
16.08 Pt. Jasna Góra 6.00 

7.15 

Msza Św. w kaplicy Matki Bożej 

pożegnanie przed szczytem 

   9,5 Biała (Ew. Lgota) 9.00 Śniadanie 

 9,5 Kłobuck 11.30 Obiad 

 8,1 Opatów 15.00 Postój 

 9,6 Krzepice 18.00 Nocleg 

   21.00 Apel Jasnogórski przy szkole i kościele 

17.08 Sob. Krzepice 5.30 Wymarsz 

 5,9 Zajączki 6.45 Postój i śniadanie 

 8,6 Rudniki 9.30 Msza Św. I obiad 10.30 

 5 Kałuże 12.30 Postój 

 9,4 Kamionka 15.30 Postój 

 6,5 

 

Wieluń 18.00 

20.30 

Nocleg 

Adoracja i Apel Jasnogórski - Siostry 

18.08 Ndz. Wieluń 4.30 Wymarsz 

 9 Łagiewniki 6.15 Postój i śniadanie 

 5,8 Świątkowie 8.30 Postój 

 7,2 Lututów 11.00 Msza Św. i obiad 

 5,7 Klonowa 14.30 Postój 

 7,1 Las k/Czajkowa 16.00 Postój 

 8,5 Głuszyna 18.30 Nocleg 

19.08 Pon. Głuszyna 6.15 Wymarsz 

 7,9 Brzeziny 8.00 Śniadanie, Adoracja w Kościele 

 8,2 Godziesze 11.15 Obiad 

 7,8 Lis  14.30 Postój 

 6,2 Kalisz – Św. Gotard 16.30 Powitanie pielgrzymów 

 5 Kalisz – Św. Józef 17.30 Msza Św. Dziękczynna  

 

Modlitwa Pielgrzyma 

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez 

pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj nas wszystkich, którzy podjęliśmy się trudu 

pieszej pielgrzymki, daj nam szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i 

dopomóż bezpiecznie powrócić do domów. 

Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym 

prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy 

Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce 

drogą Twoich przykazań. Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryję 

Pannę i Św. Józefa jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nich wpatrzeni, 

postępowali drogą nowego życia. Amen. 

 
W czasie pielgrzymki wykonywane będą nagrania filmowe i zdjęcia poszczególnych osób i 

grup, które będą zamieszczone w internecie: www.radiorodzina.kalisz.pl, fanpage na 

facebooku: pielgrzymka-kaliska.pl i Dom Józefa – Telewizja Diecezji Kaliskiej: 

domjozefa.tv  

 

 

REGULAMIN 

Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 

 

I. TERMIN 

Pielgrzymka wyrusza dn. 09 sierpnia 2019 

roku powraca dnia 19 sierpnia. 

II. NASZA POSTAWA 

Pielgrzymka jest aktem religijnym o 

charakterze dziękczynno-pokutnym. Szczytem 

naszych dążeń i poszukiwań jest pełne 

uczestnictwo w codziennej Eucharystii oraz 

oddanie czci Bogu w miejscu szczególnego 

kultu. Nosimy przy sobie identyfikator, który 

pełni zarówno funkcję legitymację 

pielgrzyma jak i plakietki. Legitymację 

okazujemy na żądanie kierownika 

pielgrzymki, księży przewodników i służby 

porządkowej. Zwracamy się do siebie 

„siostro”, „bracie”, uświadamiając sobie, że 

mamy jednego Ojca w niebie. Szczególną 

troską otaczamy tych, którzy idą po raz 

pierwszy. Na trasie dzielimy się uśmiechem, 

dobrym słowem a  nawet ostatnim kawałkiem 

chleba.  

W codziennym życiu walczymy z nałogami, a 

tym samym w czasie trwania pielgrzymki nie 

palimy papierosów ani nie używamy napo-

jów alkoholowych czy innych środków 

odurzających - pod karą wykluczenia z 

pielgrzymki. Ubieramy się godnie i skromnie. 

Dbamy o porządek w miejscach postoju i 

noclegu. Nie kąpiemy się w rzekach i jeziorach. 

Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko 

ten, kto: 

- rzeczywiście pragnie owoców duchowych i 

pogłębienia formacji religijnej, 

-  potrafi dzielić się wartościami duchowymi, 

-  chce tworzyć atmosferę braterstwa, radości i 

bezinteresowności, 

- umie i chce zachować porządek i 

bezpieczeństwo na drogach, 
- zachowuje szacunek dla przyrody i cudzej 

własności, 

-kontynuuje i rozwija tradycje pielgrzymkowe: 

spotkania parafialne, środowiskowe, 

korespondencyjne, udzielenie gościny, 

łączność modlitewna. 

III. ZAPISY 

Prowadzone są w parafiach, z których 

wyruszają grupy pielgrzymkowe. Pielgrzymi 

zgłaszający się indywidualnie do obcej parafii  

  muszą mieć zaświadczenie moralności od swego 

proboszcza. Udział osób niepełnosprawnych 

wyłącznie z opiekunem i na własną 

odpowiedzialność. 

