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Bądź pozdrowiona,
Córko Boga Ojca,
Bądź pozdrowiona

Matko Syna Bożego,
Bądź pozdrowiona

Oblubienico Ducha Świętego,
Bądź pozdrowiona

Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,

teraz i zawsze,
i na wieki wieków.  Amen.



Informacje dla organizatora pielgrzymki
1. Zachęcamy do zgłoszenia nam zamiaru przyby-

cia pielgrzymów. Pielgrzymki można zgłaszać pod 
numerem 34/ 327 21 23 codziennie w  godz.  
8,30 – 17,30.

2. Pielgrzymów przyjmujemy w  dni powszednie od  
8,30 – 17,30, a  w  niedziele i  uroczystości od  
13,00 – 17,00. Po wcześniejszym uzgodnieniu od-
prawiamy dla grup pielgrzymkowych Msze św. oraz 
spowiadamy.

3. Przybywając do Gidel prosimy skierować się  
na postój autobusów według znaków (prosimy nie 
parkować autokarów przed Bazyliką!). Pragniemy 
poinformować, że przy parkingu znajdują się jedy-
ne toalety dla pielgrzymów (nowy budynek Centrum 
Obsługi Pielgrzymów). Z miejsca parkingowego nale-
ży przejść do Bazyliki alejką w ogrodzie a nie ulicą, 
którą wjechał autokar.

4. Po przybyciu do Bazyliki prosimy zgłosić pielgrzymkę 
(grupę) w zakrystii dla pielgrzymów.

Kalendarium uroczystości w 2017
07.05. Kąpiółka MB Gidelskiej przewodniczy  

ks. Bp Wiesław Mering ordynariusz diecezji 
włocławskiej godz. 11,00

27.08. Uroczystości ku czci św. Jacka;  
błogosławieństwo dzieci Msza św. godz. 9,30

Msze święte w  intencji chorych z  nabożeństwem 
o uzdrowienie o godz. 12,00 w niedziele: 02.04. 04.06. 
02.07. 06.08. 03.09. 01.10. 05.11. 03.12. 

Msze święte z błogosławieństwem małżeństw o godz. 
12,00 w niedziele: 16.04. 21.05. 19.06. 16.07. 20.08. 
17.09. 15.10. 19.11. 17.12.
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5. Po przywitaniu Waszej grupy w kaplicy MB i wspólnej 
modlitwie pielgrzymi mogą wypisać swoje intencje 
w tym celu w kaplicy MB po lewej stronie ołtarza MB 
znajdują się wyłożone kartki. Prośby do MB składa-
my w skarbonie za ołtarzem.

6. Opuszczając kaplicę z  cudowną Figurką MB Gidel-
skiej Uzdrowienie Chorych, udajemy się – przez ka-
plicę św. Jacka (naprzeciw kaplicy MB) – do zakrystii 
z  pamiątkami. Tutaj możemy złożyć intencje Mszy 
św., a  także nabyć dewocjonalia i  różne pamiątki. 
Pielgrzymi (dorośli) mogą otrzymać dwie buteleczki 
z poświęconym winem z Kąpiółki oraz obrazki z mo-
dlitwą przed jego użyciem.

7. W korytarzu przed zakrystią istnieje możliwość po-
świecenia dewocjonaliów i zabrania wody święconej.

8. Istnieje możliwość przygotowania posiłków dla 
grup. Kontakt wcześniej tylko pod tym numerem:  
690 969 690

9. Informujemy również, że można odprawić nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej na Kalwarii gidelskiej oraz za-
trzymać się w ogrodzie w tym celu służą stoły i ławy.




