15 lipca (piątek):
Alwernia – Żurada / Olkusz Osiedle (30 km)
5.45 – nadawanie bagaży przy szkole w Porębie
6.00 – wyjście do Alwerni
6.30 - nadawanie bagaży (przy szkole w Alwerni)
7.00- Msza św. w Sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego
w Alwerni
8.15 - wyjście na trasę:
• Puszcza Dulowska - postój
• Psary - postój i konferencja
• Płoki – postój
17.30 - dojście na nocleg w Olkuszu/ Żuradzie
20.00 - wieczór pogodny przy szkole
21.00 - Apel Jasnogórski

16 lipca (sobota):
Żurada / Olkusz – Bzów (29 km)
6.00 -nadawanie bagaży
7.00 -wyjście na trasę
• Klucze - postój
• Rodaki -postój i konferencja
• Ogrodzieniec -postój
• Droga Krzyżowa
17.00 -dojście na nocleg
19.30 -Msza św. przy dworku w Bzowie
20.30 - wieczór pogodny
21.00 -Apel Jasnogórski

17 lipca (niedziela}:
Bzów - Myszków Nowa Wieś (27,2 km)
6.00 -nadawanie bagaży
7.00 -wyjście na trasę
• Rudniki - postój
• Mrzygłód -postój
12.30 - Msza św. na placu przy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Mrzygłodzie

14.00 - konferencja (plac przy Sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej w Mrzygłodzie)
17.00 - dojście na nocleg
19.30 -pogodny wieczór (plac przy kościele w Myszkowie Nowej Wsi)
21.00 - Apel Jasnogórski

18 lipca (poniedziałek):
Myszków Nowa Wieś – Wrzosowa (25 km)
7.00 - nadawanie bagaży
7 .30 - Msza św. w kościele w Myszkowie Nowej Wsi
8.45 - wyjście na trasę
• Masłońskie (las) - postój
• Osiny - postój
• Poczesna - postój
17.00 - dojście na nocleg
20.00 - Nabożeństwo pokutne i adoracja Najświętszego
Sakramentu w kościele parafialnym we Wrzosowej

19 lipca (wtorek):
Wrzosowa -Jasna Góra (11,7 km)
7.00 - nadawanie bagaży
7.30 -wyjście na trasę
• Częstochowa (os. Błeszno) -postój
11.00 - powitanie pielgrzymów pod szczytem Jasnej
Góry
12.00 -Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu
15.00 -powrót do Wadowic zamówionymi autokarami
ok 17.30 - powitanie pielgrzymów w Wadowicach (kościół św. Piotra Apostoła)
ok 18.30 -powitanie pielgrzymów w Bazylice Ofiarowania NMP
Zamknięcie pielgrzymki – odbiór bagaży (ul. E.K. Wojtyłów pod Domem Katolickim)

XXXVI
WADOWICKA PIESZA
PIELGRZYMKA
NA JASNĄ GÓRĘ

REGULAMIN PIELGRZYMKI:
1. W PIELGRZYMCE MOŻE UCZESTNICZYĆ KAŻDY, KTO:
a) zaakceptuje ściśle religijny charakter pielgrzymki
b) pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację lub szczerym sercem
poszukuje Boga
c) zachowa podczas trwania pielgrzymki wstrzemięźliwość od picia napojów alkoholowych i palenia papierosów
d) jest fizycznie przygotowany do codziennego marszu 30 km
e) dokona zapisu, posiada identyfikator i przypięty znaczek pielgrzymkowy, będzie przestrzegał zaleceń organizatorów pielgrzymki
2. NASZA POSTAWA
Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynnym
i pokutnym. Pragniemy, by zasługiwała na miano „REKOLEKCJI
W DRODZE''. Dlatego obowiązują nas bezwzględnie:
• czynna obecność na Mszy św., wieczornym Apelu Jasnogórskim
• zachowanie ciszy w czasie konferencji, rozważań i momentów kontemplacji osobistej
• podporządkowanie się poleceniom Przewodnika grupy
Obowiązuje skromny i godny strój. Podczas marszu i na postojach jest
możliwy kontakt z kapłanem. Wszyscy księża noszą sutanny, a idący na
końcu grupy w stułach pełnią funkcję spowiedników. Wskazane jest,
aby do SAKRAMENTU POKUTY przystąpić przed wyruszeniem na
pielgrzymkę. Będąc dla siebie bliskimi zwracamy się: Siostro, Bracie
i wspomagamy się wzajemnie.
3. TRANSPORT BAGAŻU
Pielgrzymka posiada do dyspozycji samochody przewożące bagaże
na miejsce noclegowe.
KAŻDY BAGAŻ MUSI BYĆ OZNACZONY NUMEREM BAGAŻOWYM,
umieszczonym na górnej części swego plecaka (torby).
4. WYŻYWIENIE
Należy zaopatrzyć się w trwale produkty spożywcze (konserwy) na
okres całej pielgrzymki, również w zapas pieczywa na pierwszy dzień.
Organizatorzy zapewniają na trasie możliwość zakupienia pieczywa
i napojów.
BEZINTERESOWNA GOŚCINNOŚĆ MUSI BYĆ TRAKTOWANA
ZE SZCZEGÓLNĄ WDZIĘCZNOŚCIĄ.
5. NOCLEGI
Noclegi przewidziane są w szkołach, remizach i namiotach. NIE MA
NA PIELGRZYMCE NOCLEGÓW KOEDUKACYJNYCH - pieczę nad
tym rygorem sprawuje kwatermistrz i służba porządkowa. Niedopuszczalne jest samowolne zajmowanie miejsc noclegowych. Na każdym
noclegu dbamy o pozostawienie po sobie porządku. Należy nastawić się
na różne niewygody, brak wody do mycia, itp. W pielgrzymce jest miejsce tylko dla pątników dążących do przemiany swojej i swojego otoczenia w duchu wiary i pokuty.

