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Instrukcja Obsługi
Grupa Biało – Złota Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki to niezwy-

kle ważna grupa osób. Każdy w niej zrzeszony towarzyszy ducho-
wo pielgrzymom podążającym na Jasną Górę, poprzez codzienną 
modlitwę. Jesteśmy Tobie ogromnie wdzięczni, za to, że dołączasz 
do tego znakomitego grona. Bardzo potrzebujemy Twojej modlitwy. 
Jeśli to Twój pierwszy raz w szeregach tej grupy poniższe informacje 
mogą być dla Ciebie przydatne.

1. W książeczce znajdują się rozważania na każdy dzień ducho-
wego pielgrzymowania. Pomogą Tobie duchowo zjednoczyć się 
z nami.

2. Codzienna modlitwa może mieć dowolną formę. Zależy 
od Ciebie. Może to być modlitwa typu różaniec, koronka, ale rów-
nież trwanie przy Bogu w ciszy czy medytacja biblijna. Czuj się 
tu swobodnie. Ważne jest, aby tę modlitwę poświęcić w intencji 
pielgrzymów, o bezpieczny przebieg pielgrzymki i potrzebne 
łaski.

3. My pamiętamy w codziennych modlitwach o Tobie.

4. Bardzo chętnie omodlimy konkretne, wskazane przez Ciebie 
intencje. Możesz je zapisać na kartce i odesłać do nas na adres: 
al. Legionów 13, 80-444 Gdańsk z dopiskiem „Gdańska Piesza 
Pielgrzymka” do dnia 14 lipca 2021 roku. Możesz także skorzystać 
z formularza na stronie www.pielgrzymka.gda.pl w zakładce 
„Grupa Biało-Złota”. 

5. Jeśli podasz nam swój adres zamieszkania z radością wyśle-
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my do Ciebie kartkę z Częstochowy.

6. Na okładce czasopisma są wypisane parafie, do których mo-
żesz dotrzeć na apel pielgrzymkowy. Jeśli zdrowie Tobie na to 
pozwala możesz odbyć do nich trasę na pieszo, aby przez to 
jeszcze mocnej zjednoczyć się z nami. 

7. Jeśli chcesz materialnie włączyć się w organizację naszej  
pielgrzymki możesz dokonać dowolnego przelewu na wskazany 
na ostatniej stronie numer konta lub skorzystać z formularza 
na naszej stronie internetowej w zakładce „wsparcie 
pielgrzymki”.

Dziękujemy za Twoje towarzyszenie.
Niech Cię Bóg błogosławi.
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Dzień 1 
Gdańsk - Godziszewo: 32,5 km

28.07.2021 
„RODZICE MARII”

Matka Anna i Ojciec Joachim, mieszkali w Jerozolimie, błogo-
sławili Boga i z naturalną gotowością okazywali pomoc wszędzie, 
gdzie widzieli taką potrzebę. Nauczali miłości do Pisma Świętego  
i rozpalali serce i duszę dziecka do modlitwy z Panem.

 
Pomyśl, o tym wielkim darze Boga dla człowieka, jakim jest 

rodzina. Istota ludzka rodzi się, dorasta i żyje w rodzinie. Pierwszym 
i podstawowym prawem dziecka jest miłość rodziców, a pierwszym 
obowiązkiem rodziców wobec dziecka jest traktowanie go jako daru 
i dawanie przykładu wierności, mądrości oraz świętej bojaźni Bożej.

Okazuj szacunek swoim rodzicom, nie mów wszystkim jacy 
to są niedobrzy dla Ciebie. Zostaw to dla siebie, może jeszcze nie 
rozumiesz czym się kierują. Módl się za nich. A jeśli jesteś rodzi-
cem, staraj się zasłużyć na ten szacunek i cześć, i bądź zwierciadłem  
ojcostwa Bożego.
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Dzień 2 
Godziszewo - Skórcz: 37 km

29.07.2021
„PEŁNA ŁASKI”

Bóg stwarza każdego człowieka na Swój obraz i podobieństwo,            
w stanie łaski, która napełnia duszę, na miarę zdolności jej przyję-
cia. Maryja jako jedyna, zjednoczyła w pełni swoją duszę ze Stwór-
cą. Duszę, w której przelewała się niezmierzona miłość Boga.

