
Ja ka siła jest,
w sple cionych moc no dłoniach.
Jaką moc ma spoj rze nie 
w ludzkie oczy.
Jak dob rze, gdy ludzi łączy serce.
Każdy dzień inaczej się toczy!

WAŻNE I CIEKAWE 
INFORMACJE
Transmisje Eucharystii, audycje 
i relacje z trasy pątniczej można 
codziennie odsłuchać na antenie 
diecezjalnego Radia 
RDN Małopolska 
o częstotliwościach 103,6 FM. 
Przebieg pielgrzymiego trudu 
można również śledzić poprzez 
oglądanie zdjęć na stronie 
internetowej pielgrzymki: 
www.pielgrzymkatarnowska.pl 
oraz na stronie naszej parafi i: 
www.mbnp.mielec.pl

KONTAKT TELEFONICZNY
Przewodnik grupy: 
ks. Andrzej Bajorek 
– tel. 513 480 337
Parafi a pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Mielcu
ul. Ks. H. Arczewskiego 1



Wszechmogący Wieczny Boże, 
Ty niegdyś dla ludu wędrującego 
przez pustynię byłeś wodzem i drogą, 
otaczaj opieką tych wszystkich, którzy 
podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, 
daj im szczęśliwie  dojść do Tronu 
Jasnogórskiej Pani i dopomóż 
bezpiecznie powrócić do domów. 
Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez 
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym 
prowadzisz do siebie swój Kościół 
Pielgrzymujący na ziemi, dozwól, 
abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko 
i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej 
pielgrzymce drogą Twoich przykazań. 
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś 
Najświętszą Maryję Pannę jako wzór 
do naśladowania. Spraw, abyśmy 
w Nią wpatrzeni, postępowalidrogą 
nowego życia. Amen

Odmówić: 
Ojcze Nasz, 
Zdrowaś Maryjo, 
Pod Twoją Obronę.

Proszę o modlitwę w intencji:CODZIENNA MODLITWA  
DUCHOWEGO 
PIELGRZYMOWANIA

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE

To wzajemne wspieranie się 
osób pielgrzymujących i tych, 
którzy z różnych racji nie mogą 
pielgrzymować fizycznie. 
Poprzez deklarację modlitwy 
w intencji pątników, zyskujemy 
olbrzymi dostęp do Bożych łask, 
jakie w trudzie pielgrzymowania 
każdy z idących wysługuje 
u Dobrego Boga za przyczyną 
Matki Bożej – Jasnogórskiej Pani. 
Wspólnota Pielgrzymkowa 
w codziennej modlitwie poleca 
wszystkie intencje, jakie są jej 
powierzone, jak również mocno 
odczuwa modlitewne wsparcie na 
pątniczym szlaku. 
Każdy, kto chce włączyć się 
w Duchową Pielgrzymkę 
Grupy 17 św.  Rafała, 
jest proszony, aby poniżej zapisał 
swoją intencję, w jakiej wspólnota 
pątnicza będzie się modlić, 
może zapisać także swoje imię.

Ponadto w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, 
który przeżywamy w szczególny sposób, 
również  z Wami – Duchowi Pielgrzymi, 
idąc do Tronu Jasnogórskiej Pani, pragniemy 
dziękować za 1050 lat wiary w naszej 
Ojczyźnie i prosić, aby nadal cała Polska, 
a w niej wszystkie rodziny były Bogiem 
silne. Będziemy modlić się także za te 
osoby, które pobłądziły na drogach życia, 
aby doznały łaski odnalezienia w swym 
życiu Miłosiernego Pana. Ufamy, że te 
intencje drogie są każdemu z Was, dlatego 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
Udział w Duchowej Pielgrzymce nie wiąże 
się z koniecznym uiszczaniem jakichś opłat, 
dopuszcza jednak możliwość złożenia ofiary 
na cele związane z organizacją pielgrzymki. 
Jeżeli ktoś pragnie z hojności serca wesprzeć 
ten cel prosimy ofiary wraz z zapisaną 
intencją złożyć do specjalnie przygotowanej 
skrzynki w kaplicy św. Józefa, w kościele 
MBNP w Mielcu lub przekazać księdzu 
przewodnikowi. 
Wszystkim szczere BÓG ZAPŁAĆ!


