
Wspólna wiara i służba oraz wspólna 
miłość Piotra i Pawła do Chrystusa 
była wielokrotnie wystawiana 
na próbę poprzez wspólne cierpienie 
dla Chrystusa i Jego Ewangelii. 
 
Arcybiskup Muszyński w swym kazaniu 
na Piotra i Pawła, Gniezno 2009r. 
 
 
 
 
 
 
Niech Wasza pielgrzymka przyczyni 
się do tego, by Polacy i Niemcy 
przekształcili swoje trudne i tragiczne 
sąsiedztwo w dobre i przyjacielskie 
partnerstwo w Europie i dla Europy. 
 
Radca ambasady Iwona Kozłowska, 
powitanie w katedrze magdeburskiej,  
22 czerwca 2009r. 
 
 
 
 
 
 
Droga ta jest wyrazem naszej 
najgłębszej tęsknoty za życiem. 
 
Biskup em. Leo Nowak w swym kazaniu 
w katedrze magdeburskiej, 22 czerwca 2009r. 

Cóż to jest przyzwyczajenie? 
 
Kto pielgrzymuje, żegna się na jakiś czas z 
drogimi mu przyzwyczajeniami i rzekomo 
nieodzownymi przyjemnościami  
(np. mocną kawą o poranku). Nasze 
wyżywienie jest skromne, pożywne, ale 
nigdy „przysadziste”, czy ekstrawaganckie.  
Podobnie jest z zakwaterowaniem.  
Każdy z nas jest odpowiedzialny za własne 
ciało, a tym samym za własne siły, którymi 
dysponuje. Z powodów logistycznych nie 
gwarantujemy przewozu osobowego prócz 
publicznych środków komunikacji. Z tej 
racji warto się zastanowić, czy jesteście 
wstanie przejść całą trasę (czasem 
używamy też środków komunikacji 
publicznej), czy przynajmniej pewną część 
trasy pielgrzymujecie per pedes. Dziękuję! 

 
Zgłoszenia na polsko-niemiecką 

pielgrzymkę ekumeniczną 
przyjmujemy do 30 maja 2012! 

 
Kontakt: 
ks. Jan Kwiatkowski 
ul. Kościelna 3 
62-400 Słupca / Polska 
℡ kom. 0-604-551-160 
@ jah2000@wp.pl 
 
Helmut Krüger 
Lennéstraße 65 
14471 Potsdam / Niemcy 
℡ 0 331 / 97 40 72 
@ Helmut-Dieter.Krueger@t-online.de 

EkumenicznaEkumenicznaEkumenicznaEkumeniczna    
PielgrzymkaPielgrzymkaPielgrzymkaPielgrzymka    

 
od Jana do Piotra & Pawła 
od 23 do 30 czerwca 2012 

 
Gniezno ─► Magdeburg 

 

Ku wolności 
wyswobodził 
nas Chrystus 

 

 
 



„Ku wolno ści wyswobodził 
nas Chrystus“ (Gal. 5, 1) 

 
Właśnie tego uczymy się podczas wspólnej 
wędrówki: jak wiara w Chrystusa czyni nas 
wolnymi, kiedy na przykład uwolnimy sie od 
zbędnego balastu. To zaczyna się w myślach.  
A może jednak w sercu? Droga sama wskazuje nam 
odpowiedni kierunek. Wraz z każdym uderzeniem 
serca ukazuje nam obfitość miłości Bożej:  
pola i łąki, raz zacienione, innym razem skąpane  
w słońcu. Na każdym kroku oczekuje nas 
niezmierzone bogactwo: spotkania i rozmowy, 
rozważania i milczenie. Tam, gdzie przybywamy, 
jest autentyczne miejsce żywej obecności  
i uświadomionej historii. Nogi wyznaczają granicę. 
Myśli znajdują kierunek. Tam, dokąd idziemy, 
prowadzi nas słowo Pisma Świętego; prowadzi do 
swoistych korzeni wiary. Na świeżym powietrzu 
jesteśmy otwarci na wspólny śpiew i modlitwę. 
Jesteśmy wolni, dzielimy wzajemnie czas i chleb, 
towarzyszymy sobie w drodze i zawieramy 
przyjaźnie. W tym roku na okoliczność Jubileuszu 
X-lecia Pielgrzymki pragniemy zaprosić gości, 
którzy ubogacą nasze święto swoją obecnością, 
słowem i modlitwą. 
Cóż to za wspaniała wolność, która pozwala nam 
zapatrzeć się w oblicze Boże w środku nowoczesnej 
Europy i celebrować wspólnie ten dar! 

Justus Werdin 

 
 
 

Po zapisaniu się otrzymasz list 
z dokładnym opisem przebiegu 

trasy pielgrzymki. 

Planowana droga  
z Gniezna do Magdeburga 

 
sob. 23 czerw. 15°°  
Przyjazd do Gniezna Noc Świętojańska, 
zakwaterowanie u Sióstr Miłosierdzia 
 
niedz. 24. czerw. 12°°  
Msza św., obiad u rodzin, przejazd ─► na 
Ostrów Lednicki, modlitwa wieczorna, 
zakwaterowanie w „Szkole wiary“ w Imiołkach 
 
pon. 25. czerw.  
Przejście pieszo do Skokowa 
 
wt. 26. czerw.  
Piesza wędrówka przez Puszczę 
Zielonka ─► Poznań, 
Spotkanie z Radą Ekumeniczną Poznania, 
Centrum Ewangelickie 
 
śr. 27. czerw.  
Przejazd ─► Berlin , przejście na pieszo przez 
centrum, Przejazd ─► Brandenburg 
 
czw. 28. czerw.  
Piesza wędrówka ─► Schlagentin 
 
pt. 29. czerw.  
Przejście do Jerichow ─► przejazd do 
Tangermünde, Msza św. z okazji Święta 
Apostołów Piotra i Pawła 
 
sob. 30. czerw. 7.30  

Rejs parostatkiem z Tangermünde ─► 
Magdeburg, 15°° Ekumeniczne nabożeństwo 
końcowe w Katedrze Ewangelickiej,  
następnie powrót  

 
Hl. Petrus (5. / 6. Jh.) Mosaik in Ravenna 

 
 

 
 

 
Hl. Paulus (5. / 6. Jh.) Mosaik in Ravenna 

 


