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G dyńska pielgrzymka wy-
ruszyła w środę  z parafii 
pw. NSPJ w Środmieściu 

Gdyni  w kierunku Jasnej Góry 
w Częstochowie. Pielgrzymów od-
prawił ks. bp Zbigniew Zieliński. 

- Trzeba nie tylko sprecyzować 
gdzie idziemy, ale też dokąd. Żeby 
nie okazało się, że dojdziemy 
do celu na Jasną Górę, ale nie doj-
dziemy do celu duchowego, że nie-
wiele się zmieni w naszym życiu, 
że nie będziemy głosić  słowa - mó-
wił w kazaniu.  

W pierwszym etapie piel-
grzymki  szło ponad 200 osób.  - 
Część  bierze udział tylko w począt-
kowym odcinku, odprowadzają 
bliskich. W każdym momencie 
można też do nas dołączyć, choć 
na kilka dni. Liczba osób idących 
do Częstochowy może się cały czas 
zmieniać - mówi ks. Krzysztof 
Czaja, kierownik pielgrzymki.  

Mają do przejścia ponad 550 
km, planowo na Jasną Górę dojdą 
12 sierpnia. Każdy pielgrzymuje 
w jakiejś intencji, swoich, a często 
również rodziny i  bliskich.  

- W gdyńskiej pielgrzymce idę 
już dziesiąty raz -  mówi Magdale-

na Dłużak. - Zwerbowała mnie ko-
leżanka, zachęcił ksiądz pro-
boszcz, ówczesny kierownik piel-
grzymki. Spodobało mi się, pozna-
łam ciekawych ludzi, zawarłam 
nowe znajomości. Wprowadziłam 
moje kuzynki, które teraz chodzą 
ze mną. Właśnie podczas piel-
grzymki poznałam mojego męża. 
Jesteśmy od 7 lat małżeństwem.  

Osoby, które z różnych powo-
dów nie mogą iść w pielgrzymce, 
a bardzo by chciały, zbierają się 
w tzw. złotych grupach. - Groma-
dzimy się w wybranych parafiach 
codziennie ok. 21.00. Są to parafie 
Św. Ducha na Obłużu, NSP 

na Karwinach, św. Boremeusza 
w Wielkim Kacku oraz w Babich 
Dołach. Intencją złotych grup jest 
skupienie modlitewne osób, które 
z powodu wieku, zdrowia, czy za-
wodowych nie mogą wziąć udzia-
łu w pielgrzymce. Zbieramy wte-
dy intencje, które w ostatnim dniu 
są odczytywane - mówi brat Jan 
Treppner. Na ostatni dzień piel-
grzymki z Gdyni wyruszy autokar 
do Kłobucka i Częstochowy. Za-
trzyma się przy parafiach 
na Obłużu i Karwinach. Każdy 
chętny może się zgłosić i uczestni-
czyć w ostatnim etapie marszu.   
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