
       Komunikat Biskupa Siedleckiego 

KAZIMIERZA GURDY 

         zachęcający do włączenia się 

       w 40. Pieszą Pielgrzymkę Podlaską na 
Jasną Górę 

                           (2020) 

 

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, 

Drodzy Siostry i Bracia!  

Słyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa zachętę do bycia 
ludźmi mądrymi na wzór króla Salomona 
i do rozeznania, co w naszym życiu jest ważne. Ci, którzy to 
odkryli, którzy znaleźli skarb, czyli to, co w ich życiu najważniejsze, 
uczynili wszystko, aby go zdobyć i aby go nie utracić. Dla nas ludzi 
wierzących najważniejszą wartością jest Bóg i wiara w Niego. On 
jest źródłem naszej mądrości i naszego szczęścia. Nie chcemy tych 
skarbów utracić, ale chcemy nimi żyć i je pomnażać. Szansą na to 
będzie nasza Piesza Pielgrzymka Podlaska. Jak już o tym pisałem w 
liście odczytanym w parafiach naszej diecezji w niedzielę 
21 czerwca br., nie będzie ona przebiegała w tym roku, tak jak w 
latach poprzednich. Każdego dnia będzie nas reprezentować inna, 
dziesięcioosobowa grupa pielgrzymów, która zaniesie nasze 
intencje do Częstochowy, my zaś będziemy jej towarzyszyli 
modlitwą w naszych parafiach.  

Drodzy Bracia i Siostry! Pragnę zachęcić do uczestnictwa w 
modlitewnych spotkaniach 
w parafiach. Moją zachętę kieruję nie tylko do tych, którzy pragną 
pielgrzymować w tym roku na Jasną Górę, ale także do wszystkich, 
którzy z różnych powodów nie mogli się w nią włączyć. 
Potraktujmy tę propozycję jako nasze rekolekcje. Nie mogliśmy w 
tym roku uczestniczyć w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych 
z powodu koronawirusa. Postarajmy się zatem znaleźć czas na 



wieczorne spotkania modlitewne w czasie trwania naszej 
pielgrzymki. Złożą się na nie: modlitwa różańcowa, konferencja 
i Msza św. oraz Apel Jasnogórski. Konferencje wygłaszane podczas 
wieczornych spotkań modlitewnych będą dotyczyć tajemnicy 
Eucharystii. Każda z konferencji będzie poświęcona poszczególnym 
częściom liturgii Mszy św. Potrzebujemy dostrzec na nowo ich 
znaczenie i ich duchowe piękno. Dzięki temu nasze uczestnictwo 
będzie bardziej owocne dla nas i dla wszystkich uczestników 
Eucharystii. Liturgia Mszy św. wprowadza nas poprzez słowa i 
gesty w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni, aby w tej tajemnicy naszego 
zbawienia uczestniczyć. Eucharystia jest źródłem naszego 
zjednoczenia z Ojcem Niebieskim, jest źródłem duchowej mocy do 
przeżywania kolejnego dnia czy tygodnia. Bez uczestnictwa we 
Mszy św., bez Eucharystii, chrześcijanin nie może być prawdziwym 
chrześcijaninem. Niech zachętą będą dla nas słowa męczenników z 
II wieku, którzy stojąc w obliczu śmierci, wyznali, że nie mogą żyć 
bez Eucharystii. 

Proszę Księży Dziekanów i Księży Proboszczów, Księży 
Wikariuszy, Osoby Życia Konsekrowanego, pielgrzymkową służbę 
liturgiczną i muzyczną, aby włączyli się w jak najlepsze 
przygotowanie spotkań modlitewnych w parafiach, jak też 
dziesięcioosobowych grup pielgrzymów niosących na Jasną Górę, 
przed oblicze Matki Bożej, nasze prośby. 

Wszystkim z serca błogosławię       

         
               BISKUP SIEDLECKI 

L.dz. 658/2020 
Siedlce, dnia 23 lipca 2020 r. 
 

Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we 
wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej, w niedzielę 26 lipca 
br. 


