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Kraków, 10 maja 2013 r.

Drodzy w Panu Siostry i Bracia,
zapraszamy na tradycyjną, XVI już, pielgrzymkę do Stryszawy i Siwcówki, która w tym
roku odbędzie się 22 czerwca. Rozpocznie ją o godz. 10.30 procesja do grobu Służebnicy
Bożej. Eucharystii będzie przewodniczył O. Prowincjał Andrzej Ruszała. W programie
spotkanie na Wzgórzu Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy i przejście
pod dom Kundusi. Będzie także czas przeznaczony na posiłek we własnym zakresie.
Zakończenie ok. 18.30.
Po raz czwarty w piątek 21 czerwca wyruszy z Wadowic pielgrzymka piesza. Tym razem
trasę z Wadowic do Stryszawy pielgrzymi przebędą szlakami turystycznymi, częściowo
górzystymi (Leskowiec). Zapraszamy więc pielgrzymów zaawansowanych w górskich
wędrówkach. Być może właśnie taką drogą Kundusia chodziła na spotkania wspólnoty
do Wadowic. Szczegóły dla zainteresowanych podajemy w załączeniu.
Pielgrzymi, którzy z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce
bezpośrednio i chcą pielgrzymować duchowo mogą zgłosić się do organizatorów:
Teresa Jewuła tel. 500 419 005
lub Andrzej Staniek 504 046 889 (najlepiej SMS); e-mail: astaniek@gig.eu
Można także przesłać intencje do omodlenia. Kartka z nazwiskami duchowych
pielgrzymów oraz ich intencje zostaną złożone na ołtarzu podczas sobotniej Mszy Świętej.
Ze względów organizacyjnych, do duchowych pielgrzymów nie będą w tym roku
rozsyłane żadne materiały.
Łączymy dla Was wszystkich serdeczne pozdrowienia w Panu Jezusie.

o. Łukasz Kasperek, delegat prowincjalny ds. OCDS

Sławomir Kruk OCDS, przewodniczy
Diakonii Przyjaciół Kunegundy Siwiec

Drodzy w Panu Siostry i Bracia,
W piątek, 21 czerwca wyruszy z Wadowic piesza pielgrzymka do Stryszawy. Będziemy
szli modląc się o rychłą beatyfikację Służebnicy Bożej Kunegundy. Myślą przewodnią naszej
pielgrzymki będą słowa Pana Jezusa skierowane do Kundusi: „Jestem z tobą o ile ty
nie oddalasz się ode mnie”.
Wiemy, że nie wszyscy, którzy pragną brać z nami udział w tej wędrówce są w stanie
pokonywać trudy tej pielgrzymki. Dlatego po raz kolejny proponujemy osobom chorym,
lub tym, którym obowiązki nie pozwalają na to, duchowe uczestnictwo w pielgrzymowaniu.
Wasz współudział nie jest dla nas obojętny. Odczuwamy w drodze Waszą więź duchową, to,
że modlicie się z nami. W drodze my modlimy się również za Was. Każdy uczestnik
pielgrzymki przed wyruszeniem w drogę rano otrzymuje karteczkę z kilkoma imionami
uczestników duchowych naszej pielgrzymki i w drodze modli się razem z nimi. Ponadto
w czasie porannej modlitwy, modlitwy Anioł Pański, Koronki do Miłosierdzia Bożego
i Apelu Jasnogórskiego wszyscy modlimy się ufając, iż w tych chwilach, łączycie się
na modlitwie razem z nami. W czasie trwania pielgrzymki można kontaktować się z nami
telefonicznie i rozmawiać dzwoniąc pod numer 504 046 889 (Andrzej Staniek). Każdy z Was
– duchowych uczestników naszej pielgrzymki, może zapoznać się z planem pielgrzymki
na stronie www.kundusia.pl
Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w pielgrzymce, proszone są o wysłanie
swojego imienia i nazwiska na adres:
e-mail: kundusia@kundusia.pl
telefonicznie np. sms-em pod numerem 504 046 889 (Andrzej Staniek).
Dziękujemy za Wasz udział w duchowej pielgrzymce i Waszą modlitwę. Wierzymy, że
Kundusia za pośrednictwem Maryi wstawi się przed Bogiem i poprosi Go o wysłuchanie
modlitw wszystkich pielgrzymów, zawierzając Bogu przynoszone radości, nadzieje i troski.

Z serdecznym pozdrowieniem
Sławomir Kruk OCDS, przewodniczy
Diakonii Przyjaciół Kunegundy Siwiec

TRASA I PRZEBIEG IV PIESZEJ PIELGRZYMKI WADOWICE – SIWCÓWKA,
21-22.06.2013
Wyjście z Klasztoru Karmelitów na Górce w Wadowicach ok. godz. 8-mej po Mszy
Świętej o godz. 7.00. Nocleg najlepiej u Ojców w Domu Rekolekcyjnym lub dojechać rano.
Bagaże z Wadowic na miejsce noclegu przewiezie nam Artur Trzop. Trzeba zabrać buty
pielgrzymkowe (w których chodzimy po górach), kurkę przeciw deszczową, parasol (oby nie
był potrzebny). Jutrznię odmówimy po drodze, nieszpory na miejscu noclegu. Oczywiście
jedzenie na drogę tez trzeba zabrać i koniecznie coś do picia, ale nie za dużo, mamy
po drodze schronisko.
Droga, którą chcemy przebyć:
Szlak Niebieski: Wadowice – Przełęcz Czesława Panczakiewicza pod Łysą Górą –
Ponikiew – 2 godz. Szlak łączy centrum Wadowic z Ponikwią, prowadzi w większości
odkrytym terenem.
Następnie dalej niebieskim szlakiem: Ponikiew – Groń Jana Pawła II (Leskowiec) – 1.45
godz. Szlak prowadzi jednostajnie w górę gęstym lasem. na szczyt Gronia Jana Pawła II
oraz pod kaplicę, a następnie w dół do schroniska PTTK – tutaj możliwy obiad.
Następnie szlak Czerwony: Groń Jana Pawła II– Harańczykowa Góra – Krzeszów Górny
− 2 godz. Szlak ten prowadzi z Gronia Jana Pawła II do Krzeszowa Górnego. Na grzbiecie
G. Harańczykowej znajdują się dwie kamienne kapliczki Matki Boskiej. Z góry można
podziwiać piękne widoki szczególnie na Żurawnicę oraz okolice Pasma Pewelskiego.
Z Krzeszowa Górnego do Stryszawy ok. 1.15 godz.
Razem przejście ok. 7 - 8 godz., przewidywany czas na przerwy 2 godz.
W sobotę rano pieszo dojdziemy do kościoła św. Anny w Stryszawie i dołączymy do XVI
Ogólnopolskiej Pielgrzymki.
Proszę o przesłanie informacji, kto chciałby wyruszyć na pielgrzymi szlak:
Andrzej Staniek tel. 504 046 889
e-mail: astaniek@gig.eu
Proszę też o zgłaszanie Tych, którzy nie mogą z różnych przyczyn bezpośrednio
uczestniczyć w pielgrzymce i chcą towarzyszyć w pielgrzymowaniu w sposób duchowy.
Można także przysłać intencje do omodlenia. Kartka z nazwiskami duchowych pielgrzymów
oraz ich intencje zostaną złożone na ołtarzu podczas sobotniej Mszy Świętej.
Niestety, ze względów organizacyjnych, nie będą rozsyłane żadne materiały.

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
Z Panem Bogiem
Andrzej Staniek OCDS, Katowice,
Diakonia Przyjaciół Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec

