
Drogi Pielgrzymie,

Przed nami szczególny czas, czas wspólnego uwielbienia Boga, poprzez śpiew, modlitwę, a także 

momenty ciszy, której nie zabraknie. Czas doświadczenia Jego łaski i błogosławieństwa. Czas rozpoznawania Go 

na nowo w pięknie stworzonego świata, a także w drugiej osobie, która razem z Tobą, razem z nami wyruszyła 

na ten pielgrzymi szlak.

Tegorocznej pielgrzymce do Tronu Jasnogórskiej Pani towarzyszy hasło: JEDEN DUCH, JEDNO SERCE. 

Chcąc doświadczyć Jego obecności na nowo w tym szczególnym czasie wspólnego pielgrzymowania, rekolekcji 

odprawianych w drodze, zachęcamy, aby każdy kto tylko może, pojednał się z Bogiem i drugim człowiekiem. 

Dla tych, którzy przed pielgrzymką nie przystąpią do sakramentu pokuty, pierwszego dnia, po przyjściu do 

Drużbic celebrowany będzie sakrament pojednania. Ze spowiedzi można również skorzystać na pątniczym   

szlaku, wystarczy tylko poprosić pielgrzymującego kapłana o sakrament spowiedzi.

Każda pielgrzymka jest czasem kiedy trzeba się z góry nastawić na: zmęczenie, niepogodę, upał, 

niewygody, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne dolegliwości fizyczne. Może 

się też zdarzyć, że z wielu różnych względów zmuszeni będziemy podjąć decyzję przerwania pielgrzymki, ze 

względu na stan zdrowia czy sytuację rodzinną i powrotu do domu. Potraktujmy to wtedy, jako wolę Bożą i 

pamiętajmy, że taka decyzja jest aktem odwagi i odpowiedzialności za siebie oraz innych. Jednak nie należy się 

zniechęcać, zalecamy postawę zaufania Bogu oraz otwartości na Jego działanie.

Już teraz dziękuję Ci za to, że Jesteś razem z Nami na tym pielgrzymim szlaku. 

Owocnego pielgrzymowania.

Ks. Przemysław Kansy
Kierownik Pielgrzymki

REGULAMIN

Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty,                                      
która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie 
religijno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz 
porządek zewnętrzny.

Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami 
religijnymi i dbają pod sankcją usunięcia z pielgrzymki - aby religijny  
charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania

Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto: 
- we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu; 
- akceptuje niniejszy regulamin; 
- będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i Komunii Św. 
oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się 
o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na 
potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych, zwracając się do siebie 
„bracie", „siostro"; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, 
medyczne, techniczne); włączają się w różne służby.

Pątnicy zobowiązani są iść tylko w grupie. Zabrania się pielgrzymowania poza 
grupą. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się             
z pielgrzymki. Każdy pielgrzym ma obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz 
utrzymywania 1,5 metrowych odstępów od osoby pielgrzymującej obok.

Przy zapisie pielgrzymi otrzymują informator-legitymację, smycz, znaczek, 
który noszą w widocznym miejscu.

Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników 
obowiązuje: 
- odpowiedni strój (zasłonięte ramiona i kolana);
- nakrycie głowy; -zakaz palenia tytoniu; 
- bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych.

Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: 
 - przepisów o ruchu drogowym;
- zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.); 
- wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, składając śmieci do 
przygotowanych pojemników.

Pielgrzymce towarzyszą sanitariaty, z których można skorzystać w wyzna-
czonych miejscach  postojów.

O noclegi pielgrzymi zabiegają indywidualnie. Niedopuszczalne są noclegi  
koedukacyjne. Na noclegu pielgrzymi również zachowują chrześcijańską 
postawę. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Zabiegi higieniczne (mycie, 
toaleta) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych przez
gospodarzy.

Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy 
kierownictwa nie wolno rozpowszechniać lub promować żadnych, haseł,
akcji, materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 
Pielgrzymce towarzyszą wyłącznie samochody służbowe, odpowiednio 
oznakowane i zgłoszone u Kierownika Pielgrzymki.

Bagaże, oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz otrzymanym przy zapisie 
numerem pielgrzymi oddają na odpowiednio oznakowane samochody 
bagażowe. Oddanie bagażu na jakikolwiek inny pojazd jest dobrowolną 
decyzją pielgrzyma. Za zniszczenie, zagubienie lub inne sytuacje losowe 
związane z obsługą lub transportem bagażu przez kierowcę pojazdu, który nie 
został upoważniony do jego transportu, kierownictwo pielgrzymki nie 
ponosi odpowiedzialności.

Podane w informatorze przewidywane godziny postojów i wyjść są tylko 
orientacyjne i z różnych powodów mogą ulec zmianie. Dlatego oficjalna 
godzina wyjścia grupy z poszczególnego postoju jest zawsze podawana
przez megafon. 

Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi 
celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
- natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki;
- w przypadku osób nieletnich, zostają o tym fakcie powiadomieni rodzice      
. (opiekunowie prawni);
- w sytuacjach rażąco naruszających porządek, bezpieczeństwo pątników   
. lub gdy zachodzi podejrzenie naruszenia prawa, zostaje wezwana Policja.

SŁUŻBA MEDYCZNA

Na postojach oraz noclegach organizowany jest punkt pomocy medycznej.
Wszelkie dolegliwości zdrowotne pielgrzymi zgłaszają służbie medycznej. 
Każdy pielgrzym przy zapisie wyraża  zgodę na pomiar temperatury ciała 
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE

Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Zabieramy ze sobą przede wszystkim 
różaniec, śpiewnik, książeczkę do nabożeństwa, intencje osobiste, dobrą 
wolę 
zapał.

Dokument tożsamości, legitymację szkolną lub studencką.

W bagażu podręcznym zalecam posiadać: podstawowe materiały opatrun -
kowe,leki przeciwbólowe, własne lekarstwa, przybory toaletowe (kremy 
ochronne, puder, zasypkę, nakrycie głowy itp).

W DRODZE

Przed wyruszeniem na Pielgrzymkę zadbaj o dobre przygotowanie swojego 
organizmu. Pamiętaj, że przed tobą długa droga w różnych warunkach 
atmosferycznych; w dodatku będziesz wiele godzin na nogach - i to dosłownie.

Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą: dobrze rozchodzone buty               
o grubej podeszwie (najlepiej o jeden numer większe, podczas marszu nogi 
nabrzmiewają i zbyt ciasne buty mogą stać się narzędziem tortur); skarpety 
wełniane lub bawełniane (nie elastyczne, zwróć uwagę, czy skarpety nie 
ściągają się, albo czy szew nie uwiera); ubranie skromne; bieliznę osobistą 
dres; gruby sweter; nakrycie głowy (koniecznie!); płaszcz przeciwdeszczowy; 
przybory higieny osobistej; suchy prowiant (konserwy); chlebak na bagaż 
podręczny; kubek i sztućce; śpiwór lub gruby koc; ewentualnie namiot.

Ubiór powinien być dostosowany do warunków pogodowych. Wiedz jednak, że 
nawet podczas największych upałów lepiej iść w lekkiej, przewiewnej bluzce 
lub koszuli. Unikniemy przykrych i bolesnych poparzeń słonecznych. Chroń 
również nogi przed oparami asfaltu zwłaszcza, jeżeli jesteś na nie uczulony.

Idąc w grupie staraj się zmieniać miejsca w czwórce. Jezdnia jest pochyła         
i nierówna. Zmiana taka zapobiega przykrym następstwom (ostre bóle 
stawów).

Unikaj gwałtownego ochładzania stóp - ulga chwilowa, ale zapalenie ścięgien 
bardzo możliwe.

Jako bagaż podręczny radzę zabrać mały, lekki plecak na szerokich, 
elastycznych, nie ocierających szelkach. Zwykłe torby noszone w rękach 
przeszkadzają w marszu i niepotrzebnie nam ciążą. Zabierz co najmniej dwa 
bandaże elastyczne; życzę ci, aby obydwa wróciły w stanie nienaruszonym.

Jeżeli używasz stałych leków, koniecznie je zabierz i nie odstawiaj ich 
samo- wolnie. Obecność lekarza na pielgrzymce ma charakter doraźnej 
pomocy,  a nie profilaktycznego leczenia.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję powyższy regulamin.
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Prezentacja grup Pielgrzymek Archidiecezji Łódzkiej

Wtorek

Środa

11.00 - SUMA ODPUSTOWA

POWRÓT WE WŁASNYM ZAKRESIE!!!

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Modlitwa w kościele w Łękawie

Modlitwa w kościele w Dobryszycach

Modlitwa w kościele w Garnku

Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe Patron dnia: św. Jakub Apostoł

19:15

Patron dnia: św. Roch 

Patroni dnia: św. Piotr i Paweł

Patron dnia: św. Józef

20:00 – Modlitwy wieczorne19:00 – Nabożeństwo wstawiennicze w kościele w Łękawie i pogodny wieczór

MODLITWA O ZAPRZESTANIE 
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII 

KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej 
zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię. Prosimy, 

abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których 
koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. 
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław 

tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji 
ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i 

zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do 
Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święty Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!

Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!

Święty Maksymilianie - módl się za nami! 
Święty Jakubie  – módl się za nami!
Święty Józefie  – módl się za nami!

Świeci Piotrze i Pawle  – módlcie się za nami!

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

Pielgrzymce towarzyszą sanitariaty, z których można skorzystać w wyzna-
czonych miejscach  postojów.


