
DEFINICJA
PIELGRZYMKI



◆Migracje (wojny, ucieczki, wygnania) 
◆ Turystyka
◆ Podróże naukowe, handlowe
◆ Podróże w celach kulturalnych i handlowych
◆ Wyprawy do miejsc przyrodniczych o szczególnej 
piękności
◆ Nawiedziny „miejsc ducha”
◆ „Pielgrzymka ludzkiego umysłu (telekomunikacja, 
internet)
◆ Pielgrzymka jako religijny akt (właściwe znaczenie)

Papieska Rada ds.. Migracji i podróżnych Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000



per-epi-demos 
(gr.)

= cudzoziemiec, obcy



PEREGRINUS
(łac.)

= wędrowiec, podróżujący po 
obcych krajach, nie będący 

obywatelem kraju



PEREGRINATIO
(łac.)

per-agros (=przez pola)

= bycie na obczyźnie, poza 
miejscem stałego pobytu



PEREGRE ➔ PEREGRINUS
(A.Brückner)
= zewnątrz



PATHA (hinduskie) = droga
PATOS (greckie) = ścieżka

PONTOS (greckie)
= morze, przeprawa



PĄĆ – DROGA PIELGRZYMÓW
(A.Brückner)



Znak, który odzwierciedla ludzką 
kondycję „homo viator”

Symbol „wędrówki człowieka śladami 
Odkupiciela”, która posiada ważkie 

ascetyczne znaczenie 
(Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium)



Wędrówka podjęta z religijnych 
motywów, „dająca wyraz 

wewnętrznemu pragnieniu wyjścia z 
siebie i nawiązania kontaktu z istotą 

transcendentną”

Komisja Konferencji Episkopatu Włoch ds. Duszpasterstwa czasu wolnego, 

turystyki i sportu, Pielgrzymowanie u progu trzeciego tysiąclecia, 1998



„Pielgrzymowanie polega na osobistym bądź 
grupowym udaniu się do sanktuarium lub miejsca 
szczególnie ważnego dla wiary, w celu dopełnienia 

tam specjalnych aktów religijnych, zarówno 
dotyczących miłosierdzia, jak czynów wotywnych czy 

pokutnych, a także aby zdobywać doświadczenie 
życia we wspólnocie, wspierać wzrost cnót 

chrześcijańskich i coraz szersze poznawanie Kościoła”
Komisja Konferencji Episkopatu Włoch ds. Duszpasterstwa czasu wolnego, turystyki i sportu, 

Pielgrzymowanie u progu trzeciego tysiąclecia, 1998



„Podjęta z motywów religijnych 
podróż do miejsca uważanego za 

święte (locus sacer) ze względu na 
szczególne działanie w nim Boga lub 

bóstwa” 
(A. Jackowski)



◆Akt natury religijnej (wiara i kult) 

◆Motyw poruszający: pragnienie 
intensywniejszego obcowania ze 
Świętym i wypełniania religijnych 
praktyk



◆ Przestrzeń (Wędrówka – przemieszczanie 
się w przestrzeni z ośrodka stałego 
zamieszkania ku celowi: świętemu miejscu)

◆ Czas (obszerniejszy niż w innych 
religijnych aktach)



◆ Pielgrzym spodziewa się uzyskania łask 
obfitszych niż w zwykle spełnianych aktach 
kultu 

◆Wędrówka mająca intensywniej wpłynąć 
na formowania religijnych i moralnych 
postaw pielgrzymów



Dziękuję za uwagęks. Maciej Ostrowski


