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Zaproszenie na X Jubileuszową Rowerową Pielgrzymkę na 

Jasną Górę   

Szczęść Boże  

 Gdy w 2004 roku po raz  pierwszy wyruszaliśmy na rowerach pielgrzymkowym 

szlakiem na Jasną Górę to któż mógł przewidzieć , iż jubileuszowa X pielgrzymka wypadnie 

właśnie w Roku Wiary. Dlatego pragniemy aby Nasza jubileuszowa pielgrzymka była 

wydarzeniem wyjątkowym, niezapomnianym, oraz co najważniejsze przynoszącym dobre 

owoce i umacnianie w wierze.  Będzie to nasz najdłuższa pielgrzymka w takcie której  w 

czasie trzynastu sierpniowych dni pokonamy ok. 950 km. Każdego dnia nawiedzimy 

Sanktuaria Maryjne oraz inne miejsca kultu tj. Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku w którym 

na zesłaniu przebywał ks. prymas kardynał Stefan Wyszyński , Sanktuarium Świętej Anny na 

Górze Św. Anny. Wiele z tych miejsc dane nam było już odwiedzić,  niemniej z radością do 

nich powrócimy. Będą na szlaku również miejsca nowe tj. Sanktuarium Matki Bożej 

Opiekunki Poczętego Życia znajdujące się w Złotych Górach w Czechach czy Sanktuarium 

Matki Bożej Opiekunki Rodzin w Leśniowie. Przewidziane są wycieczki krajoznawcze między 

innymi spacer lub przejażdżka na górę Ślężę oraz zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie 

k/Częstochowy. W tym roku pod koniec pielgrzymki będziemy mogli podziękować za lata 

orędownictwa  nad Naszą grupą jej patronowi świętemu Maksymilianowi Kolbe, uczestnicząc 

w uroczystej mszy odpustowej  w kościele pod Jego wezwaniem w Czadrowie u naszego 

przyjaciela ks. Aleksandra.  Nagrodą dla wszystkich będzie zapewne udział w Wielkim 

Odpuście Krzeszowskim  14-15 sierpnia. Ten list jest zaproszeniem na X Jubileuszową 

rowerową pielgrzymkę do Naszej Matki i Królowej czczonej na Jasnej Górze. Jako 

organizatorzy przewidujemy udział maksymalnie 35 osób  podzielonych na minimum trzy 

grupy. Każda z grup będzie prowadzona i zamykana przez pilotów posiadających 

doświadczenie w jeździe grupowej. Nocować będziemy w schroniskach i domach pielgrzyma 

nie będzie noclegów pod namiotami. Posiłki składać się będą ze śniadań, posiłku w drodze i 

obiadokolacji. Zapewniamy transport bagażu (do 15  kg). Przy cenach   z dnia dzisiejszego 

koszt pielgrzymki  wynosiłby  ok. 950 zł. Jest to tyle ile planujemy wydać na Wasze potrzeby. 

Jako organizatorzy nie planujemy zysków, a obsługa pielgrzymki czyli członkowie 

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy 

zatrudnieni są jako wolontariusze. Koszty dla jednego uczestnika procentowo rozkładają się 

następująco (przy 35 uczestnikach):   48%-noclegi; 30%-obiady; 10%-transport; 8%-posiłki w 

drodze(śniadania);4%-inne (logistyka, ubezpieczenie).W większości schronisk i domów 

pielgrzyma do końca I kwartału br. wymagana jest wpłata zaliczki, w związku z tym to i my 

prosimy Was o nią. W tym roku wpłatę można dokonać w III ratach , pierwsza w wysokości 

400zł do 31marca, druga w wysokości 300zł do końca 31maja , ostatnia w dniu wyjazdu. 

Prosimy o przemyślenie propozycji, więcej informacji i zapisy na pielgrzymkę pod adresem 

internetowym sledzma@interia.pl oraz  pod nr Tel. 668 876 586 lub  76 722 48 76. Jeśli 

mailto:sledzma@interia.pl


chcesz jechać a pieniądze wpłacisz w terminie to nie czekaj do wpłaty zaliczki ale poinformuj 

nas ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Myślimy że warto już teraz zaplanować swój 

urlop i zafundować sobie, a może i rodzinie lub znajomym takie trzynastodniowe „wczasy z 

Maryją”. Jeszcze raz bardzo prosimy o rozważenie propozycji i odpowiedź. W imieniu 

organizatorów X Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę OO. Franciszkanów i Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej oraz własnym życzę rozsądnych decyzji, dużo czasu na trening i 

jeszcze więcej na modlitwę. Z Panem Bogiem.  

Marek Śledź  

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy 

 

 

X Jubileuszowa Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę 

Dzień 1 sobota    3.08.2013r  

Legnica- Sulistrowiczki-Sobótka ok. 85km – (Sanktuarium Matki Bożej 

Dobrej Rady) 

Dzień 2 Niedziela    4.08.2013r.   

Sobótka – Ślęza – Sobótka (pieszo lub na rowerach) ok.10km -                        

( Sanktuarium NMP Matki Bożej Nowej Ewangelizacji) 

Dzień 3 poniedziałek   5.08.2013r. 

Sobótka – Oława - Wołczyn ok.120km( Sanktuarium Matki Boskiej 

Pocieszenia) 

Dzień 4 wtorek    6.08.2013r. 

Wołczyn – Częstochowa ok.100km (Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 

Truskolaskiej) 

Dzień 5 środa      7.08.2013r. 

Jasna Góra – (Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej) 

 

 



 

Dzień 6 czwartek            8.08.2013r. 

Częstochowa – Leśniów– Częstochowa ok.70km- (Sanktuarium Matki 

Bożej Leśniowskiej Królowej Rodzin) 

Dzień 7 piątek    9.08.2013r. 

Częstochowa – Żędowice – Góra Świętej Anny ok. 95km - (Sanktuarium 

Matki Boskiej Bolesnej 

Dzień 8 sobota    10.08.2013r. 

Góra Świętej Anny – Głogówek – Prudnik ok. 65km – (Sanktuarium 

Matki Boskiej Loretańskiej)   

Dzień 9 Niedziela   11.08.2013r. 

Prudnik – Zlate Hory(Czechy) –Prudnik ok. 65km – ( Sanktuarium Matki 

Bożej  Obrończyni Poczętego Życia) 

Dzień 10 poniedziałek  12.08.2013r. 

Prudnik – Henryków – Bobolice – Starczów ok. 100km – (Sanktuarium 

Matki Bożej - Matki Języka Polskiego oraz Sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej Bobolickiej) 

Dzień 11 wtorek     13.08.2013r. 

Starczów – Bardo – Krzeszów ok. 115km – (Sanktuarium Matki Bożej 

Strażniczki Wiary) 

Dzień 12 środa    14.08.2013r. 

Krzeszów – Lipienica – Chełmsko Śląskie – Krzeszów ok. 25km - 

(Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej) 

Krzeszów – Czadrów – Krzeszów ok. 10km  

Dzień 13 czwartek    15.08.2013r. 

Krzeszów – Legnica  ok. 90km                                                                   

„Niech Jezus i Maryja droga będą z Wami na wszystkich drogach” 


