
RZESZOWSKA PIELGRZYMKA PIESZA DO LWOWA 
 

REGULAMIN 
 

1. Pielgrzymka jest aktem religijno-pokutnym. Jej uczestników powinien cechować duch modlitwy, 

ofiary, miłości oraz zdyscyplinowania. 

2. Centralnym wydarzeniem każdego dnia jest Msza Święta. W programie ważne miejsce zajmują 

konferencje, wspólne modlitwy i śpiew. 

3. W pielgrzymce może uczestniczyć każdy kto: 

- jest osobą samodzielną, 

- jest na tyle zdrowy, że przewiduje fizyczną możliwość przejścia ok. 35 km dziennie, 

- na czas pielgrzymowania podejmie pokutę i zrezygnuje z picia alkoholu i palenia papierosów, 

- będzie przestrzegał zaleceń księży i służb porządkowych. 

4. W czasie pielgrzymowania zwracamy się do siebie „siostro” i „bracie”. 

5. Pielgrzym jest człowiekiem pokory i z wdzięcznością Bogu przyjmuje dary jakie otrzyma w 

czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go przyjmują. 

6. Na trasie pielgrzymki organizatorzy zapewniają chleb i herbatę. 

7. Podczas marszu i w miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość – odpadki zostawiamy 

tylko w miejscach wyznaczonych. 

8. Pielgrzym bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania: 

- przepisów ruchu drogowego, 

- zakazu kąpieli w wodach otwartych, 

- poleceń wydawanych przez organizatora i umundurowane służby porządkowe. 

 

9. Na trasie idziemy prawą stroną drogi zwartą grupą w kolumnie za Krzyżem i znakiem 

pielgrzymki. 

10. Nie wyprzedzamy Krzyża i znaku pielgrzymki. 

11. Organizator zapewnia opiekę medyczną tylko w wymiarze pierwszej pomocy. 

12. Zaleca się, aby każdy pątnik korzystał z własnej „apteczki” w skład w której wchodzą: spirytus 

salicylowy, bandaże elastyczne, talk, wapno, tłuste kremy ochronne i leki osobiste, które przyjmuje 

systematycznie. 

13. Na drogę zabieramy jedynie niezbędne rzeczy. Główny bagaż w ilości 1 sztuki, wielkości 

normalnej walizki, waga do 20 kg, przewożony jest samochodem bagażowym. 

14. Organizator nie odpowiada za zniszczone lub zgubione rzeczy Pielgrzyma. 

15. Należy zabrać ze sobą ważny paszport oraz śpiwór, karimatę lub gruby koc i piżamę albo dres 

do spania 

16. Pozwolenie na podjazd sanitarką wydaje lekarz lub ksiądz dyrektor; niedopuszczalne jest 

samowolne opuszczanie grupy. 

17. Telefonów komórkowych można używać tylko na postojach. 

18. Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce. 

19. Nie wolno handlować czymkolwiek na trasie, na postojach i w  miejscach  noclegu. 

20. W drodze powrotnej zakazane jest kupowanie alkoholu i papierosów. 

21. Za nieprzestrzeganie postanowień  regulaminu grozi wykluczenie z pielgrzymki. 

22. W sytuacji wykluczenia lub dobrowolnej wcześniejszej rezygnacji z udziału w pielgrzymce 

ofiara złożona na cele udziału nie podlega zwrotowi. Pielgrzym wraca do miejsca zamieszkania na 

własny koszt. 

23. O aktualnych sprawach nieobjętych regulaminem decyduje dyrektor pielgrzymki. 

 

 

ks. Władysław Jagustyn 

Organizator Pielgrzymki 


