Żyrardów, dnia 07 lipca 2022r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
ZAPROSZENIE NA XXVII ŁPPM
W najbliższą niedzielę tj. 10 lipca będzie czytany list Księdza Biskupa zapraszający na XXVII
ŁPPM na Jasną Górę. Z góry osobiście dziękuję za jego odczytanie oraz umieszczenie na
stronach parafialnych oraz kontach FB parafii. Dodatkowo przesyłam plakat w wersji
elektronicznej, w dobrej jakości, do umieszczenia w social mediach.
Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki, jak i sam formularz zgłoszeniowy, można znaleźć
na stronie internetowej www.lppm.pl w zakładce NIEZBĘDNIK PIELGRZYMA. Tam znajdują
się wszystkie potrzebne informacje na ten czas dotyczące tegorocznego pielgrzymowania.
ZAPISY odbywają się tylko on-line.
LINK DO ZAPISÓW: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczH9ZHF3ntUDgqX5H8aV1vQPpi_LxPjeuboPw6snjGjK3wA/viewform
TEGOROCZNI PRZEWODNICY GRUP to:
Przewodnicy GRUP:
1.
2.
3.
4.
5.

KOLOR GRUPY:
Biała:
Brązowa:
Biało-Żółta:
Zielona:
Błękitna:
Cytrynowa:
Fioletowa:
Granatowa:
Czerwona:
Pomarańczowa:

PRZEWODNIK:
ks. Józef Petrynowski
ks. Piotr Ornafa
ks. Jacek Zieliński
ks. Paweł Olszewski
ks. Karol Chrapulski
ks. Jakub Zakrzewski
ks. Rafał Babicki
ks. Roman Sękalski
ks. Krzysztof Żądło
ks. Sławomir Piotrowski

Dziękuję wszystkim Księżom Dziekanom, Proboszczom, którzy umożliwiają pójście
na pielgrzymkę i proszę o uwzględnienie tej posługi jako pracy w wymiarze dekanalnym
i parafialnym. Serdecznie zapraszam na choćby jedno lub kilkudniowe towarzyszenie
i odwiedzenie pielgrzymów na trasie ŁPPM. Pomoc w posłudze sakramentalnej mile widziana.

Księża Przewodnicy jako odpowiedzialni za grupy z konkretnych terenów diecezji, osobiście
w dekanatach podadzą informacje, kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie organizacyjne
przedpielgrzymkowe grupy.
XXVII ŁPPM:
Koszt do sekretariatu ŁPPM: 130 zł (WPISOWE);
Koszt bagażówki + koszulki podadzą księża na spotkaniach;
Nocleg w Częstochowie z 14/15 sierpnia w szkole: 17 zł
WIECZORNY APEL PIELGRZYMKOWY (PIĄTEK) Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu
Zapraszamy, aby zabrać przedstawicieli parafii i pokazać co znaczy klimat i charakter
pielgrzymki. Spotykamy się w kaplicy WSD godz. 20:00 na zawiązaniu wspólnoty.
Apel poprowadzą przedstawiciele Grupy Zielonej wraz z ks. Pawłem Olszewskim
– przewodnikiem grupy.
ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI (SOBOTA) 6 sierpnia w Katedrze Msza Święta godz. 7:00
przewodniczy Ks. Bp Andrzeja F. Dziuba. Serdecznie zapraszamy. Wyruszenie XXVII ŁPPM ok.
godz. 9:00.
DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE
Jest również możliwe duchowe uczestnictwo w pielgrzymce. Osoba, która nie może
uczestniczyć w pełni w pielgrzymce, może przesłać swoje zgłoszenie przez formularz on-line
wybierając w nim status DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE. Wpisuje swoje dane adresowe, na
które zostanie wysłany pakiet pielgrzyma oraz regulamin Duchowego Pielgrzymowania.
Zapisy powinny dokonać się maksymalnie do 31 lipca, aby dać możliwość wysłania pakietu
drogą pocztową jeszcze przed wyruszeniem pielgrzymki.
REGULAMIN PIELGRZYMOWANIA DUCHOWEGO
Forma Pielgrzymowania Duchowego jest skierowana szczególnie do osób starszych, chorych i
tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w niej fizycznie.
Włączając się w Pielgrzymowanie Duchowe, należy spełnić następujące warunki:
Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania;
W miarę możliwości uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię Świętą w czasie trwania
ŁPPM 6-14 sierpnia br.;
Każdego dnia odmówić część Różańca Świętego, modlitwę Anioł Pański i Apel Jasnogórski;
Wysłuchać lub odczytać konferencję przygotowaną na dany dzień pielgrzymowania;
Włączać do modlitwy osobistej intencje przewidziane na każdy dzień w Programie
Duchowym ŁPPM;
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Odbyć indywidualnie pielgrzymkę (jeśli jest to możliwe) do najbliższego sanktuarium od
miejsca swojego pobytu;
Swoją chęć podjęcia Pielgrzymowania Duchowego przekazać do sekretariatu ŁPPM za
pomocą formularza on-line lub prosząc o zapisanie duszpasterza w swojej parafii.
Jeśli Pielgrzym Duchowy, zdecyduje się wspomóc Łowicką Pielgrzymkę Młodzieżową
finansowo dobrowolną ofiarą, pieniądze należy przekazać na konto:
Bank Pocztowy
Nazwa: XXVII ŁPPM
Nr konta: 63132015370676683030000003

Tytułem: Duchowy Pielgrzym XXVII ŁPPM – Nazwisko i Imię
Z wyrazami należnego szacunku
oraz pamięci w modlitwiew czasie XXVII ŁPPM.
Przewodnik XXVII ŁPPM

ks. Tomasz Stępniak
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