
 

Komunikat 

 

Beatyfikacja Sługi Bożego 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Wejściówki dla pielgrzymów indywidualnych 

7 czerwca 2020 

 

1. Przekazujemy kilka informacji organizacyjnych dla pielgrzymów 

indywidualnych dotyczących beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w Warszawie, na Placu 

Piłsudskiego, w niedzielę 7 czerwca 2020 r., o godz. 12.00. 

 

2. Każdy kto chciałby wziąć udział w uroczystościach beatyfikacyjnych i będzie 

się udawał do Warszawy indywidualnie, już dziś powinien zgłosić się do 

proboszcza parafii, w której mieszka. Parafie zbierają te informacje do dnia 

20 marca 2020 r. 

 

3. Bardzo prosimy, aby w najbliższe niedziele, tj. 8 i 15 marca br. dodać 

w ogłoszeniach parafialnych następujący punkt: 

 

Każdy kto indywidualnie chciałby udać się do Warszawy i wziąć udział 

w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w niedzielę, 7 czerwca 2020 r., już dziś proszony jest 

o zgłoszenie zapotrzebowania na kartę wstępu w zakrystii lub biurze 

parafialnym. Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 20 marca br. 

 

4. Po ze braniu ilości zgłoszeń od pielgrzymów indywidualnych prosimy Księży 

Proboszczów o niezwłoczne wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go 

do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. 

 

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 

Warszawa, Plac Piłsudskiego 7 VI 2020 r. godz. 1200 

Zapotrzebowanie na karty wstępu dla pielgrzymów indywidualnych 

(wypełnić drukowanymi literami) 

 

Wezwanie i adres parafii: 
 

 

Ilość kart wstępu dla pielgrzymów 

indywidualnych (proszę wpisać tylko liczbę): 

 

 

 

 

Gdańsk-Oliwa, dnia 5 marca 2020 



   

 

5. Informujemy jednocześnie, że wszystkie dotychczasowe zgłoszenia 

zapotrzebowania na karty wstępu wyjazdów organizowanych przez parafie 

zostały przyjęte. Przypominamy także, że wyjazd parafialny wspólnotowy  

należy zgłosić według osobnej ankiety, która załączona jest poniżej także do 

20 marca br.  

 

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 

Warszawa, Plac Piłsudskiego 7 VI 2020 r. godz. 1200 

Ankieta dotycząca udziału parafii w uroczystości beatyfikacyjnej 

(wypełnić drukowanymi literami) 

 

Wezwanie i adres parafii: 
 

 

Osoba duchowna zgłaszająca wyjazd 

(imię i nazwisko, pełniona funkcja): 

 

 

 

 

Adres korespondencyjny do osoby 

duchownej (tel. komórkowy i e-mail): 

 

 

 

 

 

Podać imiona i nazwiska kapłanów, którzy 

wezmą udział w koncelebrze: 

 

 

 

Liczba kart wstępu na plac celebry dla 

wiernych: 

 

 

Liczba kart wstępu do sektora dla osób 

niepełnosprawnych: 

 

 

Liczba kart parkingowych dla autokarów: 
 

 

Liczba kart parkingowych dla autokarów 

osób niepełnosprawnych: 

 

 



Liczba kart parkingowych dla samochodów 

osobowych (liczba miejsc jest ograniczona i 

niegwarantowana): 

 

Uwagi: 
 

 


