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Zaproszenie do udziału w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów 

na Jasną Górę 2023 - „Moja wolność” 
  

  

Szanowna Pani Dyrektor! 
Szanowny Panie Dyrektorze! 
  

Z radością, po raz kolejny zapraszamy na Archidiecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę. 
Odbędzie się ona  10 marca 2023 r. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Macieja Małygi.  Maturzyści z naszej 
Archidiecezji będą wspólnie pielgrzymować do Częstochowy prosząc o łaski potrzebne w dniach matur  
i dobre decyzje na dojrzałe życie. 

Dla wielu młodych będzie to też okazja, by po raz pierwszy w życiu zetknąć się  
z pomnikiem narodowej kultury jakim jest klasztor Jasnogórski. 

Tegoroczny temat pielgrzymki brzmi: Moja wolność. Chcemy w ten sposób pomóc młodzieży we 
właściwym przeżywaniu swojej wolności, szczególnie w obliczu podejmowanych przez nich życiowych 
decyzji. Prelegentem, który wygłosi konferencję dla młodzieży będzie p. Dobromir Makowski. Jest on 
pomysłodawcą projektu RAPPEDAGOGIA, który od 2011 roku objechał ponad 900 szkół, domów dziecka, 
aresztów śledczych, więzień, ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic środowiskowych w Polsce. 
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni młodzież ze wspólnoty Hallelujah z Wrocławia.  

Plan pielgrzymki: 

•         9:30 – start zapisów dla przybyłych grup   

•         10:00 – rozpoczęcie spotkania, konferencja oraz wspólna modlitwa  

•         12:00 – Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich  

•         13.30 – Kaplica Matki Bożej – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. bpa Macieja Małygi 

•         14.30 – zawierzenie maturzystów Matce Bożej (delegacje szkół z przygotowanym aktem 
zawierzenia szkoły zgłaszają się do zakrystii jasnogórskiej o g. 13:15). Zakończenie pielgrzymki. 

 

Koszt uczestnictwa: 10 zł od osoby. Wpłaty pokryją koszty organizacji wydarzenia.  

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie grupy. Termin zgłoszeń: 6 marca 2023.  

Informacje i zapisy: https://www.mlodzimlodym.wroclaw.pl/  
lub: https://www.facebook.com/DDMWroclaw 

 

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

Ks. Piotr Rozpędowski  

 

 

 

 

Licząc na przychylność Państwa, jako Dyrekcji Szkoły wobec tego dzieła składamy życzenia 
błogosławieństwa i pomyślności w Nowym Roku. 
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