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Zapraszamy na niedzielne pielgrzymowanie 
Małopolską Drogą św. Jakuba w Roku Wiary

Etap I: Sandomierz – Klimontów (23 km); 17 marca 2013 r.

Etap II: Klimontów – Kotuszów (35 km); 21 kwietnia 2013 r.

Etap III: Kotuszów – Szczaworyż (30 km); 19 maja 2013 r.

Etap IV: Szczaworyż – Wiślica – Probołowice (33 km); 16 czerwca 2013 r.

Etap V: Probołowice – Pałecznica (20 km);  21 lipca 2013 r.

Etap VI: Pałecznica – Niegardów (19 km); 25 sierpnia 2013 r.

Etap VII: Niegardów – Więcławice Stare (21 km); 22 września 2013 r.

Etap VIII: Więcławice Stare – Kraków (15 km); 20 października 2013 r.

Pielgrzymowanie rozpoczynamy po Mszy św.
Istnieje możliwość dojazdu autobusem z Krakowa i Więcławic Starych do punktów wyjścia. 
Miejsca zbiórki będą podane zainteresowanym po zgłoszeniach przed każdym przejściem.

Udział w pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówce na własną odpowiedzialność.

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.plBractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych,

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Promocji Gminy Pałecznica „Muszelka”
i parafia pw. św. Jakuba w Kotuszowie

ORGANIZATORZY 

Szczegółowych informacji udziela:
Franciszek Mróz – tel. kom. 664 329 302

J.E. ks. biskup 
Grzegorz Ryś


