
Drogi Pielgrzymie!Drogi Pielgrzymie!
Święty Marek Ewangelista, razem z matką Marią mieszkał w
Jerozolimie  w  domu,  który  był  często  nawiedzany  przez  uczniów
Jezusa, zwłaszcza św. Piotra. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie
w tym domu miała  miejsce  Ostatnia Wieczerza z udziałem Jezusa.
Tam  też  zbierali  się  Apostołowie  po  śmierci  krzyżowej  i
zmartwychwstaniu  Pana  (Dz.  12,12).  Bardzo  możliwe,  że  młodego
Marka  ochrzcił  św. Piotr,  wszak w swoim liście nazwie go później
„swoim synem”.
W  Dziejach  Apostolskich,  spotykamy  św.  Marka  i  jego  kuzyna
Barnabę  u  boku  Pawła,  któremu  towarzyszą  w  pierwszej  wyprawie
misyjnej w Azji Mniejszej. Z powodu konfliktu, do jakiego doszło z
Apostołem  pogan,  Marek  opuścił  go  ok.  49  roku.  Św.  Paweł  nie
zgodził  się,  by mu towarzyszył  w drugiej  wyprawie,  dlatego  Marek
razem z Barnabą udali się na Cypr.
Następnie widzimy  Marka w Rzymie. Między nim a Pawłem doszło
do zgody, bo Apostoł powierzał mu różne misje, między innymi wysłał
go  do  Kolosan.  Potem  Marek  towarzyszy  św.  Piotrowi  w  jego
rzymskim więzieniu.
Według  św.  Marka  głównym  przesłaniem  Jezusa  było  głoszenie
Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia:  "Czas się wypełnił i
bliskie  jest  królestwo  Boże.  Nawracajcie  się  i  wierzcie  w
Ewangelię". Ewangelista  Marek,  zaprasza  także  współczesnych
uczniów Pana, ażeby „poszli za Nim” (Mk. 1, 20) i uważnie słuchali
Jego słów. Jesteśmy też zaproszeni, by kontemplować cuda Jezusa. Nie
wiemy dokładnie,  ze  względu  na brak źródeł,  czy św.  Marek zginął
śmiercią  męczeńską  w Rzymie za czasów Nerona, czy raczej oddał
życie dla Jezusa za czasów Trajana pod koniec I wieku, w Aleksandrii,
gdzie miał być jej pierwszym biskupem. Jego relikwie czczone są w
Wenecji  w pięknej  bazylice  noszącej  jego  imię.  Św.  Marek, został
ogłoszony  w  Kościele  patronem  „nowej  ewangelizacji”,  do  której
zachęcał  nas  Święty  Jan  Paweł  II, a  dzisiaj  czyni  to  Papież
Franciszek.

„Módl się za nami…”„Módl się za nami…”
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XVI WIELKOPOLSKAXVI WIELKOPOLSKA
PIESZA PIELGRZYMKAPIESZA PIELGRZYMKA
„Od Miłosierdzia do Miłosierdzia”„Od Miłosierdzia do Miłosierdzia”

16 – 21 lipca 2018 r16 – 21 lipca 2018 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

Regulamin XVIRegulamin XVI
Wielkopolskiej Pieszej PielgrzymkiWielkopolskiej Pieszej Pielgrzymki

     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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