
Informacje o pielgrzymce na:
www.caminogalicja.pl

www.swjakub.pl

Zapraszamy na Niedzielne Pielgrzymowanie 
Małopolską Drogą św. Jakuba

w ramach Pielgrzymki Dziękczynnej 
za pontyfikat i kanonizację św. Jana Pawła II

»9664 km za 9664 dni Pontyfikatu«

Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili 
cały kontynent europejski, 
tę olbrzymią sieć dróg komunikacji, 
które łączą z sobą składające się 
nań miasta i narody; 
widzę te drogi, które od średniowiecza 
prowadziły i prowadzą 
do Santiago de Compostela 
niezliczone rzesze pielgrzymów, 
które tu ściągało nabożeństwo 
do Apostoła Jakuba. 

Bł. Jan Paweł II; Santiago de Compostela, 
9 listopada 1982 r.
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Zgłoszenia udziału prosimy kierować telefonicznie
lub na adres e-mailowy: biuro@caminogalicja.pl

Szczegółowych informacji udziela:
Franciszek Mróz – tel. kom. 664 329 302
Józef Talik – tel. kom. 608 793 090

Etap VI
Bielsko Biała – Sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku – Simoradz

22 czerwca 2014 r. 
Pielgrzymkę rozpoczynamy od udziału we Mszy św. 

w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej o godz. 9:00. 
Istnieje możliwość dojazdu autokarem z Krakowa do Bielska-Białej i powrotu do Krakowa z Simoradza.

Odjazd autokaru: o godz. 6:30 z przystanku MPK przy ul. Opolskiej 
(pod estakadą T. Rozwadowskiego – kierunek Katowice), o godz. 6:45 z pętli autobusowej 

Kraków-Azory (ul. Weissa) oraz o godz. 6:50 z przystanku MPK przy Leroy Merlin w Modlniczce.
Orientacyjny koszt przejazdu autokarem wynosi 40 zł od osoby. Udział w pielgrzymce jest dobrowolny. 

Każdy uczestnik bierze udział w wędrówce na własną odpowiedzialność.
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