
K O M U N I K A T
dotyczący IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 

do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu 
w sobotę 16 czerwca 2018 roku

1. Zgodnie z kalendarium spotkań formacyjnych w roku 2017/2018 Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych
szafarzy Komunii świętej odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018. Spotykamy się w Sanktuarium Relikwii Drzewa
Krzyża Świętego, Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny. Zbiórka naszej grupy przed Bazyliką o godz. 10.30.

2. Uwaga  –  nie  będzie  możliwości  zaparkowania  przed  Sanktuarium. Najbliższe  parkingi  znajdują  się  
w miejscowości Huta Szklana – około 2 km przed Sanktuarium od Strony Kielc. Będzie możliwość wjazdu pod
Sanktuarium odpowiednio  oznaczonymi  autokarami  lub  busami  w  celu  dowozu  pasażerów,  jednak  także
autokary będą parkowały w Hucie Szklanej.

3. Szczegółowy program dnia skupienia przedstawia się następująco:

10.00 Recepcja

11.00 Zawiązanie wspólnoty i prezentacja sanktuarium

11.30 Konferencja

12.30 Posiłek

14.00 Nabożeństwo czerwcowe i adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z okazją do skorzystania ze
spowiedzi

15.00 Eucharystia

16.30 Rozesłanie (godzina orientacyjna)
4. Pielgrzymki  są  pielgrzymkami  rodzinnymi.  Dlatego  w  pielgrzymce  mile  są  widziani  członkowie  rodzin

nadzwyczajnych szafarzy.
5. Wzorem lat ubiegłych zabieramy alby i plakietki – alby ubieramy na Mszę świętą.
6. Ze względu na wielkość bazyliki możemy nie zmieścić się w jej murach – zatem trzeba być przygotowanym na

pozostanie na zewnątrz (trzeba być gotowym na warunki polowe).
7. Przyjazd na Święty Krzyż indywidualnie samochodem lub grupowo autokarem. Zostały zarezerwowane dwa

autokary dla chętnych na wspólną podróż na Święty Krzyż. Przewidujemy wyjazd z Warszawy 16 czerwca rano
(około godziny 7), a  orientacyjne koszty związane z dojazdem Warszawa-Święty Krzyż-Warszawa wynoszą:  
50 PLN od osoby. Ostateczne koszty będą zależne od ilości Braci w autokarach i zostaną podane po zebraniu i
podsumowaniu zgłoszeń.

8. Pielgrzymka jest spotkaniem obowiązkowym, branym pod uwagę przy przedłużeniu posługi na kolejny rok.
Zgłoszenie na Pielgrzymkę jest równoznaczne z obecnością na niej (nie będzie podpisywana oddzielna lista na
miejscu).

9. Prosimy o zgłaszanie udziału w Pielgrzymce poprzez aplikację do 8 czerwca 2018 roku. Osoby, które chciałyby
skorzystać z przejazdu autokarem proszę o zgłoszenie do 6 maja 2018 r w celu zarezerwowania odpowiedniej
liczby  pojazdów (z  podaniem liczby  osób towarzyszących).  Po 6 maja 2018 za zarezerwowane miejsca w
autokarze ciąży obowiązek zapłaty za przejazd. 

10. Osoby,  które  nie  mają  możliwości  zgłosić  się  poprzez  aplikację,  dokonują  zgłoszenia  poprzez  swojego
odpowiedzialnego w parafii. Bracia odpowiedzialni zgłaszają za pomocą arkusza Excel (wzór w załączeniu do
komunikatu), ze wskazaniem sposobu transportu:

 z  Rejonu 1 do  Tomasza  Pietruchy  e-mail:  t  omasz.pietrucha@szafarze.waw.pl,  SMS  na tel.  kom.
609621030

 z  Rejonu  2  do  Adama  Sękowskiego  e-mail:  adam.sekowski@  szafarze.waw.pl,  SMS  na  tel.  kom.
502746294.

11. Jednoczenie  odpowiedzialni  w parafiach proszeni  są  o  przekazanie  komunikatu Braciom nieposiadającym
adresów e-mail.

12. Trudności finansowe niektórych Braci (jeżeli  takie występują) nie mogą być przeszkodą w uczestnictwie w
pielgrzymce. Problemy te należy zgłaszać do Tomasza Pietruchy lub Adama Sękowskiego.

13. Na podane powyżej adresy należy również przesyłać usprawiedliwienia z podaniem przyczyny nieobecności
na spotkaniu. 

ks. dr Bartosz Szoplik
Warszawa, 25 kwietnia 2018 roku Tomasz Pietrucha, Adam Sękowski
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