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63. Doroczna Pielgrzymka Rodziny Rodzin na Jasną Górę  
10 – 11 października 2020 

2020/09/21 Posted in  Aktualności 

 

Kochana Rodzino Rodzin, 
I znowu już po raz 63. wyruszamy na naszą doroczną pielgrzymkę do stóp 
Jasnogórskiej Maryi. W tym tak trudnym roku hasłem naszej pielgrzymki są słowa 
naszego Ojca Duchowego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Ten zwycięża, kto 
miłuje”. Gdzież więc mamy się udać pośpiesznie, by napełnić nasze serca na nowo 
Bożą mocą miłowania, jak nie do Matki, która umiłowała Swego Syna Jezusa 
najmocniej już tu na ziemi i pragnie nam przypomnieć te prawdziwe drogi miłości, 
pragnie nam przypomnieć, co znaczy rzeczywiście kochać Boga i bliźniego, jak nie 
ulegać panice trudnych sytuacji, chaosowi nadmiernej aktywności lub zobojętnieni, 
jak trwać mocno i wiernie pod Krzyżem Zbawiciela wśród szyderstw i bluźnierstw 
fałszywych autorytetów tego świata i modlić się wytrwale za siebie i tych, którzy nie 
wiedzą, co czynią. Ks. Kard. Stefan Wyszyński powiedział też: „Trzeba dziś dać 
świadectwo Chrystusowi… Ale nie wystarczy samo świadectwo słowa, musi być 
świadectwo cierpienia, upokorzenia, a nieraz i krwi…” 

Pójdźmy więc licznie do naszej Najukochańszej Matki, byśmy wzmocnieni Jej 
miłością, która nie zwątpiła w tę Miłość zwyciężającą świat, umieli wraz z Nią 
wytrwać pod Krzyżem Chrystusowym aż do końca. 
Program Pielgrzymki 
10 października, sobota 

14.00 Msza Św. rozpoczynająca pielgrzymkę Rodziny Rodzin w Kaplicy 
Jasnogórskiej 
ok. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego przy pomniku Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego – po zakończeniu Mszy Świętej 
18.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich (RR) 

21.00 Apel Jasnogórski, 
21.30 Czuwanie wieczorne (w tym Różaniec Jubilatów Rodziny Rodzin) 

23.45 Przygotowanie do Mszy Świętej 
24.00 Msza Święta w Kaplicy Jasnogórskiej wraz z Aktem Oddania Rodziny Rodzin 
Matce Bożej 
ok.1.30 Czuwanie nocne (c.d.) 

4.30 Zakończenie czuwania 

11 października, niedziela 

09.30 Msza Św. Rodziny Rodzin w Kaplicy Jasnogórskiej 
11.00 – 12.15 Konferencja (w sali Ojca Kordeckiego) 

12.45 Modlitwa na zakończenie pielgrzymki przy pomniku Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego 
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