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Trasa grupy pielgrzymkowej Biało-Czarno-Czerwonej 
w ramach Pielgrzymki Pieszej Warszawskich Grup „17”

6:00 — MSZA ŚW. W KAPLICY RES SACRA MISER
ok. 7:15 — wyjście; przemarsz ulicami: Krakowskie Przedmieście, 
Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, Belwederska, Jana Sobieskiego, 
Aleja Rzeczypospolitej, Świątynia Opatrzności Bożej (9/10,5 km)

POLA WILANOWSKIE – odpoczynek 
ok. 10:45 — wyjście; przemarsz ulicami: Augusta Hlonda, Orszady, 
Imbirowa, Nowoursynowska, Jana Rosoła, Relaksowa, Nowour-
synowska (6 km)

LAS KABACKI (Park Kultury w Powsinie) – odpoczynek
ok. 13:00 — wyjście (8,5 km)

ŻABIENIEC – odpoczynek obiadowy
ok. 15:45 — wyjście (8 km)

BOGATKI – nocleg, wejście ok. 17:45

6 sierpnia 
Przemienienie Pańskie, 

2 klasy

33,5 km

BOGATKI
4:45 – pobudka 
6:00 – wyjście (7 km)

ZAWODNE-LAS – odpoczynek
8:30 – wyjście (6 km)

LESZNOWOLA – odpoczynek
10:30 – wyjście (6 km)

GRÓJEC – odpoczynek, 
12:30 – wyjście (8 km)

LEWICZYN (Sanktuarium)
14:30 – Msza św. „17” o godzinie 14:30, obiad
16:20 – wyjście (8 km)

GOSZCZYN – nocleg, wejście o 18:20 
19:00 – Msza św.

7 sierpnia
XII niedziela po Zesłaniu 

2 klasy

35 km

Uroczysta Msza Święta odpustowa w kaplicy pokutnej na Jasnej 
Górze o godzinie 9:00

15 sierpnia 
Wniebowięcie N.M.P., 

1 klasy

DĄBEK – pobudka o godzinie 6:15; wymarsz o godzinie 7:30 (5,5 km)
KRASICE (kościół) – odpoczynek i wyjście o 9:30 (6 km)
ŹRÓDŁA POD MSTOWEM – Msza św. „17” o godzinie 11:30, odpoczy-
nek i wyjście o 13:00 (6 km)
PRZEPROŚNA GÓRKA – odpoczynek obiadowy, wyjście o 14:30 (8 km)
JASNA GÓRA – wejście za „15” WPP między 18:00 a 19:00; Msza św. 
o 19:00 w kaplicy pokutnej

14 sierpnia 
XIII niedziela po Zesłaniu, 

2 klasy

27 km

Czas i miejsce odpoczynków są podane orientacyjnie i mogą być 
zmienione według decyzji kierownika bezpośrednio na trasie. Po-
dano średnie długości etapów (od środka miejsca odpoczynkowe-
go lub noclegu).

Pielgrzymka ze swej natury ma charakter pokutny, do elementów 
pokutnych zaś należy niesienie tub, chorągwi i znaku naszej grupy. 
Każdy mężczyzna w naszej pielgrzymce winien codziennie poma-
gać w ich niesieniu.

Samochód, który towarzyszy naszej grupie służy wyłącznie do ob-
sługi kwatermistrzowskiej. Podwożeniem osób, które nie mogą iść 
dalej zajmuje się służba medyczna pielgrzymki.

Na ostatni dzień, kiedy wchodzimy do Matki Bożej mężczyźni za-
kładają białe koszule i czarne spodnie, a kobiety ubierają się w po-
dobnych barwach.

UWAGI

sed nomini tuo da gloriam

Non nobis, non nobis, Domine



ZACHORZÓW
5:30 – pobudka
7:00 – wyjście (7,5 km)

PARADYŻ (sanktuarium)
8:45 – Msza św. „17”
9:50 – Msza św. w Sanktuarium, wyjście zaraz po Mszy (5 km / 7 km)

DŁUŻNIEWICE / ZDYSZEWICE – odpoczynek obiadowy 
12:20 / 12:40 – wyjście (7,5 km / 6 km)

LAS K/ŁAWKI – odpoczynek 
14:45 – wyjście (6 km)

LAS K/PAPIERNI – odpoczynek, 
16:00 – wyjście wyjście (6,5 km)

WĄSOSZ – nocleg, wejście o godzinie 17:30

11 sierpnia 
śś. Tyburcjusza i Zuzanny, 

Męczenników, 
4 klasy

31 km

WĄSOSZ
6:00 – pobudka
6:30 – Msza św. polowa
ok. 8:00 – wyjście (7,5 km)

WIERZCHLAS – odpoczynek
11:00 – wyjście (7 km)

CHAŁUPY – odpoczynek 
14:15 – wyjście (9 km)

KRZĘTÓW – nocleg, wejście o godzinie 16:30

12 sierpnia 
św. Klary, Dziewicy, 

3 klasy

23,5 km

KRZĘTÓW
4:30 – pobudka
5:45 – Msza św. polowa z formularza za zmarłych
7:15 – wyjście (8 km)

LAS PRZED ŁAZOWEM – odpoczynek
9:50 – wyjście (5 km)

SILNICA – odpoczynek 
11:35 – wyjście (7,5 km)

SEKURSKO – odpoczynek obiadowy
14:30 – wyjście (8 km)

NOWA WIEŚ – odpoczynek 
17:00 – wyjście (7 km)

DĄBEK– nocleg, wejście o godzinie 18:35

13 sierpnia 
śś. Hipolita i Kasjana, 

Męczenników, 
4 klasy

35,5 km

GOSZCZYN
6:45 – pobudka 
7:45 – wyjście (5 km)

NOWY PRZYBYSZEW (kaplica) – odpoczynek
ok. 9:30 – wyjście (6 km)

DĘBNOWOLA – odpoczynek
ok. 12:00 – wyjście (7 km)

MICHAŁOWICE – wejście o 14:00
15:00 – Msza św. w kościele

8 sierpnia 
św. Jana Marii Vianney’a, 

Wyznawcy, 
3 klasy

19,5 km

MICHAŁOWICE
5:00 – pobudka
5:30 – Msza św. w kościele; 
6:30 – wyjście (6 km)

GOSTOMIA – odpoczynek
8:20– wyjście (4,5 km)

NOWE MIASTO NAD PILICĄ – odpoczynek
9:30 – Msza św. „17”
ok. 11:45 – wyjście (8,5 km)

RÓŻANNA – odpoczynek, 
14:45 – wyjście; Droga Krzyżowa (7 km)

GAPININ – nocleg, wejście 16:45

9 sierpnia 
wigilia św. Wawrzyńca,

3 klasy

26 km

GAPININ
4:45 – pobudka
5:00 – Msza św w kościele
6:00 – wyjście (7 km)

STUDZIANNA (sanktuarium)
8:00 – Msza św. „17” wymarsz 
ok. 9:40 – wyjście (6 km)

LAS ZA CZARNĄ DROGĄ – odpoczynek 
11:30 – wyjście (8 km)

KRUSZEWIEC – obiad we wsiach Kolonia i Kruszewiec
14:10 – wyjście (6 km)
połowa pielgrzymki – kapliczka na polu za Kruszewcem (po 
prawej)

LAS PRZED JANUSZEWICAMI – odpoczynek
16:40 – wyjście(8 km)

ZACHORZÓW – nocleg, wejście o 18:45

10 sierpnia 
św. Wawrzyńca, 

Męczennika, 
2 klasy

35 km


