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DROGI
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Abyś mógł jak najowocniej
przeżyć te kilkudniowe 
“Rekolekcje w drodze”
zechciej uważnie przeczytać
to, co tutaj zostało napisane
z myślą o Tobie. Twoim zaś 
znakiem akceptacji 
przyjętych założeń niech 
będzie własnoręczny podpis.
Będzie to gwarancją 
zrealizowania w całości
pielgrzymkowego programu.

Ksiądz Jan Czekalski
kierownik pielgrzymki
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Program liturgiczny
Aby móc w pełni uczestniczyć w programie
liturgicznym, pielgrzym powinien mieć i nosić 
ze sobą książeczkę do nabożeństwa, różaniec 
oraz śpiewnik, który można nabyć przy zapisie.

Aprowizacja
Na każdym postoju wydawna jest bezpłatnie 
woda gotowana, kawa i mięta z kuchni polowej.
Świeże pieczywo ( także słodkie), konserwy, zupy
błyskawiczne, itp. artykuły spożywcze będą do
nabycia na każdym postoju w obwoźnym sklepie,
który towarzyszy pielgrzymce.

Noclegi
O nocleg na trasie pątnicy starają się indywidu- 
alnie. Najwięcej jest miejsc noclegowych na 
podłodze, dlatego pielgrzymi powinni mieć ze 
sobą materac dmuchany lub karimatę oraz 
śpiwór lub koc. W Częstochowie zostały 
zamówione noclegi w internacie szkolnym. 
Noclegi te będą w przedsprzedaży przy stoisku
Bractwa po dokonaniu zapisu.

Powrót 
Dla zapewnienia dogodnego powrotu do Zgierza,
Bractwo Pielgrzymkowe zamówiło specjalne 
autobusy. Bilety będą w przedsprzedaży przy 
stoisku Bractwa po dokonaniu zapisu.
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Pomoc medyczna
Pielgrzymka posiada własną Służbę Zdrowia,

która zapewnia bezpłatnie pierwszą pomoc
medyczną wraz z lekami i środkami opatrunko-
wymi. Jednak każdy pielgrzym musi mieć przy

 sobie bandaż elastyczny, plaster, watę, spirytus
salicylowy oraz leki osobiste. W razie konie-
czności osoby, które nagle utraciły zdolność

dalszego marszu, będą podwożone transportem
pielgrzymkowym. Choroby przewlekłe należy

zgłosić do Służby Medycznej przed rozpoczęciem
pielgrzymki.

Dokumenty, książeczkę pielgrzyma i pieniądze
pielgrzymi noszą stale przy sobie.

 NIE WOLNO ZABIERAĆ CENNYCH RZECZY

Bagaż podręczny
Jest noszony ze sobą, powinien więc być jak
 najlżejszy i zawierać tylko rzeczy niezbędne:

kubek metalowy, łyżkę, nóż, suchy prowiant na
1 dzień, płaszcz przeciwdeszczowy, zapasowe

skarpetki oraz środki medyczne i leki osobiste.
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Bagaż główny
Jest wożony na samochodzie. Powinien zawierać
bieliznę na zmianę, zapasowe obuwie, skarpety 
i ubranie, materac dmuchany lub karimatę,
śpiwór lub koc, przybory toaletowe, ręcznik
i żywność. Bagaż główny musi tworzyć jedną
bryłę bez doczepionych luźno przedmiotów. Musi
być zabezpieczony wewnątrz folią przed deszczem
a na zewnątrz musi mieć przywiązany sznurkiem
numer identyfikacyjny. Do środka trzeba włożyć
kartkę z nazwiskiem i adresem na wypadek 
zgubienia numeru. W bagażu nie wolno
umieszczać niebezpiecznych, ostrych lub szkla-
nych przedmiotów. Namiot jest osobnym 
bagażem. Codziennie rano przed wyruszeniem 
składamy bagaż z numerem w wyznaczonym
miejscu, a wieczorem odbieramy.

W czasie pielgrzymki doświadczeni pielgrzymi
pomagają nowicjuszom we wszystkich życiowych
sprawach. Osoby bardziej sprawne opiekują się
słabszymi i mniej zaradnymi. Polecenia godne 
jest tworzenie małych zespołów, w których doko-
nuje się samorzutnie podział obowiązków
i współdziałanie. Idąc w kolumnie sąsiedzi 
zwracają na siebie uwagę, aby w razie potrzeby 
udzielić niezbędnej pomocy.








