Przewielebni Księża,
Drodzy Czciciele św. Jakuba, członkowie Bractwa św. Jakuba w
Więcławicach Starych i miłośnicy Drogi św. Jakuba!
Na początku Nowego 2017 Roku w imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba w
Więcławicach Starych przesyłam najserdeczniejsze życzenia, aby ten rok
upływał w zdrowiu, w obfitości darów i łask Bożych. Życzę dużo sił na
pielgrzymkowej drodze – Buen Camino!
Serdecznie zapraszam do udziału w VI Niedzielnym Pielgrzymowaniu
Lwowską i Podkarpacką Drogą św. Jakuba „Z Maryją i św. Jakubem na
drodze wiary i przemiany” w 2017 roku.
I i II etap tej pielgrzymki zaplanowaliśmy w dniach 30 marca – 2 kwietnia
2017 r. Poniżej podaję program pielgrzymki i warunki uczestnictwa.
Orientacyjny program pielgrzymki
30 marca (czwartek) 2017 r.
16:30 – odjazd autokaru sprzed Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w
Więcławicach Starych
17:00 – odjazd autokaru z pętli autobusowej Kraków-Azory
Około godz. 24:00 – przyjazd do schroniska we Lwowie i zakwaterowanie
Uwaga: Warunkiem przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej jest WAŻNY
PASZPORT.
Godzina przyjazdu do Lwowa jest orientacyjna, gdyż czas oczekiwania na
przejazd przez granicę jest bardzo zróżnicowany i bardzo często wynosi nawet
kilka godzin. Mam nadzieję, że św. Jakub nam pomoże, aby przejście graniczne
pokonać jak najszybciej.
Warunki w schronisku są typowo pielgrzymkowe. Bardzo więc proszę o
zabranie śpiworów. Proszę zabrać prowiant na drogę oraz na kolację, gdyż
tym dniu organizatorzy nie zapewniają kolacji.
31 marca (piątek) 2017 r.
8:00 – śniadanie
10:00 – Msza św. w katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we
Lwowie
11:00-13:00 – zwiedzanie Starego Miasta we Lwowie.
13:00–14:00 – obiad
14:00-17:00 – zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego oraz Cmentarza Orląt
Lwowskich
18:00-21:00 – spektakl w Operze Lwowskiej (fakultatywnie – prosimy przy
zgłoszeniu zaznaczyć chęć udziału w spektaklu i zabrać na wyjazd odpowiedni

strój; koszt około 40 zł; repertuar dostępny na stronie: www.opera.lviv.ua) lub
czas wolny
21:30 – kolacja
1 kwietnia (sobota) 2017 r.
6:30 – śniadanie
7:30 – Msza św. w katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we
Lwowie
8:30-17:00 – I etap VI Niedzielnego Pielgrzymowania Lwowską i Podkarpacką
Drogą św. Via Regia „Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany”;
przejście na trasie: Lwów – przedmieścia Gródka Jagiellońskiego (30 km)
18:00 – obiadokolacja
2 kwietnia (niedziela) 2017 r.
6:30 – śniadanie
7:30 – Msza św. w katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we
Lwowie
8:30-9:30 – przejazd do Gródka Jagiellońskiego
9:30-16:00 – II etap VI Niedzielnego Pielgrzymowania Lwowską i Podkarpacką
Drogą św. Via Regia „Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany”;
przejście na trasie: Przedmieścia Gródka Jagiellońskiego – przedmieścia Sądowej
Wiszni (25 km)
16:00-23:00 – przejazd do Krakowa (w drodze do Krakowa obiadokolacja)
Cena udziału w pielgrzymce: 320 zł/osoba (uzależniona od liczby
uczestników) obejmuje:
Przejazd autokarem, 3 noclegi w salach wieloosobowych (warunki
pielgrzymkowe; potrzebne śpiwory), 3 śniadania, obiad w piątek,
obiadokolacja w sobotę i w niedzielę – na trasie przejazdu do Krakowa,
opłaty za zwiedzanie Lwowa oraz ubezpieczenie KL i NNW.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@caminogalicja.pl lub
kierować telefonicznie do: Franciszek Mróz nr tel. 664 329 302.
Warunkiem udziału w pielgrzymce jest wpłata zaliczki w kwocie 150 zł do
15 lutego 2017 r. Numer konta zostanie podany w e-mailu
potwierdzającym otrzymanie zgłoszenia.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych pielgrzymek, pragnę podkreślić,
że pielgrzymka nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest przez
Bractwo św. Jakuba non profit. Wszystkie wydatki będą do wglądu dla
każdego pielgrzyma.
W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!
Franciszek Mróz
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

tel. 664 329 302

