
K O M U N I K A T 
 

Archidiecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do Rokitna odbędzie się w 
dniu 15 czerwca 2019 (sobota). 
 

miejsce: Sanktuarium Prymasowskiej Wspomożycielki, Rokitno Majątek 23, 05-870 Błonie 

współrzędne GPS (52.18507, 20.667022)  

1. Program pielgrzymki: 

Godzina Wydarzenie 

9:45 Przybycie JE ks. bp Michała Janochy. Odsłonięcie obrazu Matki Bożej 
Prymasowskiej Wspomożycielki. Wręczenie dyplomów Braciom obchodzącym 25-
lecie posługi 

10:10 Krótkie wprowadzenie w historię miejsca – ks. Proboszcz Kazimierz Ambroziak FDP 

10.40 
 

Konferencja - ks. dr Marek Szymula, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP na Wrzecionie 

11.40 Przerwa, przygotowanie do Mszy świętej 

12.00 Msza święta 

13.20 Obiad - I tura – Rejon 1 (prosimy o sprawne spożycie posiłku) 

13.55 Obiad - II tura – Rejon 2 

14.30 Modlitwa różańcowa w intencji Szafarzy i ich rodzin 

15.00 Zakończenie pielgrzymki 

2. W załączeniu plan sytuacyjny Sanktuarium, m. in. z zaznaczonymi miejscami do parkowania. 
3. W sposób szczególny podczas pielgrzymki będziemy obchodzić 25-lecie posługi Braci, którzy 

otrzymali Błogosławieństwo 12.05.1994 roku. Braci Jubilaci zabierają alby. Zbiórka przed ołtarzem  
w albach o 9.30. Przed Mszą świętą zapraszam do zakrystii. 

4. Asystę liturgiczną pełnią Nadzwyczajni Szafarze z Asysty Pontyfikalnej. 
5. 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. 

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

7. Orientacyjne koszty pielgrzymki szacunkowo wynoszą 27 PLN/osobę. W koszty wliczone są: 
a. wyżywienie (obiad - filet z kurczaka w aromatycznym sosie myśliwskim, ziemniaki gotowane z 

koperkiem, marchewka zasmażana, kompot, sernik na kruchym cieście) 
b. dodatkowe koszty (ofiara dla parafii, intencja, sprawy bytowe) 

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

9. Ze względu na bliską odległość od Warszawy nie będzie autokarów. Bardzo proszę Braci w parafiach i 
Braci odpowiedzialnych o kontakt między sąsiednimi parafiami, aby zapewnić niezmotoryzowanym 
Braciom możliwość wspólnej podróży. 

10. Dojazd do Rokitna jest możliwy także komunikacją publiczną – koleją do stacji Płochocin (pociągi z 
Warszawy Zachodniej w kierunku Sochaczewa), a stamtąd autobusem z ulicy Parkowej (około 3 
minuty z dworca PKP, mapka dojścia na przystanek autobusowy w załączeniu). Autobus kierunek Pass 
Bloki przez Błonie godz. 8.03 dn.15.6.2019. Niestety następny autobus jest już po 10.   
Odległość z Płochocina do Rokitna – około 3 km. 

11. Parking po drugiej stronie ulicy naprzeciw kościoła oraz na drodze na cmentarz (załączam plan 
sytuacyjny). 
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 
12.06.2019. 

 

         ks. dr Bartosz Szoplik 
Warszawa, 10 czerwca 2019     Tomasz Pietrucha, Adam Sękowski 