Udział nieletnich: 

a) do 16 lat - pod opieką osoby dorosłej i za zgodą 

rodziców, 
b) w wieku 17-18 lat - na podstawie zezwolenia 

rodziców. 

IV. OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA 
-  dokumenty tożsamości (dowód osobisty, 

legitymacja pielgrzyma, legitymacja 

ubezpieczeniowa lub szkolna), różaniec; 

-  strój praktyczny - wygodne rozchodzone buty 

na grubej podeszwie, bielizna bawełniana, 

skarpety z naturalnych surowców, ciepły sweter, 

okrycie głowy przed słońcem, okrycie 

przeciwdeszczowe; śpiwór lub koc; 

-  mały plecak (nie teczka czy siatka), bidon lub 

termos, widelec, nóż, łyżka, kubek metalowy lub 

plastikowy; 
-  przybory toaletowe, kremy ochronne, puder 

(zasypka); 

-  materiały opatrunkowe, 2 bandaże 

elastyczne, zasypka (talk), leki przeciwbólowe, 

przeciwgorączkowe, (w przypadkach leczenia 

specjalistycznego - własne leki). 

UWAGA! 

1. W miejscach kultu obowiązuje strój godny 

pielgrzyma (niedopuszczalny strój plażowy 

czy sportowy). 

2. Każdy bagaż powinien być dobrze 

zabezpieczony przed deszczem, kurzem oraz 

zaopatrzony w wodoodporną wizytówkę 

zawierającą imię, nazwisko, adres, kolor 

grupy, nr legitymacji. 

 

V. TRANSPORT 

Przewóz bagażu odbywa się wyłącznie 

samochodem przydzielonym przez kierownictwo 

pielgrzymki dla każdej grupy. 

Dostęp do bagażu jest możliwy tylko na 

miejscu noclegu. Konieczny jest mały plecak, do 

którego zabieramy rzeczy potrzebne w ciągu dnia 

(kubek, wyżywienie, leki osobiste, zasypka do 

nóg, bandaż elastyczny itp.). 

 



Samochód osobowy towarzyszący pielgrzymom 

zatrzymują się w miejscach do tego 

wyznaczonych przez kierownictwo trasy. 

W samochodzie towarzyszącym grupie może 

znajdować się tylko ten pielgrzym, który ma 

zgodę od przewodnika grupy. Kierowcy są 

zobowiązani do przestrzegania przepisów i 

wskazań kierownika trasy. 

VI. WYŻYWIENIE 

Każdy pielgrzym zabezpiecza sobie wyżywienie 

na czas trwania pielgrzymki. Przestrzegamy przed 

nabywaniem żywności z przypadkowych źródeł i 

piciem wody bez upewnienia się o jej zdatności. 

Za bezinteresowną gościnność gospodarzy 

okazujemy serdeczną wdzięczność. 

 

VII. NOCLEGI 

Organizator gwarantuje nocleg w szkołach 

dopuszcza się możliwość nocowania w  

namiotach (tylko w ostateczności) o tym decyduje 

Kierownik Pielgrzymki. Noclegi organizujemy  

oddzielnie dla kobiet i mężczyzn (wyjątek 

stanowią małżeństwa. Niedopuszczalne jest 

samowolne, wcześniejsze zgłaszanie się na 

nocleg przed przybyciem grupy. Na noclegach z 

wszelkich urządzeń korzystamy za zezwoleniem 

gospodarzy. Po godz. 22.00 zachowujemy ciszę 

nocną. W duchu pokuty należy nastawić się na 

liczne niewygody. 

 

VIII. OPIEKA MEDYCZNA 
Na postojach funkcjonuje punkt medyczny. 

Pielgrzymi zgłaszają się na opatrunki zaraz po 

rozpoczęciu postoju, a nie dopiero przed 

wyruszeniem grupy. W drodze pierwszej pomocy 

udzielają pielęgniarki wędrujące w grupie. O 

konieczności podwiezienia chorego do postoju 

lub noclegu decyduje lekarz lub pielęgniarka w 

porozumieniu z przewodnikiem grupy. 

Pielgrzymce towarzyszy samochód „Sanitarka” w 

celu udzielenia pomocy w trudniejszych 

przypadkach. Punkt medyczny udziela pomocy 

wyłącznie doraźnej – tzw. „pierwszej pomocy”, 

ze środków dostępnych w danej chwili, nie 

prowadzi leczenia. Osoby, które muszą 

kontynuować leczenie – zaopatrują się w leki i 

środki medyczne we własnym zakresie. Służby 

medyczne udzielają pielgrzymom pomocy 

bezinteresownie, nie ponoszą jednak kosztów 

leczenia oraz transportu chorych. Pielgrzym może 

być wykluczony z pielgrzymki ze względu na stan 

zdrowia. 

