
W KOMUNII Z BOGIEM I BLIŹNIMI 

Gorąco zapraszamy 30 lipca (sobota) b.r. do udziału w Pielgrzymce Honorowych 
Dawców Krwi i Szpiku Kostnego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Łagiewnikach wszystkich członków Klubów Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego, 
rodziny, przyjaciół i sympatyków. 

„Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej 
wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA... Niech dawcy krwi, którym 
należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach 
świata." 

{Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców '2004) 

Dar krwi jest również świadectwem miłości chrześcijańskiej, realizującej wezwanie 
Chrystusa „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół 
swoich."( J 15,13). Praktyka miłości i miłosierdzia urzeczywistnia się w sposób jednoznaczny 
w darze krwi, który staje się darem życia i darem nadziei. 

Dlatego serdecznie prosimy o przekazanie tego zaproszenia, wraz z poniższym 
programem, wszystkim zainteresowanym pielgrzymką. 

1. Zgłoszenie grupy pielgrzymkowej w Małopolskim Zarządzie Okręgowym PCK 
w Krakowie: telefon 012 422-91-15 lub e-mail: krakow@pck.org.pl 

2. W ramach pielgrzymki przewidziany jest skromny posiłek - po zgłoszeniu się 
w Łagiewnikach w Punkcie Informacyjnym HDK do godz. 1030 będą wydawane 
bloczki żywieniowe. 

3. 30 minut przed rozpoczęciem Eucharystii przyjmowane są zgłoszenia darów 
ofiarnych (z krótkim opisem co? i od kogo?). 

4. Zbiórka pocztów sztandarowych 15 minut przed Eucharystią 
(godz. 1045, przed Dolną Bazyliką). 

5. Od godz. 800do 1500 w holu Dolnej Bazyliki możliwość oddawania krwi. 
Planując oddanie krwi w ramach pielgrzymki należy pamiętać o: 
- zabraniu Dowodu Osobistego; 
- zabraniu Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi; 
- przerwie pomiędzy oddaniami krwi pełnej, która wynosi minimum 2 miesiące; 
- uprzednim lekkostrawnym posiłku; 
- powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych na 48 godzin przed 

oddaniem krwi. 
Pośród zarejestrowanych do honorowego oddania krwi i szpiku kostnego 

rozlosowane zostaną nagrody książkowe Wydawnictwa Biały Kruk, pamiątkowe 
Medale Papieskie z Łagiewnik i inne niespodzianki. 

Sponsorzy Pielgrzymki: 
„Biały Kruk", „Złota Polska", „Caritas" Archidiecezji Krakowskiej, Krewniacy, 
Marian Brożek: Wyroby Piekarniczo - Cukiernicze, Oriflame - Renata Górka, 
Koninki.pl, Akademicki Klub HDK PCK przy AGH. 

Termin pielgrzymki wypada w połowie wakacji. Ze względu na zwiększoną ilość 
wypadków i brak wystarczających w tych okolicznościach zasobów krwi do operacji 
i zabiegów, jest to czas szczególnego zapotrzebowania na krew. Tym goręcej zapraszamy 
wszystkich Honorowych Krwiodawców do uwzględnienia swojego udziału w wakacyjnych 
akcjach oddawania krwi. 

mailto:krakow@pck.org.pl


PROGRAM PIELGRZYMKI 
Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego 

do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 
30 lipca (sobota) b.r. 

8oo . 15oo _ p o b ó r k r w j 

103 0- Rejestracja grup pielgrzymkowych 
104 5- Zbiórka pocztów sztandarowych 
l l 0 0 - Dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem 

Ordynariusza Sosnowieckiego J. E. ks. Bp. Grzegorza Kaszaka 

1300— Świadectwa 
1330— Posiłek dla pielgrzymów 
1400 - Program artystyczny 
1500 - Koronka do Miłosierdzia Bożego 
1530 - Zwiedzanie Białych Mórz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się" 

HONOROWY PATRONAT - J.E. KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ 

Z wyrazami szacunku 
organizatorzy: 

Duszpasterze HDK - ks. Jerzy Lesko, ks. Piotr Sadkiewicz 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 
Małopolski Zarząd Okręgowy PCK w Krakowie 
„Caritas" Archidiecezji Karkowskiej 
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 


