
XXXIII Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna  
Chicago - Merrillville 8-9 sierpień 2020 
w 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II 

„IDŹCIE Z MARYJĄ” 
Pomimo pandemii i związanych z nią ogromnych problemów pragniemy kontynuować również 
w tym roku ponad trzydziestoletnią już tradycję pielgrzymowania z Chicago do sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville


W związku z decyzjami Gubernatorów stanów: Illinois oraz Indiana, tegoroczna pielgrzymka nie 
będzie mogła być przeprowadzona w dotychczasowej formie. Niemniej jednak stosując się do 
poleceń władz stanowych jak również kościelnych oraz skrupulatnie zachowując obowiązujące 
nas w dobie pandemii przepisy, gorąco zapraszamy również w tym roku na XXXIII pielgrzymkę.


1. Do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville można będzie przyjechać na 
Msze św. pielgrzymkowe w niedzielę 9 sierpnia na godz. 10.00AM, 12.00PM, 2.OOPM. 
Każda z tych Mszy św. będzie traktowana jako pielgrzymkowa z przywitaniem przybyłych 
pielgrzymów, modlitwą przed obrazem Pani Jasnogórskiej, śpiewami i modlitwami.


2. Ponieważ jest ograniczony limit uczestniczących we Mszach św. będą wydawane 
bezpłatne karty wstępu. Jeżeli ilość pielgrzymów przekroczy dopuszczalną liczbę 
pielgrzymów będziemy dodawać Msze św. popołudniowe, aby każdy kto od lat 
pielgrzymował do Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville mógł swoim uczestnictwem 
wpisać się również w tą wyjątkową XXXIII pielgrzymkę.


3. Karty wstępu będzie można odebrać w Merrillville w niedziele 26 lipca oraz 2 sierpnia jak 
również w tygodniu poprzedzającym pielgrzymkę (3 - 8 sierpień) w dwóch punktach w 
Chicago w Księgarni Katolickiej „Źródło” w Chicago przy 5517 W Belmont Ave oraz w 
kościele św. Alberta w Burbank przy 800 S Linder Ave oraz w Merrillville.


4. Na kartach wstępu przeczytamy bardzo ważne, szczegółowe zasady uczestniczenia we 
Mszach św. w Merrillville jak również informacje dotyczące przyjazdu oraz odjazdu z 
sanktuarium.


5. Przy wjeździe do sanktuarium będzie można nabyć znaczek pielgrzymkowy do swojej 
kolekcji. Będzie to wyjątkowa pamiątka pielgrzymowania do Matki Bożej Częstochowskiej 
w dobie pandemii.


6. Również w sobotę 8 sierpnia od godz. 8:00 AM oraz niedzielę 9 sierpnia od godz. 8.00 AM  
poprzez internet będzie można uczestniczyć wirtualnie w pielgrzymowaniu, które podejmie 
dwóch księży salwatorianów oraz  dwie osoby świeckie. Pokonają oni pieszo tradycyjną 
trasę pielgrzymki realizując przy tym coroczny program wspólnych modlitw (Różaniec św., 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa itp.), konferencji czy śpiewów. 
Pielgrzymowanie to rozpocznie się i zakończy Mszą św., która będzie również 
transmitowana przez internet.


Wszystkich pielgrzymów zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. w 
sanktuarium w Merrillville oraz internetowej modlitwy przed przyjazdem na Mszę św. do 
Merrillville czy po powrocie do domu - do duchowego łączenia się z pielgrzymującymi. 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi 
Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykła 
czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a 
w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


