
I. MAJOWA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM PIEKARSKIEGO 
Za niespełna miesiąc, 29 maja odbędzie się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium 
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Już teraz 
prosimy duszpasterzy o zaplanowanie dla panów i młodzieńców zorganizowanych pielgrzymek z 
parafii, zarówno pieszych, rowerowych czy autokarowych, tym bardziej, że zadania tego podejmuje 
się na chwilę obecną co trzecia parafia archidiecezji. 
Program pielgrzymki:  
8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP; 
8.30 – Modlitwa różańcowa. Litania za wstawiennictwem bł. ks. Jana Machy; 
9.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. Powitanie pielgrzymów. Słowo 
społeczne abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego; 
11.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią abp. Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu; 
13.45 – Godzina ewangelizacyjna ze św. Józefem i bł. ks. Janem Machą; 
15.00 – Nabożeństwo majowe pod przewodnictwem abp. koadiutora Adriana Galbasa SAC. 
  
II. PIELGRZYMKA OSÓB CHORYCH DO MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ 
6. Archidiecezjalna pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych odbędzie się w piątek 13 maja w 
bazylice piekarskiej. Szczególną intencją będzie modlitwa za diakonów, którzy przyjmą następnego 
dnia święcenia prezbiteratu. 
W programie pielgrzymki: 
8.45 – Informacje o Sanktuarium Piekarskim; 
9.00 - Modlitwa różańcowa; 
9.25 – Koncert Zespołu „Od Serca” z ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej-
Halembie; 
10.00 – Msza święta; 
11.15 – Poczęstunek; 
11.45 - Zabawy integracyjne; 
12.30 - Nabożeństwo lourdzkie; 
13.30 - Pożegnanie Matki Najświętszej; 
13.45 – Oprowadzenie po kalwarii piekarskiej (osoby z ograniczeniem ruchu będą tam zawiezione); 
zakończenie pielgrzymki. 
Pielgrzymkę organizuje Apostolstwo Chorych, Caritas archidiecezji oraz archidiecezjalne 
duszpasterstwo służby zdrowia. 
  
III. KOLEJOWA PIELGRZYMKA DO LOURDES 
IV archidiecezjalna pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do Lourdes specjalnie 
wynajętym pociągiem z Katowic zaplanowano w dn. 8–16 września br. Szczegóły dostępne są na 
stronie internetowej archidiecezji. Trwają już zapisy. 
  
 IV. SPEKTAKL MARYJNY 
Widowisko muzyczno-multimedialne pt. „Komplementy dla Najpiękniejszej” będący fuzją teatru, 
koncertu i filmu zostanie wystawione w niedzielę 15 maja o 18:00 w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym w Czerwionce Leszczynach. Bilety do nabycia on-line na stronie na stronie 
www.chck.pl i www.ckecl.pl/kup-bilet/ oraz w kasach ChCK oraz CKE. Spektakl jest organizowany 
przez Wydział Katechetyczny, Katolicką Fundację Młodzi dla Młodych, Teatr Kozubka oraz 
stypendystów studium Teatru Franciszka. 

V. SZLAKIEM ŚW. JANA SARKANDRA 
W kolejną rocznicę kanonizacji św. Jana Sarkandra zapraszamy na parafialną Pielgrzymkę do miejsc 
i kościołów związanych z tym św. męczennikiem. Wyjazd w sobotę, 14 maja o 8:00 z parkingu obok 
kościoła. Nawiedzimy Skoczów, Górki Wielkie, Rybnik Paruszowiec i Bełk. W programie jest Msza 
św. i posiłek  Zapisy w zakrystii. 
  


