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w grupach rowerowych.
messengerem
na www.facebook.
com/PasjaZycia.

Trasa trasy
wiedzie
drogami w większości
Długość
od parafii
Najświętszego
Ciała
i Krwi ze
Chrystusa
z chodnikami,
a także
ścieżkami row Legionowie do Cmentarza
werowymi
oraz poległych
drogami wpolnymi,
Żołnierzy
Polskich
1920r. aby
zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo
w Radzyminie
to 25 km.
uczestnikom.
Odległość
tę można pokonać także
w grupach rowerowych.
Trasa wiedzie drogami w większości
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bezpieczeństwo uczestnikom.
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Łaskarodziny i naród. Będziemy zawierzać nawej – Patronki Warszawy i Strażniczki
szą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych
Polski.
opiece Matki Bożej Łaskawej – Patronki
Warszawy i Strażniczki Polski.

Różańcowe
Legiony Maryi

pielgrzymka
mężczyzn

na trasie z Legionowa
na miejsce objawienia Maryi
oraz „Cudu nad Wisłą”
w Radzyminie,
gdzie zostanie odsłonięta
i poświęcona figura
Matki Bożej Łaskawej.
Zapraszamy na tę „wojenną” wyprawę
ojców z ich dziećmi – szczególnie z synami!

Termin: 15 sierpnia 2020 roku
Miejsce rozpoczęcia:
Legionowo, ul. J. Piłsudskiego 47
Plan:
11.00 – Przemarsz grupy
rekonstrukcyjnej przedstawiającej
Legiony ulicą Józefa Piłsudskiego spod
kościoła pw. św. Józefa (garnizonowego)
i złożenie kwiatów przy pomniku
Marszałka Józefa Piłsudskiego;
od 11.00 – rejestracja uczestników
pielgrzymki przed kościołem pw.
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
przy ulicy Józefa Piłsudskiego 47
w Legionowie. Potwierdzenie zapisu
na liście (odbieramy plakietkę, mapkę
i modlitewnik oraz dla chętnych –
zamawiamy posiłek, który będzie
po przyjściu na miejsce, po Mszy Świętej
w Radzyminie)
11.30 – przed kościołem – spotkanie
z grupą rekonsrukcyjną Legionów,
krótkie wprowadzenie w tematykę,,
Cudu nad Wisłą” i naszej duchowej
walki o dobro Narodu i Ojczyzny oraz
modlitwa posłania;

11.45 – Wyjście do wyboru w dwóch
konfiguracjach:

I.

Wyjście od razu po modlitwie
posłania, by dotrzeć do Cmentarza
Żołnierzy Polskich poległych w 1920r.
w Radzyminie na godz. 17.00 na Mszę
Świętą pod przewodnictwem Metropolity
Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski,
arcybiskupa Wojciecha Polaka;
potem – przejście do parafii pw. św. Jana
Pawła II w Radzyminie – na miejsce gdzie
stanie figura Matki Bożej Łaskawej i gdzie
czekać będzie posiłek;

16 sierpnia 2020 roku
12.00 – uroczysta Msza Święta
pod przewodnictwem Biskupa
Warszawsko-Praskiego, biskupa
Romualda Kamińskiego
i poświęcenie figury Matki Bożej
Łaskawej w Parafii św. Jana Pawła II

RÓŻAŃCOWE
LEGIONY MARYI

15 sierpnia 2020 - Legionowo

następnie – zachęcamy do pozostania
na Apelu Jasnogórskim i uczestniczenia
w czuwaniu całonocnym przed
Najświętszym Sakramentem;
lub

II.

przejście nieopodal na inscenizację
Bitwy Warszawskiej wykonaną
przez grupę rekonstrukcyjną;
powrót do kościoła na Mszę Świętą o 12.45
i wyjście na trasę ok.13.30;
dotarcie do Radzymina ok. godz. 20.00,
(po przyjściu – posiłek od parafian
radzymińskich)
21.00 – Apel Jasnogórski i Msza Święta pod
przewodnictwem biskupa pomocniczego
Diecezji Łowickiej, biskupa Wojciecha
Osiala rozpoczynające całonocne czuwanie
modlitewne;

100 rocznica

„Cudu nad Wisłą” — objawienia
Matki Bożej Łaskawej
Organizatorzy: Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy Menendez

Organizatorzy:
parafia Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa w Legionowie
oraz
Fundacja Pasja Życia
im. św. Józefy Menendez
w Legionowie