6. ORGANIZACJA MARSZU
Organizacją pielgrzymki kieruje Grupa przy Parafii Ofiarowania NMP
w Wadowicach pod przewodnictwem ks. Przewodnika.
W skład pielgrzymki wchodzą dwie grupy:

niebieska: Patron - św. Jan Paweł II
żółta: Patron - św. Piotr
IDZIEMY TYLKO PRAWĄ STRONĄ JEZDNI CZY SZOSY. UWAŻAMY, BY NIE DEPTAĆ TRAWNIKÓW I UPRAW. CODZIENNIE
ZMIENIA SIĘ GRUPA PROWADZĄCA. NALEŻY ZAPAMIĘTAĆ
SWOJĄ GRUPĘ I JEJ NIE ZMIENIAĆ.
7. OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA:
a) różaniec, modlitewnik, śpiewnik
b) wygodne i skromne ubranie (noszenie ubiorów: koszulki na ramiączkach, krótkie spódniczki, obcisłe spodenki, itp., jest nie zgodne z pokutnym charakterem pielgrzymki), wychodzone buty, dobre skarpety, ciepły sweter, nakrycie na głowę, okrycie przeciw-deszczowe
c} chlebak lub mały plecak - na dzienny zapas pożywienia, na napoje bidon, termos, nóż, łyżkę, kubek
d) śpiwór lub gruby koc
8. WSPÓLNOTA PIELGRZVMKOWA
Idziemy jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa - to wiele znaczy!
To troska o klimat jaki tworzymy wokół siebie, życzliwość, ogromną
kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych.
PRAWO MIŁOŚCI OBOWIĄZUJE I ZOBOWIĄZUJE:
• szczególną troską otaczamy tych, którzy idą po raz pierwszy
• zawsze i wobec każdego okazujemy otwartą postawę chrześcijanina
• zawsze myślimy o innych
• staramy się dzielić z bliźnimi nie tylko słowem
• na noclegi przychodzimy zespołowo, nie wyprzedzamy grupy
• staramy się włączyć w służby i dyżury (noszenie tub, bagaży) dla dobra całej pielgrzymki.
Telefonów komórkowych można używać tylko na postojach i noclegach.
9. WDZIĘUNOŚĆ
Wdzięczność to najpiękniejszy wymiar człowieczeństwa. Wdrażać ją będziemy podczas całej drogi wobec Pana Boga i Jego Matki, ale na pielgrzymim szlaku trzeba ją okazać wobec wszystkich spotkanych ludzi
za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci.
10. OPIEKA LEKARSKA
W pielgrzymce biorą udział lekarze i pielęgniarki udzielający koniecznej
pomocy medycznej. Konieczne jest zabranie ze sobą podstawowych
środków takich jak: bandaż z gazy bawełnianej, bandaż elastyczny,
watę, gazę opatrunkową, spirytus salicylowy, tabletki przeciwbólowe,

krople nasercowe, krople żołądkowe, plaster, maść ARCALEN, leki
własne.
Każdy winien posiadać aktualną legitymację ubezpieczeniową, znać
nr PESEL. Na miejscach noclegowych będą czynne punkty sanitarne.
Do sanitariuszy w przypadku drobnych urazów zgłaszamy się z własnym materiałem opatrunkowym. Pielgrzymka nie posiada własnej apteki. Leki uzupełniamy we własnym zakresie.

W przypadku koniecznym zadzwoń:
505 100 785, 784 015 320
Pielgrzyma obowiązuje posłuszeństwo wobec Przewodnika pielgrzymki i służb pielgrzymkowych! Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymkowego pociąga za sobą konsekwencje w postaci odebrania identyfikatora, upomnienia lub wykluczenia z pielgrzymki wraz z powiadomieniem parafii pielgrzyma.

Bądź miły dla wszystkich, a jeśli nie możesz - to staraj
się przełamać. Na pielgrzymce obowiązuje uśmiech.

14 lipca (czwartek):
Wadowice – Alwernia / Poręba Żegoty
(26,9 km)
6.00-6.45 - Nadawanie bagaży (ul. E.K. Wojtyłów pod
Domem Katolickim)
7.00 - Msza św. w Bazylice Ofiarowania NMP
8.45 - wyjście na trasę:
• Witanowice - postój
• Ryczów - postój
• Spytkowice - przeprawa promowa
• Okleśna – postój
17.00 - dojście na nocleg: Alwernia/ Poręba Żegoty
20.00 - wieczór pogodny przy szkole w Alwerni
21.00 - Apel Jasnogórski
Uwaga:
Sekretariat pielgrzymki czynny w godz.: 20.00-21.00
(szkoła w Alwerni)

