
REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI  

1. CHARAKTER PIELGRZYMOWANIA 

Pielgrzymka jest przeżyciem religijnym, to rekolekcje w drodze. Jej celem jest pogłębienie życia według 

Ewangelii, dlatego uczestnika powinien charakteryzować duch modlitwy, ofiary i miłości, przejawiający się także 

w zewnętrznym ładzie i porządku. Pobyt na Jasnej Górze to szczyt naszych rekolekcj i i nie traktujemy go jako 

czasu na zabawę i odpoczynek. Pielgrzymi codziennie biorą udział we Mszy Świętej, a w czasie drogi uczestniczą 

w poszczególnych punktach programu duszpasterskiego, który zawiera: modlitwy, konferencje, śpiewy  

i nabożeństwa. Jako rodzina Boża pomagamy w znoszeniu trudów pielgrzymowania.  

 

2. UCZESTNIK PIELGRZYMKI 

a) Akceptuje jej religijny charakter i pragnie pogłębić swoją formację duchową  

b) Jest fizycznie przygotowany do przejścia długich dystansów 

c) Ukończył 18 lat (osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę rodziców) odpowiednie formularze do 

pobrania w kancelarii, zakrystii  i na stronie internetowej parafii. 

 

3. POSTAWA PIELGRZYMA 

W czasie całej pielgrzymki (również w Częstochowie) obowiązuje:  

a) Całkowity zakaz posiadania i zażywania: alkoholu i narkotyków 

b) Palenie tytoniu tylko w wyznaczonych miejscach 

c) Zakaz kąpieli w rzekach i jeziorach 

d) Strój odpowiedni do charakteru pielgrzymki, który zakrywa ramiona i kolana 

e) Czystość w miejscu postoju i noclegu  

f) Posłuszeństwo zarządzeniom kierownika i służb porządkowych 

 

4. ORGANIZACJA PIELGRZYMKI 

Dokonując zapisu uczestnik pielgrzymki zobowiązuje sią do zachowania regulaminu. Za złamanie postanowień 

regulaminu oraz postawę niezgodną z duchem pielgrzymowania przewidziane są kary, do wykluczenia  

z pielgrzymki włącznie. 

 

5. ZACHOWANIE NA DRODZE 

Pielgrzymka porusza się prawą stroną drogi. Nigdy nie przechodzimy na lewą stronę drogi. Ze względów 

bezpieczeństwa kategorycznie zakazane jest zostawanie z tyłu za grupą oraz oddalanie się od grupy bez zgody 

kierownika i służb porządkowych. Z telefonów komórkowych korzystamy tylko na postojach.  

 

 

 

 



6. NOCLEGI 

Noclegi przewidziane są w warunkach turystycznych. Zabieramy ze sobą śpiwór , karimatę, namiot. Na trasie  

z wdzięcznością korzystamy z udzielanej gościny. Należy się nastawić na bardzo skromne warunki. Obowiązuje 

zakaz noclegów koedukacyjnych, który nie dotyczy małżeństw i rodziców z małymi dziećmi. Cisza nocna 

obowiązuje od Apelu Jasnogórskiego do pobudki. Na placu namiotowym zostawiamy po sobie porządek.  

 

7. BAGAŻ 

Bagaż (duży) należy podawać do załadunku. Transport bagażu między miejscowościami noclegowymi 

zapewniony jest przez przewoźników. Bagaż musi być oznaczony. Pielgrzymi mają ze sobą także bagaż 

podręczny (mały), w którym zabiera się tylko to co niezbędne w ciągu dnia, czyli: płaszcz przeciwdeszczowy,  

skarpety bawełniane na zmianę, napoje, prowiant, itd. Pielgrzymi osobiście regulują należności z przewoźnikiem.  

 

8. OPIEKA MEDYCZNA 

Pomoc medyczna świadczona jest bezinteresownie. W razie konieczności stwierdzonej przez opiekę medyczną, 

będzie możliwość transportu chorego do najbliższego postoju. Kierownik może nakazać opuszczenie 

pielgrzymki ze względów zdrowotnych. Z prośbą pomocy medycznej zgłaszamy się natychmiast po rozpoczęciu 

postoju. 

 

9. ZAPISY 

Od 17 czerwca do 12 lipca można zapisywać się w kancelarii  i po mszach św. Niepełnoletni uczestnicy 

dokonują zapisu przedkładając wypełnione przez rodziców zgody.  Koszt pielgrzymki wynosi 20zł. (Kolejna 

osoba ze stałych mieszkańców domu jednorodzinnego lub mieszkania  płaci 10zł). Opłatę należy uiszczać przy 

zapisie. 

 NIE MA ZAPISÓW W DZIEŃ WYJŚCIA PIELGRZYMKI!  

 

10. TERMINARZ 

13 lipca o godz. 7.00 będzie sprawowana Msza Święta, po której bezpośrednio wyruszamy na pielgrzymi szlak. 

Celem naszego pielgrzymowania jest przeżycie uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej, dlatego centralnym 

wydarzeniem całej pielgrzymki jest Eucharystia w dniu 16 lipca o godz. 09.00 celebrowana w Kaplicy 

Cudownego Obrazu oraz bezpośrednio po niej Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich.  Ponadto bierzemy 

udział w codziennych Apelach Jasnogórskich o godz. 21.00 i innych nabożeństwach pomagających nam 

duchowo przeżywać pielgrzymkę. Nie bierzemy udziału w imprezach organizowanych w Częstochowie,  

a sprzecznych z duchem chrześcijańskim. Należy także uważać na nieznane osoby, które mogą nas werbować do 

sekt. 

Gorzkowice, dn. 05.06.2018r. 

 


