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Część I: 

7:30 - Msza Św. w kościele pw. św Jakuba w Gdańsku - Oliwie

8:10 - 8:55 - Wykład ks. dr Adam Jeszka - “Historia Pomorskiej Drogi 
Św. Jakuba Apostoła”.

Część II :

9:00 - 14:00 - Wyjście (lub przejazd) trasą Gd. Oliwa - Żukowo 
(19km)

Część III :

14:00 - 14:30 - Zwiedzanie zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia 
NMP w Żukowie (ks. Krzysztof Sagan)

14:30 - 15:30 - Szkolenie

15:30 - Zakończenie 

Program szkolenia:



św. Jakub



Rok Święty Jakubowy obchodzony jest zawsze
wówczas, gdy dzień św. Jakuba, czyli 25 lipca 
przypada w niedzielę. Ostatnio obchodzono go w 
2010 roku, kolejny zaś wypada w 2021 roku.

Rok św. Jakuba



● Santiago de Compostela, obok Jerozolimy i Rzymu, było 
najważniejszym miejscem pielgrzymkowym w świecie 
chrześcijańskim, zwłaszcza w okolicach liturgicznego 
wspomnienia Świętego. 

● W okresie reformacji, wojen religijnych i rewolucji 
francuskiej ruch pielgrzymi osłabł.

● Ponowne odkrycie sanktuarium w hiszpańskiej Galicji 
było następstwem pierwszej pielgrzymki papieża Jana 
Pawła II do grobu Apostoła Jakuba, która miała miejsce 9 
listopada 1982 roku.

Rys historyczny



„Ja, biskup Rzymu i pasterz Kościoła powszechnego, z 
Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne 
miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje 
początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te 
autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były 
pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach 
dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową”.
 

Jan Paweł II

   Wezwanie do pielgrzymowania



W Polsce istnieją liczne szlaki św. Jakuba, liczące w sumie 5 
tysięcy kilometrów, w tym trzy główne:

Via Baltica Camino Polaco Via Regia

Łącznie prawie 5 tysięcy km. 



Pomorska 
Droga

Przez Trójmiasto przechodzi „Pomorski Szlak 

św. Jakuba”. Cała „Pomorska Droga” ma 

długość 1133,6 km i biegnie od Kretyngi na 

Litwie do Rostocku w Niemczech. Została ona 

oficjalnie zainaugurowana podczas V 

Jarmarku Jakubowego w Szczecinie 28 lipca 

2013 roku. Gdańsk znajduje się na liczącym 

ponad 326 km fragmencie szlaku.



„Camino de Santiago” jest wyjątkową drogą, prowadzącą nie 
tylko do sanktuarium św. Jakuba w Hiszpanii, ale przede 
wszystkim do serca człowieka, w głąb siebie. Jest ona 
wznoszeniem serca do Boga. W pielgrzymowaniu do grobu 
św. Jakuba nie do końca chodzi o geograficzny cel, ale przede 
wszystkim o doświadczenie duchowej przemiany, która 
dokonuje się z każdym przebytym kilometrem. Oderwanie się 
od monotonii codziennego rytmu życia pozwala spojrzeć na 
siebie z innej perspektywy. Podczas drogi człowiek ma 
możliwość, konfrontując się ze swoimi myślami i 
napotkanymi ludźmi, odnaleźć prawdę o sobie samym. 
Pielgrzymka to odpowiedź na wewnętrzny głos, który wzywa 
do odnalezienia sensu własnego życia, jego celowości.

Cel pielgrzymowania



Zaproszenie
I Ty możesz 

dołączyć na 

pielgrzymi szlak. 

Już 12 czerwca 

Katecheci wyruszą 

w Drogę. 



Inspirujemy 
i wspieramy 

rozwój edukacji 
dla lepszej
Pomorzan


