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                                               Czcigodny Księże Proboszczu 

 

 

 

Z kościoła parafialnego w Rykach wyruszy grupa pielgrzymkowa 8a XXXV Pieszej 

Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. 

Zanim wyjdziemy zapraszam wszystkich na spotkanie organizacyjne, które odbędzie 

się 2 sierpnia i rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.00 w kościele ryckim, a dalsza część 

spotkania przy grillu na placu kościelnym.   

 Zapisy będą w dniach 3 – 4 sierpnia 2014, od godz. 16.00 do 18.00 w sali 

katechetycznej w domu parafialnym w Rykach. Koszt wpisowego to 120 zł. Obejmuje ono: 

ubezpieczenie, bagaż podstawowy – do 15 kg, śpiwór, materac, namiot, butlę gazową, 

miski, wiaderka, obsługę toalet. Każdy kilogram nadwagi bagażu podstawowego – 4zł.  

Z wpisowego zwolnieni są: trzecia i następna osoba z domu, siostry pielęgniarki 

aktywnie posługujące w grupie oraz osoby o trudnej sytuacji materialnej w rodzinie na 

podstawie zaświadczenia od swojego duszpasterza. Zwolnieni są z wpisowego muzyczni 

niosący swoje instrumenty. Zwolnienie nie obejmuje ubezpieczenia i obsługi toalet (opłata 

10zł). 

Zdawanie bagaży 4 sierpnia od godz. 16.00 do 18.00 w Rykach. 

Msza Święta rozpoczynająca pielgrzymowanie Grupy 8a odbędzie się 4 sierpnia  

o godz. 18.00 w Rykach. 

Wymarsz 5 sierpnia o godz. 4.00 rano z kościoła parafialnego w Rykach. 

Pielgrzymi nie powinni dojeżdżać na własną rękę do Dęblina, natomiast mile widziane 

jest odprowadzanie swoich bliskich i uczestniczenie ze wszystkimi Pielgrzymami we Mszy 

Św. w parafii p.w. Św. Piusa V w Dęblinie. 



Pielgrzymka duchowa skierowana jest do osób, które z różnych względów nie mogą 

wziąć udziału w pielgrzymce w sposób fizyczny, ze względu na podeszły wiek, chorobę, 

skomplikowaną sytuację rodzinną, służbę wojskową, oddalenie od kraju itp. Mogą jednak 

pielgrzymować, łącząc się sercem i modlitwą z pątnikami wędrującymi na Jasną Górę, 

pomnażając w ten sposób dobro duchowe oraz uzyskując wiele łask. 

Codziennie odczytywane są intencje duchowych uczestników pielgrzymki podczas 

modlitwy różańcowej, dlatego proszę o zachęcenie wiernych do udziału w tej formie 

pielgrzymowania i wypisanie intencji na kartach.  

 Informacje dotyczące pielgrzymki umieszczone są na www.parafia-ryki.pl  

w zakładce aktualności. 

 

 

Bardzo proszę o podanie informacji wiernym. 

 
 
 
 
 
 

Z Chrystusowym pozdrowieniem 
Ks. Tomasz Oponowicz  

Przewodnik grupy 8a 
nr tel. 507-552-984 


