
Ogłoszenia pielgrzymkowe 
 

1. Tradycyjnie dniach od 2 do 12 sierpnia z Zielonej Góry wyrusza 
Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę.  

2. W tym roku ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
proponujemy pieszą pielgrzymkę z Zielonej Góry do Otynia w dwie 
soboty 1 i 8 sierpnia. Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 800 w 
konkatedrze Św. Jadwigi i przejdziemy przez Raculę, Drzonków, 
Suchą, Niedoradz do Otynia gdzie modlitwą uwielbienia zakończymy 
pielgrzymowanie. 

3. Pakiet pielgrzyma: identyfikator, smycz, koszty organizacyjne. Koszt 
20 zł 

4. Chętni muszą wcześniej zapisać się na listę, wypełnić wszystkie dane 
wymagane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla 
organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii 
COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. wydane na podstawie 
art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)  
- zbadanie temperatury 
- przestrzeganie i podpisanie zapoznania się z wytycznymi GIS 

5. Niema możliwości pielgrzymowania bez wpisania się na listę 
pielgrzymów !!! 

6. Istnieje możliwość zapisania się na listę honorowych, Duchowych 
Pielgrzymów i ta forma pielgrzymowania staje się główną siłą 
tegorocznej pielgrzymki. Proponujemy w tym czasie od 2 do 12 
sierpnia dla tych którzy mogą wspólne uczestnictwo we Mszy św. 
Karty Duchowego Pielgrzyma przekażą ks. przewodnicy grup. 

7. Proponujemy autokarową pielgrzymkę /z noclegiem bez 
wyżywienia/ na Jasną Górę. Wyjazd 11 sierpnia godz. 1200, powrót 
12 sierpnia ok. godz. 2200, koszt 120 zł. Więcej informacji i zapisy u 
przewodników grup. 

 
 
 
 



8. Przewodnicy grup: 
ks. Michał Szot - Krosno Odrzańskie  przewodnik grupy żółto - białej 
ks. Wojciech Oleśkow par. Św. Józefa przewodnik grupy biało - 
zielonej 
o. Darek Mikusiewicz par. Św. Franciszka przewodnik grupy - czarnej 
ks. Andrzej Ignatowicz par. Ducha Świętego przewodnik grupy - 
czerwonej 
ks. Jan Pawlak par. Podwyższenia Krzyża Świętego 
ks. Mirosław Donabidowicz par. Św. Urbana 
ks. Paweł Terzyk par. Św. Jadwigi. 
ks. Zygmunt Zimnawoda par. Św. Alberta 
ks. Radosław Szymański – par. Św. Mikołaja przewodnik grupy biało 
- czerwonej 
ks. Rafał Szwaja - Drzonków 

9. Dla ciągłości pielgrzymowania pieszo wyruszy grupa księży, do 
których w poszczególne dni pielgrzymki będzie można dołączyć /bez 
możliwości noclegu i wyżywienia z wcześniejszym zgłoszeniem i 
przestrzeganiem wytycznych GIS/ 

10. Więcej informacji na stronie www.pielgrzymka.zgora.pl  
Zapraszamy. 

 

http://www.pielgrzymka.zgora.pl/

