
CZYM JEST PIELGRZYMKA? 
Pielgrzymka jest rekolekcjami w drodze, czasem refleksji, modlitwy i radości,  
w których doświadcza się obecności Boga w Trójcy Świętej i Maryi Matki –  
dzięki wspólnocie ludzi. Może być formą uwielbienia, dziękczynienia, błagania,  
pokuty, a wszystko w kontekście własnego życia i osobistej relacji do Boga, ludzi,  
samego siebie. Każdy pielgrzym codziennie uczestniczy m.in. we Mszy Świętej, 
modlitwach porannych i wieczornych, rozważaniach, konferencjach, wspólnym śpiewie  
i zabawach. Podczas pielgrzymki wzajemnie si ę wspomagamy oraz zwracamy si ę  
do siebie: „siostro” / „bracie”!  
 

W PIELGRZYMCE MOŻE UCZESTNICZYĆ KAŻDY, KTO… 
…akceptuje ściśle religijny charakter pielgrzymki, pragnie pogłębić swoją formację 
chrześcijańską lub szczerym sercem poszukuje Boga, jest fizycznie przygotowany  
do codziennego marszu ok. 30 km, będzie przestrzegał zaleceń służb pielgrzymkowych. 
 

ORGANIZACJA PIELGRZYMKI 
Organizacją pielgrzymki kieruje zarząd pielgrzymkowy, na czele którego stoi przewodnik 
organizacyjny. Idziemy prawą stroną drogi nie przekraczając osi jezdni, bezwzględnie 
słuchamy służb pielgrzymkowych. 
 

NOCLEGI 
Noclegi są przewidywane w namiotach, które zabieramy ze sobą. Namioty (i bagaże)  
są przewożone transportem pielgrzymki. Pielgrzymi, którzy nie mają namiotów nocują  
na kwaterach, które po przyjściu na nocleg rozdziela kwatermistrz. Na miejsce noclegu  
nie należy przychodzić przed przyjściem grupy lub zajmować miejsc noclegowych  
na własną rękę. Należy być przygotowanym na liczne niewygody i braki!  Zabrania si ę 
wspólnego nocowania „sióstr” i „braci”  (wyjątek stanowią małżeństwa i małe dzieci). 
Na każdym noclegu dbamy o pozostawienie po sobie porządku! 
 

WYŻYWIENIE 
Organizatorzy na trasie zapewniają możliwość zakupu chleba, napojów i innych artykułów 
spożywczych. Dochód ze sprzedaży tych produktów jest przeznaczony na cele 
pielgrzymkowe. Podczas niektórych postojów otrzymamy gratis ciepłą herbatę. 
 

TRANSPORT BAGA ŻU 
Do dyspozycji pielgrzymki jest przeznaczony samochód, który przewozi bagaże na miejsca 
noclegowe. Każdy bagaż musi być oznaczony według wskazówek organizatorów.  
Do nadania i odebrania bagażu upoważnia legitymacja pielgrzyma. 
 

OPIEKA LEKARSKA 
Z pielgrzymką idzie Służba Medyczna, która udziela koniecznej pomocy medycznej.  
Za pielgrzymką jedzie samochód sanitarny. Na postojach i noclegach jest czynny punkt 
sanitarny. Należy zabra ć ze sobą podstawowe lekarstwa i opatrunki.  Służbie 
medycznej należy przekazać informacje o swoich chorobach i zażywanych lekach. 
 

OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA 
DLA DUCHA: różaniec, śpiewnik pielgrzymkowy wraz z przewodnikiem duchowym  
(do nabycia w czasie pielgrzymki), modlitewnik, itp. 
DLA CIAŁA: wygodne i skromne ubranie, bawełniane skarpety, przechodzone obuwie, 
ciepły sweter, nakrycie głowy , pelerynę lub płaszcz przeciwdeszczowy, chlebak  
lub plecak mały na codzienny zapas żywności, śpiwór lub koc gruby, kubek, sztućce, itp. 
 

TELEFONY kontaktowe przed i na pielgrzymce: 12 273 52 86 i 726 094 420. 
www.pielgrzymkatrzemesnia.manifo.com 
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INFORMACJE I ZAPISY 
w bazie pielgrzymkowej przy parafii św. Klemensa w Trzemeśni 

 

od 17 czerwca do 12 lipca br. 
niedziela (przy nowym kościele, obok wejścia głównego): 800 – 1200 i 1730 – 1930 

czwartek (przy starym kościele, obok ołtarza polowego): 1730 – 1930 
 

Koszt pieszej pielgrzymki z autokarem powrotnym: 
dla dzieci i przedszkolaków – gratis, dla szkół podstawowych i gimnazjum – 65 zł, 
dla młodzieży i dorosłych – 95 zł, dla rodzin powyżej dwóch osób są zniżki… 
Jeżeli nie stać Cię finansowo na pieszą pielgrzymkę, przyjdź i zapisz się! 
 

