
K O M U N I K A T 
 

Archidiecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do Powsina odbędzie się 
w dniu 11 czerwca 2022 (sobota). 
 

miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej, ul. Przyczółkowa 29, 02-968 Warszawa (parafia św. Elżbiety) 

współrzędne GPS (52.12396, 21.10253)  

1. Program pielgrzymki: 

Godzina Wydarzenie 

10:00 Krótkie wprowadzenie w historię miejsca – ks. Proboszcz Lech Sitek 

10.30 
 

Konferencja – ks. prałat Tomasz Sztajerwald, rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Warszawsko - Praskiej 

11.40 Przerwa, przygotowanie do Mszy świętej 

12.00 Msza święta pod przewodnictwem ks. prałata Wiesława Kądzieli 

13.00 Obiad 

14.15 Modlitwa różańcowa w intencji Szafarzy i ich rodzin 

15.00 Zakończenie pielgrzymki 

2. Asystę liturgiczną pełnią Nadzwyczajni Szafarze z Asysty Pontyfikalnej. 
3. W trakcie pielgrzymki będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania, jednak liczba 

spowiedników nie będzie zbyt wielka (przewidujemy max. 3 spowiedników) – dlatego prosimy w 
miarę możliwości nie pozostawiać spowiedzi na Pielgrzymkę. 

4. Dla zgłoszonych na Pielgrzymkę osób (zarówno Braci, jak i członków rodzin) będzie przygotowany 
posiłek.  

5. Orientacyjne koszty pielgrzymki szacunkowo wynoszą 35 PLN/osobę. W koszty wliczone są: 
a. wyżywienie (obiad – żurek i kiełbaska) 
b. dodatkowe koszty (ofiara dla parafii, intencja, sprawy bytowe) 

6. Taca zebrana podczas Mszy św. zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pielgrzymki oraz budowę 
i wystrój ołtarza na Centralną Procesję Bożego Ciała.  

7. Ze względu na bliską odległość od Warszawy nie będzie autokarów. Bardzo proszę Braci w parafiach i 
Braci odpowiedzialnych o kontakt między sąsiednimi parafiami, aby umożliwić niezmotoryzowanym 
Braciom wspólną podróż. 

8. Dojazd do Sanktuarium jest możliwy także komunikacją publiczną – w pobliżu znajdują się przystanki 
autobusowe linii 139, 251, 724, 742, a także 519.  

9. W okolicy znajduje się ograniczona liczba miejsc parkingowych. 
Uwaga! 
Rozliczenie za wyżywienie będzie dokonane na podstawie ilości zgłoszonych osób. Z tego względu  
w razie zaistnienia okoliczności skutkujących brakiem obecności na Pielgrzymce proszę o odwołanie 
swojego przybycia i przesłanie stosownej informacji do odpowiedzialnego w swoim Rejonie do dnia 
05.06.2022. 

 

 
         ks. dr Bartosz Szoplik 

Warszawa, 20 maja 2022     Tomasz Pietrucha, Adam Sękowski 


