorów PPT intencję, która zostanie włączona do modlitw nowennowych na
pielgrzymce.
Niech Pani Jasnogórska wynagrodzi wszystkim podjęty trud w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.
PRZEWODNIK GR 8 – PPT
ŚW. STANISŁAWA BM

