
Drogi Pielgrzymie!Drogi Pielgrzymie!

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa. 1 maja 2021 roku Stolica
Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa.
12  czerwca  2021  roku  Konferencja  Episkopatu  Polski  zgodnie  z
Listem  Kongregacji  zatwierdziła  brzmienie  wezwań  w  języku
polskim przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa
zbawienia,  Podpora  w  trudnościach,  Patron  wygnańców,  Patron
cierpiących, Patron ubogich. 

Nowe brzmienie Litanii obowiązuje z dniem podjęcia uchwały:
Litania  do  świętego  Józefa Kyrie  eleison.  Christe,  eleison.  Kyrie
eleison. Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba,
Boże,  –  zmiłuj  się  nad  nami.  Synu,  Odkupicielu  świata,  Boże,  –
zmiłuj  się nad nami.  Duchu Święty,  Boże,  –  zmiłuj  się  nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, –
módl  się  za  nami.  Święty  Józefie,  Przesławny  potomku  Dawida,
Światło  Patriarchów,  Oblubieńcze  Bogarodzicy,  Opiekunie
Odkupiciela,  Przeczysty  stróżu  Dziewicy,  Żywicielu  Syna  Bożego,
Troskliwy  obrońco Chrystusa,  Sługo  Chrystusa,  Sługo  zbawienia,
Głowo  Najświętszej  Rodziny,  Józefie  najsprawiedliwszy,  Józefie
najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie
najposłuszniejszy,  Józefie  najwierniejszy,  Zwierciadło  cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa, Wzorze pracujących, Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie  dziewic,  Podporo  rodzin,  Podporo  w  trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,  Nadziejo chorych,  Patronie  wygnańców,
Patronie  cierpiących,  Patronie  ubogich,  Patronie  umierających,
Postrachu  duchów  piekielnych,  Opiekunie  Kościoła  świętego,
Baranku  Boży,  który  gładzisz  grzechy  świata,  –  przepuść  nam,
Panie.  Baranku  Boży,  który  gładzisz  grzechy świata,  –  wysłuchaj
nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się
nad nami. 

P. Ustanowił go panem domu swego. 
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy  się.  Boże,  Ty  w  niewysłowionej  Opatrzności  wybrałeś
świętego  Józefa  na  Oblubieńca  Najświętszej  Rodzicielki  Twojego
Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,
* zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. W. Amen.
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„Od Miłosierdzia do Miłosierdzia”„Od Miłosierdzia do Miłosierdzia”

16 – 21 lipca 2021 r16 – 21 lipca 2021 r..

Poznań - 6 lipca

Ostrów Wielkopolski - 10 lipca

Częstochowa - 16 lipca

 Poraj – 16 lipca

 Włodowice - 17 lipca

 Strzegowa - 18 lipca

 Tarnawa - 19 lipca

 Zielonki – 20 lipca

    Kraków – Łagiewniki - 21 lipca

ZapraszamyZapraszamy
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     Pielgrzymka  jest  aktem  religijnym  o  charakterze
dziękczynno-pokutnym.  Szczytem  naszych  dążeń  i
poszukiwań  jest  pełne  uczestnictwo  w  codziennej
Eucharystii oraz oddanie czci Bogu w miejscu szczególnego
kultu.
     Nosimy przy sobie legitymację  pielgrzyma oraz na
widocznym miejscu znaczek pielgrzymkowy.  Zwracamy
się do siebie „siostro”, „bracie”, uświadamiając sobie, że
mamy  jednego  Ojca  w  niebie.  Szczególną  troską
otaczamy  tych,  którzy  idą  po  raz  pierwszy.  Na  trasie
dzielimy  się  uśmiechem,  dobrym  słowem  a  nawet
ostatnim kawałkiem chleba. 
     W codziennym życiu walczymy z nałogami, a tym
samym  w  czasie  trwania  pielgrzymki  nie  palimy
papierosów ani nie używamy napojów alkoholowych -
pod  karą  wykluczenia  z  pielgrzymki.  Wykluczenie  z
grona pielgrzymów,  dokonuje  się  z  podaniem nazwiska
pielgrzyma  do  wiadomości  pątników  oraz  Księdza
Proboszcza.  Ubieramy się godnie  i  skromnie.  Dbamy o
porządek w miejscach postoju i noclegu. Nie kąpiemy się
w rzekach i  jeziorach.  Na  postojach  funkcjonuje  punkt
sanitarny.

Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
-  rzeczywiście  pragnie  owoców  duchowych  i  pogłębienia
formacji religijnej,
- potrafi dzielić się wartościami duchowymi, 
-  chce  tworzyć  atmosferę  życzliwości  i  braterstwa,  radości  i
bezinteresowności,
- umie i chce zachować bezpieczeństwo i porządek na drogach
itp.
- zachowuje szacunek dla przyrody i cudzej własności,
-  kontynuuje  i  rozwija  tradycje  pielgrzymkowe:  spotkania
parafialne,  środowiskowe,  korespondencyjne,  udzielenie
gościny, łączność modlitewna, /dziesiątka różańca/.
-  w  miejscach  kultu  obowiązuje  strój  godny  pielgrzyma
(niedopuszczalny strój plażowy czy sportowy).
- oddalanie się od grupy jest zabronione!
-  dla  bezpieczeństwa  należy  przestrzegać  zaleceń  służby
drogowej  i  porządkowej  powołanej  do  tego  celu  przez
kierownictwo pielgrzymki.
-  za  bezinteresowną  gościnność  gospodarzy  okazujemy
serdeczną wdzięczność. W duchu pokuty należy nastawić się na
liczne niewygody. Dziękujemy Ci za to, że jesteś.
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