Pomyśl, jak wielkim darem Bóg cię obdarzył, czy jesteś wolny              
od wszystkiego tego, co narusza twoje podobieństwo do Boga.                
Bóg jest najwyższym Dobrem, Bóg jest szczęściem nieskończonym, 
Bóg jest życiem. A kiedy pozostawiamy Boga i oddalamy się od Nie-
go, wtedy tracimy to wszystko, zostajemy zubożeni i poranieni.

Dziś, gdy tylko na nowo uświadomisz sobie, że jesteś i na zawsze 
pozostaniesz obrazem Boga, twojego Ojca i Jego Syna Jezusa, pod-
pisz się pod tym. Nigdy nie zapominaj, że jesteś dzieckiem Bożym.
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Dzień 3
Skórcz - Osie: 28,7 km

30.07.2021
„PAN Z TOBĄ”

„Pan Jezus przychodzi na świat, rezygnując z wygód, władzy  
i sławy, słowem z tego wszystkiego, do czego ma prawo. Zamiast 
tego wybiera to, co jest mu najdroższe — szczerą miłość i czyste ser-
ce. A to wszystko zrobił dla nas, byśmy nigdy nie bali się do Niego 
zbliżyć.

Pomyśl, a gdyby Jezus urodził się w pałacu lub na wielkim dwo-
rze, kto mógłby zbliżyć się do Niego? Gdyby narodził się  w hotelu, 
kto by Go szukał? Czy pasterze mogliby oddać Mu pokłon? A może 
to, że narodził się w grocie, mówi nam o Jego otwartości na nas?

Dzisiaj spójrz na Jezusa jako niemowlę, które jest całkowicie za-
leżne od ciebie. Matka będzie Go adorować, mówić Mu ciepłe sło-
wa, które podpowie jej serce i będzie Go wzywać jako swego Odku-
piciela słodkim imieniem „mój Jezu”. A ty, jak utulisz dzisiaj Pana 
Jezusa?
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Dzień 4
Osie - Gruczno: 33 km

31.07.2021
„OTO JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA”

Maryja została wybrana przez Boga do wielkiego dzieła, Bóg jed-
nak nie postawił Jej przed faktem dokonanym, lecz wysłał Archa-
nioła Gabriela z poselstwem. Maryja decyzję podejmowała  w praw-
dziwej wolności i miłości, a nie pod wpływem ślepego impulsu.

  Pomyśl, czy ty kiedykolwiek zostałeś zaproszony przez Boga  
do Jego dzieła, choćby przez drugiego człowieka? Czy wtedy twoja 
odpowiedź nie była zbyt pośpieszna, powierzchowna i niekoniecz-
nie podyktowana miłością? A może wciąż nie wiesz jakiej udzielić 
odpowiedzi?

Nie bój się powiedzieć swego „ Oto ja…”. Dla Niego bowiem 
wszystko jest możliwe. On będzie mocą twojej słabości, pozwól 
Panu dokonywać swych cudów w tobie. Co więcej, może będzie  
ci dane często to powtarzać, ponieważ Pan będzie cię prosił o po-
wierzenie całej twej wolności Jego miłości.
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Dzień 5
Gruczno - Bydgoszcz: 29,2 km

01.08.2021
„PRACA I SŁUŻBA BLIŹNIEMU”

Kiedy Bóg stworzył człowieka, umieścił go na ziemi aby uprawiał 
ją i doglądał. Jezus natomiast, uczy nas jak przemieniać ciężar i trud 
pracy w modlitwę i służbę innym. Służbę drugiemu jako dziecko 
Boże, które współpracuje i uczestniczy w pracy Boga, swojego Ojca. 

Pomyśl, czy do swojej codziennej pracy zapraszasz Boga?  
Czy zdajesz sobie sprawę że każda praca nawet najmniejsza może 
nabrać ogromnej wartości jeśli będzie wykonywana we współpracy  
z Bogiem? A może zamiast cieszyć się ze swojej pracy stałeś się jej 
niewolnikiem?

