PIESZA PIELGRZYMKA PODLASKA NA JASNĄ GÓRĘ
W KATOLICKIM RADIU PODLASIE

OD 2 SIERPNIA RUSZA STUDIO PIELGRZYMA
DNI
POWSZEDNIE
(poniedziałek
– sobota)
Od
2 sierpnia
rusza
studio
7.40, 10.10, 15.20, 17.50 - na żywo relacje z trasy
08.50, 11.50, 18.10 - materiał reporterski

pielgrzyma

DNI POWSZEDNIE (poniedziałek – sobota)
NIEDZIELA
7.40, 10.10,
15.20, 17.50 - na żywo relacje z trasy
07.40- -materiał
na żywo relacja
z trasy
08.50, 11.50
reporterski
08.50 - materiał reporterski
11.50 - materiał reporterski

NIEDZIELA
- na żywo
relacja STUDIO
z trasy PIELGRZYMA
OD 215.20
SIERPNIA
RUSZA
POWSZEDNIE
– sobota)
07.40DNI
- na
żywo relacja (poniedziałek
z trasy
PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH ZAPRASZAMY NA:
7.40,
10.10,
15.20,
17.50
- na żywo relacje z trasy
08.50 - materiał
reporterski
06.00 - transmisję
Mszy św. z siedleckiej katedry (poniedziałek – sobota)
08.50,
11.50,
18.10
materiał
reporterski
11.50 - materiał
reporterski
12.00 - Anioł
Pański
15.20 - na
żywo
relacjaróżańcową
z trasy
20.30
- Modlitwę
21.00
- transmisję
17.50NIEDZIELA
- na
żywo
relacja zApelu
trasyJasnogórskiego z trasy pielgrzymki (1–12 sierpnia)
07.40
- na- żywo
relacja
z trasy
12.05
Nowenna
przed
Uroczystością Wniebowzięcia NMP(6-14 sierpnia)

08.50 - materiał
reporterski
PIELGRZYMÓW
DUCHOWYCH
ZAPRASZAMY NA:
TRANSMISJE
DODATKOWE:
11.50
- materiał reporterski
2
sierpnia
06.00
– transmisję
z katedry siedleckiej (poniedziałek – sobota)
15.20
- na żywo Mszy
relacjaśw.
z trasy
07.00 Pański
- transmisja Mszy św. z katedry siedleckiej, rozpoczęcie Pielgrzymki
12.00 - Anioł
5 sierpnia
PIELGRZYMÓW
DUCHOWYCH ZAPRASZAMY NA:
20.30
- Modlitwę
różańcową
07.00 - transmisja Mszy św. z Dęblina
06.00
transmisję
MszyJasnogórskiego
św. z siedleckiej katedry
(poniedziałek (1–12
– sobota)
21.00
– transmisję
Apelu
z trasy pielgrzymki
sierpnia)
13-sierpnia
12.00
- Anioł
Pański
12.05
- Nowenna
przedMszy
Uroczystością
18.00
- transmisja
św. z MirowaWniebowzięcia NMP(6-14 sierpnia)

KARTA DUCHOWEGO
UCZESTNIKA PIELGRZYMKI

20.30
Modlitwę różańcową
14-sierpnia

21.00
- transmisję
Jasnogórskiego
z trasy pielgrzymki
(1–12 sierpnia)
05.45
-DODATKOWE:
07.00 – Apelu
transmisja
z wejścia pielgrzymów
na Jasną Górę
TRANSMISJE
09.00
- transmisja
Mszy
św. z Wałów Jasnogórskich
– zakończenie
12.05
- Nowenna
przed
Uroczystością
Wniebowzięcia
NMP(6-14 Pielgrzymki
sierpnia)
2 sierpnia
07.00TRANSMISJE
- transmisja Mszy
św.
z
katedry
siedleckiej,
rozpoczęcie
Pielgrzymki
DODATKOWE:
2 sierpnia
5 sierpnia
07.00
transmisja
Mszy
z katedry siedleckiej, rozpoczęcie Pielgrzymki
07.00 - transmisja Mszy
św.św.
z Dęblina
5 sierpnia
13 sierpnia
07.00 - transmisja Mszy św. z Dęblina
18.0013- transmisja
sierpnia Mszy św. z Mirowa
18.00 - transmisja Mszy św. z Mirowa
14 sierpnia
sierpnia
05.3014- 07.00
– transmisja z wejścia pielgrzymów na Jasną Górę
- 07.00 – transmisja z wejścia pielgrzymów na Jasną Górę
09.0005.45
- transmisja
Mszy św. z Wałów Jasnogórskich – zakończenie Pielgrzymki
09.00 - transmisja Mszy św. z Wałów Jasnogórskich – zakończenie Pielgrzymki

34
KARTA DUCHOWEGO
2014PIELGRZYMKI
UCZESTNIKA

34
2014

WARUNKI UCZESTNICTWA
w Duchowej Pielgrzymce Podlaskiej
na Jasną Górę

Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osób
starszych, chorych i tych, które z różnych względów
nie mogą uczestniczyć w Pielgrzymce fizycznie.
Przeznaczona jest także dla osób, które w sposób
duchowy chcą łączyć się z pielgrzymką na trasie.

W Duchowej Pielgrzymce
może uczestniczyć każdy
kto w dniach od 1 do 15 sierpnia:
1. Będzie (w miarę możliwości) codziennie
uczestniczył we Mszy św. i przystąpi do
Komunii św.
2. Codziennie odmówi część Różańca św.,
modlitwę południową Anioł Pański i Apel
Jasnogórski.
3. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją
wynagradzającą, pokutną lub błagalną.
4. Codziennie odmówi Modlitwę Pielgrzyma.
5. Przekaże swoje intencje uczestnictwa
kierownictwu Pielgrzymki.

MODLITWA PIELGRZYMA
Wszechmogący Wieczny Boże,
Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez
pustynię byłeś wodzem i drogą,
otaczaj opieką tych wszystkich, którzy
podjęli się trudu pieszej pielgrzymki,
daj im szczęśliwie dojść do Tronu
Jasnogórskiej Pani i dopomóż
bezpiecznie powrócić do domów.
Najlepszy nasz Ojcze,
Ty przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym prowadzisz do siebie
swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali
ponad wszystko i zawsze kroczyli
w naszej ziemskiej pielgrzymce
drogą Twoich przykazań.
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś
Najświętszą Marię Pannę jako wzór
do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni,
postępowali drogą nowego życia.
AMEN

