XXVIII PIELGRZYMKA PIESZA
SUWAŁKI - WILNO
15 - 24/26 LIPCA 2018 r.

„RAZEM Z MARYJĄ,
OBLUBIENICĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”
PIELGRZYMKA DUCHOWA
Warunki Duchowego Pielgrzymowania
Wszystkich, którzy z różnych względów, nie będą mogli
pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do dokonywania zapisu na
pielgrzymkę duchową; do duchowego towarzyszenia pątnikom
pieszym. Nasze zaproszenie szczególnie kierujemy do osób
doświadczających krzyża cierpienia: chorych, przykutych do
szpitalnych łóżek, w podeszłym wieku, samotnych i opuszczonych,
jeżeli pragniecie swoje cierpienie ofiarować za siebie i innych,
poproście osoby sprawne aby Was zapisały na szlak pielgrzymowania
w duchowej łączności do naszej Matki Miłosierdzia. Wasza duchowa
obecność będzie świadectwem zaangażowania w przeżywanie
rekolekcji w drodze i duchowej łączności z nami, wyrażonej poprzez
codzienną jedność w modlitwie na pątniczym szlaku. W czasie
sprawowanych Mszy św. w sposób szczególny będziemy polecać
Bogu wszystkie Wasze intencje. Tę duchową łączność, będziemy
podtrzymywali na trasie poprzez codzienną modlitwą za Was i Wasze
rodziny, podczas Apelu Maryjnego, jak również niosąc Wasze intencje
przed Cudowny Obraz Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie.
Wasza duchowa obecność na trasie pielgrzymki będzie wsparciem
i umocnieniem dla zmierzających ku Ostrej Bramie pątników.Aby jak
najlepiej przeżyć te rekolekcje w drodze, niezbędne jest Wasze
duchowe wsparcie.
Mamy nadzieję, że dzięki Twemu Bracie/Siostro
duchowemu pielgrzymowaniu, łatwiej pokonamy napotykane
w drodze trudności i niewygody oraz lepiej zniesiemy wszystkie
cierpienia na pielgrzymim szlaku.

Warunki uczestnictwa w Duchowej Pielgrzymce Suwałki - Wilno
Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osób starszych, chorych i tych
które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Pielgrzymce fizycznie.
Przeznaczona jest także dla osób, które w sposób duchowy pragną łączyć się
z Pielgrzymką na trasie.
W duchowej Pielgrzymce może uczestniczyć każdy kto w dniach
15 - 26 lipca:
1. Będzie (w miarę możliwości) codziennie uczestniczył we Mszy św.
i przystąpi do Komunii św.
2. Codziennie odmówi część Różańca św., modlitwę południową Anioł Pański
i Apel Maryjny.
3. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną lub
błagalną.
4. Przekaże swoje intencje uczestnictwa do Biura Pielgrzymki.
Ponadto, pielgrzym duchowy otrzymuje pamiątkowy znaczek pielgrzymkowy
oraz kartę pielgrzyma z trasą pielgrzymki i konferencjami, tak, by mógł śledzić
nasze wędrowanie.
Zapisać się jako Pielgrzym Duchowy można w Biurze Pielgrzymki (w domu
zakonnym przy parafii M.B. Miłosierdzia w Suwałkach) czynnym od 15
czerwca do 14 lipca 2018 r. w godz. od 9:00 do 20:00.
Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem: /87/ 734 19 00,
e-mail: suwalki-wilno@salezjanie.pl
Relację z każdego dnia Pielgrzymki będzie można oglądać na stronie
internetowej: www.suwalki-wilno.salezjanie.pl
Kartę zgłoszeniową oraz intencje w jakich chcesz aby modlono się na trasie
pielgrzymki można wysłać pocztą na adres:
Biuro Pielgrzymki „SUWAŁKI - WILNO”
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3
16-400 Suwałki
_______________________________________________________
Jeśli ktoś zdecyduje się wspomóc Pielgrzymkę finansowo,
pieniądze można przekazać na konto Pielgrzymki:

BGŻ BNP PARIBAS 40 1600 1462 1848 1837 4000 0002
lub osobiście w Biurze Pielgrzymki