Podziękuj dzisiaj Bogu za swoją pracę, niech twoja codzien-
na działalność stanie się naturalnym miejscem spotykania  
z Bogiem i drugim człowiekiem. Bądź jak święty Józef, który pracował  
z radością dla Boga, w jego rękach praca zamieniała się w dar skła-
dany Bogu.
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Dzień 6
Bydgoszcz - Złotniki Kujawski: 39,4 km

02.08.2021
„NARODZENIE PANA”

Pan Jezus przychodzi na świat, rezygnując z wygód, władzy i sła-
wy, słowem z tego wszystkiego, do czego ma prawo. Zamiast tego 
wybiera to, co jest mu najdroższe — szczerą miłość i czyste serce.  
A to wszystko zrobił dla nas, byśmy nigdy nie bali się do Niego zbli-
żyć.

Pomyśl, a gdyby Jezus urodził się w pałacu lub na wielkim dwo-
rze, kto mógłby zbliżyć się do Niego? Gdyby narodził się  w hotelu, 
kto by Go szukał? Czy pasterze mogliby oddać Mu pokłon? A może 
to, że narodził się w grocie, mówi nam o Jego otwartości na nas?

Dzisiaj spójrz na Jezusa jako niemowlę, które jest całkowicie  
zależne od ciebie. Matka będzie Go adorować, mówić Mu ciepłe sło-
wa, które podpowie jej serce i będzie Go wzywać jako swego Odku-
piciela słodkim imieniem „mój Jezu”. A ty, jak utulisz dzisiaj Pana 
Jezusa?

Dzień 7
Złotniki Kujawskie - Kruszwica: 30 km

03.08.2021
„OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI”

Osiem dni po narodzeniu Jezusa, dokonano obrzezania.  Znak 
ten wskazywał na przynależność do Pana, do ludu wybranego,  
do Izraela. Nas również podczas chrztu św. kapłan przyłącza do ludu 
wybranego, dzieci Bożych. Znak krzyża, kreślony podczas chrztu 
jest nieusuwalny i pozostaje w nas na zawsze i żaden laser go nie 
usunie.
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Pomyśl, czy chociaż raz podziękowałeś Bogu, za Jego wielką mi-
łość, która uczyniła cię Jego dzieckiem? Czy pomyślałeś, jak być 
prawdziwym Jego dzieckiem?

Jest jeden Syn, który umiał być Synem i pokazał nam to swoim 
życiem. Im bardziej będę Go naśladować, im więcej będę Go słu-
chać, tym więcej będę mieć synowskich myśli i czynów. Przed snem 
złóż podziękowanie Bogu, że przez chrzest św. możesz zwracać się 
do Niego „Ojcze nasz…”

Dzień 8
Kruszwica - Ślesin: 37,5 km

04.08.2021
„ZŁOTO, KADZIDŁO I MIRRA”

Mędrcy, którzy przybyli do Dzieciątka Jezus, by oddać mu po-
kłon, złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: złoto – symbol godno-
ści królewskiej - dla Króla, kadzidło – symbol godności kapłańskiej 
– dla Boga, mirra – zapowiedź śmierci Zbawiciela – dla Człowieka. 

Pomyśl, czy ty również dzisiaj chciałbyś podarować Jezusowi 
takie dary? A może tylko złoto, bo za nie wszystko kupić można?  
A może coś bardziej praktycznego np. kołyskę, pieluszki 
czy osiołka?

Bądź jak Mędrcy - podaruj Jezusowi, złoto, kadzidło i mirrę. 
Niech to będzie - złoto twojej uczciwej i uświęconej pracy, kadzidło 
twojej pełnej pokory modlitwy i mirra twojej szczerej ofiary. W ten 
sposób również ty oddasz pokłon i wyznasz swoją wiarę w Jezusa, 
prawdziwego Boga, człowieka i Odkupiciela świata
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Dzień 9
Ślesin - Koło: 37,9 km

05.08.2021
„JEZUS ODNALEZIONY W ŚWIĄTYNI”

Maryja i Józef wracali do Nazaretu z pielgrzymki do świątyni  
jerozolimskiej. Szli w przekonaniu, że Jezus jest także w grupie piel-
grzymów. Dopiero po pewnym czasie spostrzegli, że Jezusa wśród 
powracających nie ma. Podjęli natychmiast poszukiwania i odna-
leźli Go w świątyni.

Pomyśl, czy kiedyś zadałeś sobie pytanie, jak to mogło się stać? 
A teraz zadajesz sobie pytanie: jak to się dzieje, że tak często gubisz 
Jezusa? Jaki grzech powoduje, że tracisz Go z oczu? Z serca?

