Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!
Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku wspólnie z
Bractwem św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych oraz Katedrą Turyzmu
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki organizuje VI Niedzielne
Pielgrzymowanie Lwowską i Podkarpacką Drogą św. Jakuba „Z Maryją i św. Jakubem na
drodze wiary i przemiany” w 2017 roku. Patronat Honorowy i pasterskie
błogosławieństwo dla pielgrzymki udzielił Metropolita Lwowski abp Mieczysław
Mokrzycki.
Nasze pielgrzymowanie pragniemy rozpocząć od modlitwy i uczestnictwa we
Mszy św. w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, w dniu
1 kwietnia 2017 roku – a więc w 361 . rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza złożonych
przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Szacujemy, że w pielgrzymce weźmie udział około
100 pątników z różnych regionów Polski oraz ze Lwowa. Pierwszy i drugi etap
„Niedzielnego pielgrzymowania”: Lwów – Gródek Jagielloński – Sądowa Wisznia,
planowany jest w dniach 1–2 kwietnia br. Kolejne, trzeci i czwarty etap, Sądowa
Wisznia – Mościska – Szeginie w dniach 12–14 maja br.
Pragnę dodać, iż w ubiegłym roku w naszej inicjatywie pielgrzymowania na
Podkarpaciu i w Małopolsce wzięło udział łącznie ponad 800 osób, w tym wiele osób z
Ukrainy, bowiem 25 lipca 2015 r. – we wspomnienie św. Jakuba Starszego Apostoła
został otwarty odcinek Lwowskiej Drogi św. Jakuba (ze Lwowa do Szegini).
Poniżej program I i II etapu pielgrzymki i warunki uczestnictwa.
31 marca (piątek) 2017 r.
5:00 – wyjazd z Przeworska, parking k. Bazyliki Ducha św. w Przeworsku ul. Kościelna,
przejazd do Lwowa przez przejście graniczne Medyka/Szeginie
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 (czas ukraiński) – 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)
16:00-21:00 – przejazd do Przeworska (w drodze do Przeworska obiadokolacja)
Uwaga: Warunkiem przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej jest WAŻNY PASZPORT
(termin ważności min. pół roku)
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.
Prosimy zabrać prowiant na drogę.
Cena udziału w pielgrzymce: 240 zł/osoba (uzależniona od liczby uczestników) dla
członków Bractwa 210zł/ osoba obejmuje:
Przejazd autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 1 obiad, 1 kolacja, 2 obiadokolacje,
ubezpieczenie KL (10 000 EUR), NNW (15 000 PLN) i bagaż (800 PLN)
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: lukasz.mroz@zhr.pl lub kierować telefonicznie
do: Łukasz Mróz nr tel. 727 591 466
Warunkiem udziału w pielgrzymce jest wpłata zaliczki w kwocie 70 zł do 28 lutego 2017
r. Numer konta zostanie podany w e-mailu potwierdzającym otrzymanie zgłoszenia.
Pielgrzymka nie ma charakteru komercyjnego.
Kolejne etapy pielgrzymowania Lwowską Drogą św. Jakuba planowane są w
następujących terminach: 12 – 14 maja: Sądowa Wisznia – Mościska – Szeginie
W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!
Prezes Kapituły Bractwa
/-/ dr Łukasz Mróz

