
Weź udział w pielgrzymce, która odmieni Twoje serce, 
tylko czyste serca zmienią świat.

Z każdym krokiem nie tylko cieszymy się Bożym darem 
stworzenia, ale także zbliżamy się do ziemi uświęconej, 

gdzie Królowa Nieba, Nasza Pani Dobrej Pomocy, 
przemówiła do Adeli.

Najbardziej kojącym momentem dla każdego pielgrzyma 
jest uświadomienie sobie, że nigdy nie idzie sam.
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Amerykańska Pielgrzymka

MARSZ DO MARYI
Zjednoczeni w drodze 

od sanktuarium do sanktuarium

Majowa koronacja w Sanktuarium Najświętszej Pani 
Dobrej Pomocy (Shrine of Our Lady of Good Help)

Maj jest Miesiącem Maryjnym! W tym czasie katolicy na całym 
świecie w szczególny sposób oddają hołd Maryi Dziewicy. „Majowa 
Koronacja” jest tradycyjnym obrzędem katolickim, a ma na celu 
uhonorowanie Maryi jako Królowej Nieba i Ziemi. Od zamierzchłych 
czasów maj kojarzony jest z kultem Maryi. Postrzegany jest jako 
miesiąc narodzin nowego życia. „Majowa Koronacja” to duchowy 
początek nowej pory roku. Najświętsza Maryja, Królowa Nieba i 
Ziemi, wydobywa nas z długich, mroźnych, zimowych dni, lokując 
nasze serca w ciepłej i obiecującej wiosennej glebie.

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą Pielgrzymkę do Maryji, 
pielgrzymi są zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystościach 
majowych w sanktuarium Matki Bożej Dobrej Pomocy. Uroczystość 
ta jest częścią lokalnej kultury oraz wiary która wywodzi się z 
objawień mających miejsce w 1859 roku. Uroczystość ta rozpocznie 
się mszą świętą o godz 11 rano; w której często swoją wizytą 
zaszczyca nas biskup, następnie wystawienie Najświętszego 
Sakramentu,  Procesja Eucharystyczno różańcowa,  która będzie 
przebiegała wzdłuż ogrodzenia sanktuarium które to sanktuarium 
zostało ochronione od pożaru, który miał miejsce w 1871 roku. 
Dodatkowo, w niedzielne popołudnie święta godzina rozpocznie 
się o 2.00 po południu, która obejmuje wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, różaniec, hymn, litanie oraz błogosławieństwa. 
Uroczystość ta zakorzeniona jest w europejskiej tradycji “Rogation” 
w której prosimy Boga o błogosławieństwo. Uroczystość ta 
przpomina nam że wszyscy jesteśmy szafarzami stworzonych 
przez Boga. Uczestnictwo w tych uroczystościach jest wspaniałym 
uwieńczeniem  pieszej pielgrzymki ‘’Marsz Do Maryi ‘’ która jest 
głównym aktem hołdu w pierwszą niedzielę  maja kiedy czcimy 
Przenajświętszą Matkę.

Co rok – W každą 
pierwszą sobotę Maja

Wydrukowany w 2016 roku



Czym jest „Marsz do Maryi”?

„Marsz do Maryi‘’ jest 21-milową pieszą pielgrzymką, która 
rozpoczyna się z wyznaczonej przez Watykan Świątyni St. 
Joseph w St Norbert Collage campus w De Pere , WI do 
sanktuarium Matki Bożej Dobrej Pomocy w Champion, WI.

Wspierajmy edukację młodego pokolenia

9 października 1859 roku Matka Najświętsza Maryja Panna, 
ukazała się siostrze Adeli Briese w miejscu dzisiejszego 
Sanktuarium i przekazała jej następującą wiadomość: 
„Zgromadź dzieci z tej odludnej okolicy i ucz je tego, co powinny 
wiedzieć, by uzyskać zbawienie. Ucz je katechizmu, jak czynić 
znak krzyża, jak przyjmować Sakramenty święte. To chcę, 
abyś uczyniła”. Umocnieni przez wiarę Siostry Adeli, wcielajmy 
w życie przesłanie, jakie otrzymała ona od Maryi. Fundusze 
uzyskane z „Marszu do Maryi” zostaną przeznaczone na 
kształcenie dzieci w wierze.

Podstawą nauki katolickiej jest przekonanie, że życie samo w 
sobie jest pielgrzymką, a my zostaliśmy powołani do tego, by 
przygotować nasze dzieci do ich drogi. Uczmy je, by przy tym 
nie zatracały zainteresowania światem. Zaszczepiajmy wiarę w 
ich sercach tak, by według jej reguł zmieniać świat.

Życie jest Pielgrzymką

Idziemy, ponieważ życie jest drogą poznania i odkrywania, a 
nie celem samym w sobie. Po drodze ulegamy zmęczeniu, 
trudzimy się, także zwyciężamy. Dążymy do czystości, czynimy 
miejsce dla Ducha Świętego, który nas wypełnia. U celu – 
zmęczeni i strudzeni – dojdziemy do Sanktuarium Najświętszej 
Pani Dobrej Pomocy gdzie znajdziemy oazę spokoju na drodze 
naszego życia, oferującą dary głodnym i spragnionym.

Pielgrzymujący z dziećmi

Dla rodzin z małymi dziećmi, które pragną uczestniczyć w 
pielgrzymce, zorganizowany został odrębny etap, specjanie 
przystosowany dla najmłodszych – obejmuje on końcowe 2 
mile pielgrzymki.

Dystans ten jest również z myślą o tych – pojedynczych 
uczestnikach lub całych rodzinach – którzy nie są zdolni pokonać 
całej trasy. Jakże pięknym i radosnym przeżyciem będzie 
pokonanie końcowych mil pielgrzymki wspólnie z dziećmi!

Pielgrzymi z dziećmi przyłączą się do pielgrzymki na 
skrzyżowaniu Van Lanen Rd. i County Line Rd. (patrz mapka 
na stronie www.WalkToMary.com po szczegóły).

Trasa

Trasa pielgrzymki jest podzielona na pięć etapów 
reprezentujących pięć tajemnic różańca.

Transport dla osób starszych i strudzonych – zapewniony 
będzie dowóz dla osób, które nie zdołają ukończyć pielgrzymki o 
własnych siłach. Zainteresowani powinni powiadomić personel 
pielgrzymki, który zorganizuje dla nich środek transportu na 
trasie lub w Shrine of Our Lady of Good Help.
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Shrine of St. Joseph
Old St. Joseph Church

St. Norbert College Campus
De Pere, WI

St. Peter and Paul Parish 
Green Bay, WI

Holy Cross Parish
Green Bay, WI

Walk with the Children 
Intersection of Van Lanen 

and County Line Road

Shrine of Our Lady 
of Good Help
Champion, WI