Nie musisz szukać Jezusa przez trzy dni w niepokoju i trwodze, 
wystarczy, że wejdziesz do kościoła, zobaczysz czerwone światełko 
przy tabernakulum. I już możesz mieć pewność, że On jest! Pamię-
taj, że kiedy Go gubisz, On sam najbardziej szuka Ciebie.

Dzień 10
Koło - Turek: 27 km

06.08.2021
„BIERZCIE I JEDZCIE WSZYSCY”

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew… trwa we Mnie,  
a Ja w nim”. W taki sposób zrealizował Jezus swoją obietnicę, że nie 
pozostawi nas samych. Pozostał z nami w eucharystycznych posta-
ciach, byśmy się Nim karmili i zdobywali moc potrzebną nam pod-
czas naszego pielgrzymowania i byśmy w drodze nie ustali.
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Pomyśl. jak wielka i bezgraniczna miłość skłoniła Jezusa do zna-
lezienia tak wspaniałego sposobu bycia blisko nas i przychodzenia 
do nas ponad granicami czasu i przestrzeni.  

Najważniejszym tabernakulum, gdzie Pan Jezus powinien prze-
bywać jest czyste serce człowieka.  Pamiętaj, by twoje serce było  
zawsze gotowe na godne przyjęcie Najświętszego Sakramentu.

Dzień 11
Turek - Warta: 39 km

07.08.2021
„DROGA KRZYŻOWA”

Stoi Pan nieba i ziemi, najsłodszy nasz Zbawiciel jako najwięk-
szy zbrodniarz i winowajca, przed Piłatem! Korona z cierni i berło  
z trzciny! A ludzie tłumnie zebrani wołają: Ukrzy¬żuj Go, Ukrzyżuj 
Go! A Zbawiciel ust swoich nie otwiera, słucha i… milczy! 

Pomyśl, jak często swoimi słowami mówiłeś ”Ojcze, jeśli chcesz, 
oddal ode Mnie ten kielich”? Co znaczą upokorzenia, jakie nas 
spotykają, w porównaniu ze zniewagami i wzgardą Jezusa? Czym  
są nasze cierpienia w porównaniu z Jego Męką i udręczeniami,  
jakie zniósł z posłuszeństwa Ojcu i dla naszego zbawienia?

Przed śmiercią Jezus uczył nas szczerze przebaczać! Przyjdź  
i ty pod krzyż, naucz się miłości i miłosierdzia, wybacz swoim 
oprawcom. W sercu ludzkim nie nastanie pokój, dopóki nie odnaj-
dzie swego źródła: miłości i miłosierdzia Bożego.
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Dzień 12
Warta - Burzenin: 32 km

08.08.2021
„ŚWIĘTA SOBOTA – OCZEKIWANIE” 

Kościół wybrał sobotę na dzień szczególnego kultu Matki Bożej, 
ponieważ w sobotę po męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, na całej 
ziemi tylko Maryja miała wiarę w zmartwychwstanie. W ten dzień 
to Ona, jako jedyna niosła na swoich barkach cały kościół.

Pomyśl, czy tobie zdarzyło się, że czułeś się zagubiony w różnych 
wydarzeniach twojego życia? Co robiłeś, gdy bałeś się, co przyniesie 
kolejny dzień? Dziecko w takich sytuacjach instynktownie biegnie 
do mamy, a czy ty jako Dziecko Boże zwróciłeś się wtedy do Matki 
Kościoła?

Pamiętaj że Maryja wie, ile kosztuje prawdziwa miłość, która 
daje wolność serca. Miłość matczyna jest dyskretnie obecna, nigdy  
się nie narzuca, nie daje gotowych rozwiązań, nie wymusza niczego 
i nie zatrzymuje czegokolwiek dla siebie.

Dzień 13
Burzenin - Osjaków: 29,7 km

09.08.2021
„ZMARTWYCHWSTANIE”

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, 
że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwych-
wstał, jak powiedział”. Następnie Jezus ukazywał się i utwierdzał 
poszczególnych uczniów w wierze w Niego i dodawał im sił do na-
śladowania Go. 

Pomyśl, czy twoja wiara jest silna i niewzruszona jak skała?  
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Co umacnia twoją wiarę? Czy jesteś błogosławionym dzisiejszych 
czasów bo nie zobaczyłeś a uwierzyłeś? A może jesteś niewierny jak 
Tomasz?

