
Zaproszenie do udziału w XXXVII Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę 

 

W dniu 6 sierpnia 2015 roku wyruszy na trasę do Częstochowy Piesza Pielgrzymka 

Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. 

 

Pielgrzymka to „rekolekcje w drodze”. To czas refleksji, modlitwy i ofiary. Przypomi-

na nam o tym, że całe życie człowieka jest pielgrzymowaniem do wyznaczonego przez 

Stwórcę celu. Temu „wędrowaniu” sens nadaje wiara oraz doświadczenie „Kościoła w dro-

dze”. 

 

„Dotknij miłosierdzia” – to temat sierpniowej pielgrzymki na Jasną Górę. Temat ten 

nawiązuje do ważnych wydarzeń ukazanych przez Ewangelię. Święty Marek mówi o wiel-

kiej wierze ludzi, którzy zbliżali się do Pana Jezusa, aby Go dotknąć. „Wielu bowiem 

uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się 

Go dotknąć (Mk 3,10). Zmartwychwstały Chrystus zaprasza Św. Tomasza do tego, aby do-

tknął Jego boku: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do 

mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan 

mój i Bóg mój!» (J 20, 27-28). 

Temat Pielgrzymki nawiązuje do modlitwy przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży 

i Obrazie Matki Bożej Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego. Włączamy się 

w ten sposób w program duszpasterski związany z przygotowaniem do XXXI Światowego 

Dnia Młodzieży – Kraków 2016. 

W czasie Pielgrzymki pochylimy się bardziej nad Bożym słowem, aby odważnie wy-

znawać wiarę w Boże Miłosierdzie i żyć według Ewangelii. 

Wyrażam wdzięczność wszystkim Kapłanom oraz Osobom świeckim, a szczególnie 

kierownikom i przewodnikom, którzy tworzyli historię Pielgrzymki. Dziękuję Duszpasterzom 

oraz ich Współpracownikom, którzy przygotowują XXXVII Pieszą Pielgrzymkę na Jasną 

Górę. 

Zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, a szczególnie młodzież, do udziału w tych 

„rekolekcjach w drodze”. Wszystkich pątników proszę o tworzenie atmosfery braterskiej 

współpracy w duchu rozmodlenia i ofiary. 

Wszystkich Drogich Diecezjan proszę o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, abyśmy byli 

wierni Chrystusowi. 

 

Na trud pielgrzymowania z serca błogosławię. 

 

Biskup Henryk Tomasik 

Biskup Radomski 

 