 

 IX. ORGANIZACJA MARSZU 

Pielgrzymkę prowadzi kierownik ogólny przy 

współpracy przewodników poszczególnych 

grup. Grupy wychodzą ze swoich kościołów i 

łączą się na pierwszym postoju (Lis) w jedną 

pielgrzymkę. Pielgrzymka maszeruje grupami,  

Ściśle przestrzegamy przepisów  Kodeksu 

Drogowego o ruchu pieszych na drogach 

publicznych oraz zarządzeń terenowych władz 

państwowych (np. zakaz kąpieli, rozpalania 

ognisk, deptania trawników, niszczenia roślin, 

rzucania śmieci itp.) 

Oddalanie się od kolumny pieszych jest 

zabronione! W razie konieczności 

opuszczenia grupy – niezbędna jest zgoda 

przewodnika grupy. Należy przestrzegać 

zaleceń służby drogowej i porządkowej 

powołanej do tego celu przez kierownictwo 

pielgrzymki. Służby porządkowe i drogowe 

poszczególnych grup pielgrzymkowych 

podlegają kierownikowi trasy. 

 

X. OBOWIĄZKI PIELGRZYMA 

Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej 

osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, 

nie wolno rozpowszechniać żadnych 

materiałów czy emblematów, ani zbierać 

jakichkolwiek ofiar. Każdy pielgrzym 

obowiązany jest do przestrzegania powyższej 

instrukcji i wszelkich poleceń kierownictwa 

pielgrzymki. Za postawę niezgodną z istotnymi 

celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: 

- upomnienie ustne, 

- upomnienie z wpisem do legitymacji, 
-wykluczenie z grona pielgrzymów, z 

podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości 

pątników oraz księdza proboszcza. 

Interpretacja powyższego regulaminu należy do 

organizatorów pielgrzymki. Organizatorzy 

mają również prawo do zmian trasy 

pielgrzymki, godzin pobudki i wymarszu 

zgodnie z warunkami panującymi w czasie 

wędrówki. 
 Ks. Rafał Grzęda, 

Ks. Szymon Rybak                      

Kierownicy Pielgrzymki 
 

   

Ramowy program 382 Kaliskiej 28 Diecezjalnej 

Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 

Data Km Miejscowość Godz. Program 

09.08 Czw Kalisz 6.00 

7.30 

Msza św. w Kościołach wyjścia 

wymarsz  z Kościołów 

 6,2 Lis     8.30 Błogosławieństwo pielgrzymów 

przez  Ks. Biskupa 

 9,3 Godziesze 11.30 Obiad 

 7,7 Brzeziny 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia- kościół  

 7,9 Głuszyna 18.30 

21.00 

Nocleg 

Apel Jasnogórski w kaplicy na Głuszynie 

10.08 Pt. Głuszyna 7.30 Wymarsz 

 8,5 Las 9.15 Postój i śniadanie 

 3,9 Kapliczka Św. Józefa  Modlitwa za zmarłych pielgrzymów 

 3,5 Klonowa 12.45 Msza Św. i obiad 

 5,5 Lututów 16.30 Nocleg 

   20.00 Nabożeństwo w kościele 

11.08 Sob. Lututów 7.00 Msza Św. i śniadanie 

 7,2 Świątkowice 10.15 Postój 

 5,7 Łagiewniki 13.00 Postój i obiad 

8,8 Wieluń 16.30 Nocleg 

   19.30 Wieczór Uwielbienia – Rynek w Wieluniu 

 

12.08 Ndz. Wieluń 5,30 Wymarsz 

 6,5 Kamionka 7.00 Postój i śniadanie 

 9,4 Kałuże 9.40 Postój 

 5 Rudniki 12.15 Msza Św. i obiad 

 8,6 Zajączki 16.30 Postój 

 5,9 Krzepice 18.30 

21.00 

Nocleg 

Apel Jasnogórski przy szkole i kościele 

13.08 Pon. Krzepice 4.30 Wymarsz 

 9,6 Opatów (las) 6.30 Postój i śniadanie 

 8,1 Kłobuck 10.30 Msza Święta- ks. Biskup i obiad 

 9,5 Biała 15.00 Postój 

 9,5 Jasna Góra 17.30 

21.00 

21.30 

24.00 

Prezentacja Pielgrzymki Kaliskiej 

Apel Jasnogórski 

Czuwanie w kaplicy Matki Bożej 

Msza św. w kaplicy Matki Bożej 

14.08 Wt. Jasna Góra  9.00 

10.45 

16.00 

 

21.00 

Msza Św. przed szczytem 

Droga Krzyżowa na Wałach 

Spotkanie Pielgrzymów w auli o. 

Kordeckiego 

Apel Jasnogórski 

15.08 Śr. Jasna Góra 11.00 

17.45 

21.00 

Suma Odpustowa 

Msza Św. w kaplicy Matki Bożej 

Apel Jasnogórski 



 