Nie bądź jak uczniowie, którzy kroczyli do Emaus. Oni byli tak 
mocno skoncentrowani na tym, co przeżywali, że nie rozpoznali 
idącego z nimi Jezusa. A Jezus cały czas szedł z nimi. On z nich 
nie zrezygnował. I ty poproś Jezusa by dał ci się poznać na twojej  
drodze życia, by stanął obok ciebie, łamał chleb i wyjaśniał ci Pismo 
Święte.

Dzień 14
Osjaków - Zawady/Popów: 33 km

10.08.2021
„WNIEBOWSTĄPIENIE”

„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogo-
sławił ich. A kiedy ich pobłogosławił, rozstał się z nimi i został unie-
siony do nieba” Jezus dokonał swego zadania na ziemi, przygotował 
swój Kościół, dał swym apostołom narzędzia zbawienia, sakramen-
ty, powierzył im swą naukę i polecił czekać na dar Ducha Świętego. 

Pomyśl, czy idziesz w ślady Apostołów i świadczysz o Jezusie 
swoim życiem? Czy ty dzisiaj wpatrujesz się w niebo z ufnością,  
pamiętając, że stamtąd dla wszystkich, którzy Go kochają, płynie 
siła i nadzieja na jutro? 

Każdy z nas jest w pewnej mierze odpowiedzialny za bliźnie-
go, który stoi obok nas. Zawsze musimy pamiętać, że nie zostali-
śmy sami. Pan Jezus jest z nami „po wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata” i wspiera nas, byśmy dobrze przygotowali się do Jego  
powtórnego przyjścia. 
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Dzień 15
Zawady - Kamyk: 25 km

11.08.2021
„PIĘĆDZIESIĄTNICA – WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO”
Apostołowie wraz z Maryją trwali na modlitwie w Wieczerniku. 

Oczekiwali oni Pocieszyciela, obiecanego im przez Chrystusa. Duch 
Święty, gdy przybył obdarzył ich wszystkich swoimi darami. Umoc-
nił ich w ten sposób by mogli iść w świat i kontynuować budowę 
Kościoła.

Pomyśl, jak ty czekałeś na Pocieszyciela? Jak przygotowałeś  
się na bierzmowanie? Które z pośród darów Ducha Świętego otrzy-
małeś? Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, poboż-
ności, bojaźni Bożej? A może otrzymałeś je wszystkie? Sprawdziłeś?

Każdy dar, który otrzymujesz w prezencie należy rozpakować,  
by zobaczyć co pod pięknym opakowaniem się kryje. Może two-
je dary nadal są nieodpakowane i czekają na to? Zapraszaj Ducha 
św. do swojego serca podczas każdej modlitwy, bo On jest Gościem 
Niezwykłym, dzięki któremu możesz wszystko
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Pielgrzymka wiąże się z konkretnymi kosztami finansowymi, 
jeśli chcesz nam pomóc je pokryć dokonaj przelewu na konto:

Bank Pekao S.A.
94 1240 5400 1111 0010 7916 5146

Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku 
al. Legionów 13, 80-444 Gdańsk

dopisek: Darowizna na pielgrzymkę
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Dzień 16
Kamyk - Jasna Góra: 13 km

12.08.2021
„TAJEMNICA KOŚCIOŁA. W OCZEKIWANIU NA PARUZJĘ”

Bóg stworzył wszechświat po to, żeby był „świątynią Jego chwa-
ły”, w której mógłby mówić do człowieka, a człowiek spotkać Boga. 
Kościół w którym jesteśmy, jest również Kościołem oczekiwania, 
oczekiwania na Boga, na Jego powtórne przyjście.

Pomyśl, czy czuwasz przy Panu, bo przecież nikt nie wie, w któ-
rym dniu nasz Pan przyjdzie? Czy jesteś zawsze gotowy na spotka-
nie Pana? A może ciągle zasypiasz jak uczniowie w Getsemani! 

Tak często jesteśmy pochowani w swoich miejscach ucieczki;  
odgrodzeni od tego, co boli i od tych, którzy nas ranią; zanurzeni  
w kojącym strumieniach muzyki. Nieobecni dla Boga, roztopieni  
w tym, co Nim nie jest.

BÓG JEST ZAWSZE Z NAMI, CAŁKOWICIE OBECNY


