
43. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 

Niewiasto Eucharystii ucz świętowania 

 

4.08 – wtorek, przygotowanie liturgii: Grupa bł. Karoliny 

Intencja: Aby pielgrzymowanie szlakiem uświęconym modlitwą i trudem pomogło nam wypełniać 

nasze powołanie 

Sanktuarium:  Cud eucharystyczny w Lanciano 

Konferencja: Eucharystia jako źródło wiary Kościoła 

Nowenna: Maryja Łaski pełna 
 

5.08 – środa, przygotowanie liturgii: Grupa św. Maksymiliana 

Intencja: Aby pielgrzymka nadal była kolebką nowych powołań kapłańskich i zakonnych 

Sanktuarium: Cud eucharystyczny w Orvietto 

Konferencja: Eucharystia budowaniem jedności Kościoła 

Nowenna: Błogosławiona, która uwierzyła 
 

6.08 – czwartek, przygotowanie liturgii: Grupa św. Kingi 

Intencja dnia: Aby pielgrzymowanie po szlaku czynami miłości do ojczyzny umacniało nas do 

podjęcia odpowiedzialności za jej przyszłość 

Sanktuarium: Cud eucharystyczny w Sokółce 

Konferencja: Eucharystia źródłem wspólnoty Kościoła 

Nowenna: Oto Matka Twoja 
Nabożeństwo za Ojczyznę: grupa św. Wojciecha 
 

7.08 – piątek, przygotowanie liturgii: Grupa św. Stanisława 

Intencja: Aby pielgrzymi widząc ciężką pracę ludzi, odnowili w sobie szacunek dla każdej pracy i 

czynili z niej dar miłosierdzia dla potrzebujących 

Sanktuarium: Cud eucharystyczny w Legnicy 

Konferencja: Eucharystia wtajemniczeniem w misterium Chrystusa i kościoła 

Nowenna: Maryja - Służebnica Pańska  
 

8.08 – sobota, przygotowanie liturgii: Grupa św. Jana 

Intencja: Aby wierni świeccy docenili Eucharystię jako źródło mocy do wykonania powołań 

życiowych 

Sanktuarium: Niepokalanów – wieczysta adoracja w Sanktuarium pokoju 

Konferencja: Eucharystia pokarmem dla ludzi w codzienności i perspektywie domu Ojca 

Nowenna: Maryja w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina 
 

9.08 – niedziela, przygotowanie liturii: Grupa św. Alberta 

Intencja: Abyśmy przez godne świętowanie niedzieli przyczynili się do zjednoczenia i miłości w 

rodzinach 

Świadek Eucharystii: Św. Gianna Beretta Molla: „Położyć życie na patenie” 

Konferencja: Eucharystia w centrum niedzieli 

Nowenna: Maryja w nauczaniu bł. Wyszyńskiego: Najbliższa po Trójcy Świętej 
 

10.08 – poniedziałek, przygotowanie liturgii: Grupa św. Kazimierza 

Intencja: Aby nasze rodziny, naśladując życie rodzi świętych i błogosławionych odnowiły wierność 

swemu powołaniu 

Sanktuarium: Cud eucharystyczny w Poznaniu 



Konferencja: Pełny udział w Eucharystii wyrazem miłości Boga i ludzi 

Nowenna: Matka Kościoła Matką jedności 
 

11.08 – wtorek, przygotowanie liturgii: Grupa św. Jadwigi 

Intencja: Aby nasza modlitwa wyprosiła obronę każdego ludzkiego życia od poczęcia aż do 

naturalnej śmierci 

Sanktuarium: Nazaret – Matka Boża opiekunka życia 

Konferencja: Eucharystia źródłem i szczytem życia Kościoła 

Nowenna: Maryja Królową 
 

12.08 – środa, przygotowanie liturgii: Grupa św. Andrzeja 

Intencja: Aby doświadczenie pojednania na pielgrzymce uczyniło nas zdolnymi do życia w przyjaźni 

i pokoju 

Sanktuarium: Medziugorie – konfesjonał Europy 

Konferencja: Nawrócenie i pokuta drogą do przeżywania Eucharystii 

Nowenna: Virgo Urbanissima 
Nabożeństwo pokutne: grupa św. Barbary 
 

13.08 – czwartek, liturgia na Jasnej Górze 

Intencja dnia: Aby nasza modlitwa u stóp Matki Bożej umacniała nas na drodze do świętości 

Konferencja: Po pielgrzymce – Eucharystia źródłem zadań dla dorosłego chrześcijanina 