21 lipca  (sobota) organizujemy autokarow ą pielgrzymk ę do Częstochowy. 
Ta grupa dołączy na ostatnim postoju do pieszej i wspólnie powędrują do Kaplicy 
Cudownej Matki Bożej na Jasnej Górze. Koszt przejazdu od jednej osoby to 35 zł. 
Wyjazd: 400 – Poręba i Zasań, 410 – Trzemeśnia (kościół), ok. 420 – Myślenice, 
(przystanek na ul. 3-go Maja). 



TRASA PIESZEJ PIELGRZYMKI Z TRZEMEŚNI NA JASNĄ GÓRĘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mapy.google.pl 

A – Trzemeśnia / B – Świątniki Górne / C – Giebułtów / D – Chełm / 

E – Kiełkowice / F – Żarki (Leśniów) / G – Częstochowa (Jasna Góra) 

12.07.2012 / 1900 / Trzemeśnia (stary kościół) – obowiązkowe spotkanie pielgrzymów!!! 
 

15.07.2012 (niedziela) TRZEME ŚNIA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE // 21 km  
 

730 – nadanie bagaży / 900 – Msza Święta / 1045 – wyjście na trasę 
 

1. Borzęta (kościół) – 10,5 km – 90 min. 2. Siepraw (kościół) – 7,2 km – 60 min. 
3. Świątniki Górne  (kościół) – 3,3 km – nocleg 
 

16.07.2012 (poniedziałek) ŚWIĄTNIKI GÓRNE – GIEBUŁTÓW // 28,1 km  
 

600 – nadanie bagaży / 700 – Msza Święta / 830 – wyjście na trasę 
 

1. Kraków (Łagiewniki) – 10,9 km – 105 min. 2. Kraków (Łobzów/Misjonarze) – 8,0 km – 60 
3. Giebułtów (szkoła) – 9,2 km – nocleg 
 

17.07.2012 (wtorek) GIEBUŁTÓW – CHEŁM // 29,3 km  
 

600 – nadanie bagaży / 700 – Msza Święta / 830 – wyjście na trasę 
 

1. Skała (kościół) – 12,3 km – 85 min.  2. Zadroże (kościół) – 7,6 km – 60 min. 
3. Chełm (szkoła) – 9,4 km – nocleg 
 

18.07.2012 (środa)  CHEŁM – KIEŁKOWICE // 24 km  
 

600 – nadanie bagaży / 700 – Msza Święta / 830 – wyjście na trasę 
 

1. Strzegowa (kościół) – 9,7 km – 90 min.  2. Pilica (klasztor) – 7,4 km – 90 min. 
3. Kiełkowice (OSP) – 6,9 km – nocleg 
 

19.07.2012 (czwartek)  KIEŁKOWICE – ŻARKI LE ŚNIÓW // 26,6 km 
 

600 – nadanie bagaży / 700 – Msza Święta / 830 – wyjście na trasę 
 

1. Włodowice (kościół) – 11,8 km – 90 min.  2. Jaworznik (kościół) – 8,8 km – 80 min. 
3. Leśniów (klasztor) – 6,0 km – nocleg 
 

20.07.2012 (piątek) ŻARKI LE ŚNIÓW – CZĘSTOCHOWA // 25,8 km 
 

600 – nadanie bagaży / 700 – Msza Święta / 830 – wyjście na trasę 
 

1. Choroń (kościół) – 12,4 km – 90 min.  2. Słowik (OSP) – 8,6 km – 90 min. 
3. Częstochowa (szkoła) – 4,8 km – nocleg 
 

21.07.2012 (sobota)  CZĘSTOCHOWA – JASNA GÓRA // 6,1 km 
 

600 – pobudka i nadanie bagaży // przyjazd pielgrzymki autokarowej // 830 – wyjście na trasę… 
 

…6,1 km JASNA GÓRA (wspólna modlitwa, a potem przejście w kier. „herbaciarni”) 
 

1045 i 1100 WEJŚCIE I UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KAPLICY MATKI BO ŻEJ 
1200

 – 1500 czas wolny 
1500 i 1515 ZBIÓRKA NA PARKINGU I WYJAZD Z CZ ĘSTOCHOWY AUTOKARAMI  
 

1900  ŁĘKI – 2 km (pieszo) – TRZEME ŚNIA  
2000

 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE XXIX PIESZEJ PIELGRZYMKI Z TRZEMEŚNI NA JASNĄ GÓRĘ 
 

* wszystkie godziny i czasy postojów, podane w informatorze, są przybliżone i w czasie pielgrzymki 
mogą ulec zmianie - o czym poinformują wcześniej organizatorzy 
 

28 lipca (o godz. 1800) zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe, czyli Mszę św. i grillowanie… 


