
 

 
 

 

 

SZANOWNI WÓJTOWIE I BURMISTRZOWIE,  
DRODZY SOŁTYSI,MIESZKAŃCY WSI, RADNI GMINNI I SOŁECCY,  

LIDERZY WIEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,  

serdecznie zapraszamy do udziału w XXX Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich  
do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej 

Licheń, 3 lipca 2022 r. 
 
Od trzydziestu lat wybieramy Licheń na miejsce naszych rekolekcji, albowiem jest to wyjątkowe miejsce, 
które emanuje energią duchową, w którym zyskujemy inspirację do codziennego działania. Przybywamy tu 
od również po to, aby rozmawiać ze sobą o sprawach istotnych dla przyszłości polskiej wsi i pomyślnego 
rozwoju naszej Ojczyzny, aby w skupieniu i modlitwie zastanowić się nad powinnościami wobec społeczności, 
w których żyjemy i pracujemy. Tradycja ta, zainicjowana w odrodzonej Rzeczypospolitej, zaowocowała 
wieloma inicjatywami, które jednoczą liderów wsi, sprzyjają umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. 
Tutaj, w Licheniu w 1994 roku narodziło się Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.  

Spotykaliśmy się w u stóp Licheńskiej Pani w zmieniających się czasach, także w ograniczających nas trudnych 
dniach pandemii. Naszym rekolekcjom i modlitwom towarzyszyły aktualne intencje odnoszące się do potrzeb 
duchowych i wyzwań codzienności. Jedna z nich nieustannie pozostaje wśród nas obecna: łączenie ludzi                        
w działaniu dla dobra wspólnego. 

Dziś, gdy w sąsiedniej Ukrainie toczy się okrutna wojna i wielu ludzi dotkniętych jej skutkami potrzebuje 
naszej pomocy, nie mamy wątpliwości, że tym najcenniejszym wspólnym dobrem jest pokój oraz ludzka 
solidarność. Okażmy ją włączając się w towarzyszącą tegorocznej pielgrzymce zbiórkę finansową na rzecz 
dzieci z Ukrainy organizowaną przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z UNICEF Polska.  
Wydarzeniu towarzyszył będzie również występ wokalny Amelki – Emilii Anisowicz z Ukrainy. 

 
 

Do zobaczenia w Licheniu! 
 

z wyrazami szacunku 
 

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
Ireneusz Niewiarowski 

 
 
Program: 
12:00 Msza św. w intencji sołtysów z okazji XXX Krajowej Pielgrzymki Sołtysów  i Środowisk Wiejskich 
(bazylika górna, nawa główna)  
13:30 Występ wokalny Amelki – Emilii Anisowicz z Ukrainy 
 
 

Podczas pielgrzymki przy Bazylice odbędzie się zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieci z Ukrainy. 

Wsparcia finansowego można dokonać również poprzez wpłatę na konto: 
18132010162783076720000001 z dopiskiem: „Pomoc dzieciom w Ukrainie” 

lub za pośrednictwem strony zrzutka.pl, gdzie KSS utworzyło zbiórkę: 
zrzutka.pl/z/pomocdzieciomwukrainie 


