DUCHOWY PIELGRZYM
150. PIESZA PIELGRZYMKA PIOTRKOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ
11 - 16 LIPCA 2019 R.
Bracie i siostro! Jeżeli ze względu na chorobę, wiek, samotność, pracę bądź też inne
doświadczenie losowe nie będziesz mógł uczestniczyć w 150. Pieszej Pielgrzymce Piotrkowskiej na
Jasną Górę chciałbym Cię zaprosić do duchowego pielgrzymowania. Dzięki takiej formie
przeżywania pielgrzymki, będziesz mógł uczestniczyć w Krzyżu cierpienia naszego Zbawiciela, a
przez to zaofiarować swoje cierpienia duchowe i fizyczne w intencji osób pielgrzymujących.
Jednocześnie zapewniam, że na pielgrzymim szlaku wraz z całą pielgrzymującą wspólnotą,
będziemy pamiętali w modlitwach o Twojej intencji, polecając ją Bogu, w modlitwie różańcowej,
Koronce do Bożego Miłosierdzia, wyrzeczeniu i ofierze. Ufam, że modlitwa wstawiennicza tak
wielu osób, przyniesie zbawienne owoce dla wszystkich pielgrzymów duchowych.

PROPOZYCJE FORM DUCHOWEGO PIELGRZYMOWANIA:
– duchowe pielgrzymowaniu trwa od 11 do 16 lipca 2019 r.,
– każdy dzień możesz przeżywać w konkretnej intencji: wynagradzającej, błagalnej, dziękczynnej
(intencję należy wzbudzić podczas modlitwy). Intencje można wkładać do Pielgrzymkowej
Skrzynki Intencji, do 11 VII.
– codziennie odmówić Modlitwę Duchowego Pielgrzyma,
– codziennie w miarę możliwości uczestniczyć we Mszy świętej,
– codziennie odmówić: różaniec albo Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji pielgrzymki oraz
swojej,
– wziąć udział pożegnaniu pielgrzymów (Msza święta 11 VII, godz. 7:00) i Mszy świętej
dziękczynnej 17 VII, godz. 18:00 w Farze.
Chociaż nie będziesz z nami ciałem, możesz być z nami duchem. Pielgrzymuj duchowo. Szukasz
przemiany życia? To może być dobry początek odnowy Twojej wiary, Twojego życia! Bądź więc i
Ty z nami na pielgrzymim szlaku.

MODLITWA DUCHOWEGO PIELGRZYMA – do codziennego odmawiania
Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje
duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi
ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencje/. Oddaje Ci Matko moje
radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z
Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod
Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc świętej
Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki
złego ducha, uproś opiekę świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie
doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz
mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem i odczytywać natchnienia Ducha
Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i
zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen.
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KARTA DUCHOWEGO PIELGRZYMA
W tej intencji będziemy modlić się ustawicznie, a 16 lipca o 11:00 podczas Sumy Odpustowej ks. Jacek Tyluś, Kierownik
tegorocznej Pielgrzymki będzie modlił się we wszystkich intencjach duchowych pielgrzymów.
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