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Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego oraz 
Osób Żyjących po Przeszczepach „Dar krwi owocem żywej wiary” 

Kraków - Łagiewniki, 20 lipca 2013 r.  

 

Gorąco zapraszamy honorowych dawców krwi i szpiku kostnego oraz osoby 
żyjące po przeszczepach, ich rodziny, przyjaciół i sympatyków do udziału 
w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - 
Łagiewnikach, która odbędzie się w sobotę 20 lipca 2013 r. pod patronatem 
honorowym metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza.  
 

Tegoroczna pielgrzymka przypada na czas jubileuszu 55-lecia Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Tym goręcej zapraszamy wszystkich 
Honorowych Dawców Krwi do udziału.  
 

Pielgrzymka połączona jest z akcją poboru krwi (godz. 8.00 - 15.00, dolna bazylika). 
Termin pielgrzymki wypada w połowie wakacji. Ze względu na zwiększoną ilośd 
wypadków i brak wystarczających w tych okolicznościach zasobów krwi do operacji i 
zabiegów jest to czas szczególnego zapotrzebowania na krew. Pamiętając o słowach 
bł. Jana Pawła II: „Oddawad własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o 
wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, 
którym należy się wdzięcznośd wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich 
częściach świata.” (Światowy Dzień Krwiodawców 2004) - serdecznie prosimy 
o włączenie się w akcję krwiodawstwa.  
 

Uczestnicy pielgrzymki będą także zachęcani do zostania potencjalnym dawcą szpiku 
kostnego. Chętnych zapraszamy do autobusu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa. Zapisując się do bazy potencjalnych dawców szpiku i w razie 
potrzeby oddając szpik można uratowad życie cierpiącym na choroby układu 
krwionośnego. 
 

Chcemy też zachęcid pielgrzymów do wypełnienia deklaracji o zgodzie na pobranie po 
śmierci tkanek i narządów do przeszczepu. Chcemy w ten sposób wypełniad wolę bł. 
Jana Pawła II, który w encyklice Evangelium vitae napisał: „Oprócz faktów 
powszechnie znanych, istnieje jeszcze heroizm dnia codziennego, na który składają 
się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę 
życia. Pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, 
zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, 
pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei”. 

 
Program pielgrzymki: 
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7.30 - 10.30 - rejestracja grup pielgrzymkowych  
8.00 - 15.00 - możliwośd oddawania krwi 
10.45 - zbiórka pocztów sztandarowych przed bazyliką 
11.00 - Msza św. dziękczynna w intencji krwiodawców. Po Mszy św. świadectwa. 
13.00 - posiłek dla pielgrzymów 
14.00 - program artystyczny 
15.00 - koronka do Miłosierdzia Bożego i zakooczenie pielgrzymki. 

Zgłoszenie grup pielgrzymkowych przyjmuje Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża: telefon 12 422 91 15 wew. 34 lub e-mail: krakow.hdk@pck.org.pl 
Podczas zgłaszania grup przyjmowane są zgłoszenia darów ofiarnych (z krótkim 
opisem: co i od kogo). 

 

Akcja krwiodawstwa 

Od godz. 800 do 1500 przy dolnej bazylice możliwośd oddawania krwi.  

Planując oddanie krwi w ramach pielgrzymki należy pamiętad 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. 

Osoby, które oddadzą krew, otrzymają pamiątkowe albumy Wydawnictwa Biały Kruk.  
 
Organizatorzy: 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków - Łagiewniki  
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  
 
Pobór krwi: 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 
Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie  
 
Sponsorzy: 
Akademicki Klub HDK przy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 
Biały Kruk Sp. z o.o. 
Ostoja Górska Koninki 
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