
Regulamin pielgrzymki: 

1.Polska Piesza Pielgrzymka Oslo-Askim-Mariaholm jest organizowana przez Grupę 
Pielgrzymkową z Parafii St. Olav i Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Askim. 
Duszpasterzem Grupy Pielgrzymkowej jest O. Piotr Pisarek OO 
 
2. 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. 
 
3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają 
- pod sankcją usunięcia - aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas 
jej trwania. 
 
4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto: 
- we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, 
- akceptuje niniejszy regulamin, 
- będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki. 
 
5. Osoby nieletnie: 
do lat 15 - mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej 
grupie, 
w wieku 16-18 lat - na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia 
rodziców lub opiekunów. 
 
6. Pielgrzymi uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości Komunii Świętej oraz 
czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach. 
 
Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na 
potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary 
(np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby. 
 
7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się 
pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem 
się z pielgrzymki. 
 
8. Pielgrzymi powinni nosić ze sobą plakietkę pielgrzyma oraz dokumenty tożsamości. 
 
Zwracamy się do siebie "bracie" i "siostro" - ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest 
w niebie. Szczególną troską otaczamy tych, którzy idą po raz pierwszy. 
 
9. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: 
- odpowiedni, skromny strój (nie zdejmujemy koszul, nie nosimy szortów), 
- zakaz palenia tytoniu, 
- zakaz picia napojów alkoholowych. 
 
10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: 
- przepisów Kodeksu drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych, 
- zarządzeń władz terenowych, deptania trawników, niszczenia przyrody, rzucania śmieci czy 
resztek pożywienia - chleb), 
- wskazań służby porządkowej pielgrzymki. 
 
11. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w 
miejscach wyznaczonych przez grupy porządkowe. 
 
 
UWAGA! 
Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione 



 
12. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, 
nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek 
ofiar. 
 
13. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i 
duchem pielgrzymki grożą konsekwencje: 
- natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości 
pątników oraz Księdza Proboszcza. 
 
UWAGA! 
1. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko 
samochody służbowe. Samochody prywatne będą przetransportowane z kierowcami po Mszy 
Świętej w Askim do miejsca zakończenia pielgrzymki do Mariaholm. Wszyscy kierowcy 
zostaną przewiezieni z powrotem autokarem i dołączą do pątników. Wyjątek stanowią 
samochody zgłoszone i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są 
zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań Centralnej Służby Porządkowej 
Pielgrzymki. 
 
2. Z uwagi na religijno-pokutny charakter pielgrzymki prosimy nie odwiedzać pątników w 
czasie drogi, na postojach. 

Oświadczam, że znam regulamin pielgrzymki i zobowiązuję się go przestrzegać 

 

       PODPIS PIELGRZYMA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i korzystanie z nich w 
celach informacyjnych i organizacyjnych przez kierownictwo pielgrzymki zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych. 

  

MIEJSCE I DATA    PODPIS PIELGRZYMA 

 

 

 
 

Piesza Pielgrzymka Oslo-Askim-Mariaholm 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

           

PESEL  LUB  fødselsnummer 

                    

NAZWISKO 



                    

IMIĘ 

                    

ADRES 

     

 KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ 

                    

PARAFIA 

  

KTÓRY RAZ NA PIELGRZYMCE TELEFON KONTAKTOWY 

CZĘŚĆ DLA OSÓB DO 15 LAT 

Na czas trwania Polskiej Pieszej Pielgrzymki Oslo-Askim-Mariaholm opiekę nad moim dzieckiem 

powierzam: 

                    

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOLETNIEGO OPIEKUNA 

 

CZYTELNY PODPIS RODZICA       CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA

       

CZĘŚĆ DLA OSÓB OD 15 DO 18 LAT 

Wyrażam zgodę na udział mojeo dziecka w Polskiej Pieszej Pielgrzymce Oslo-Askim-Mariaholm. W 

tym czasie jestem pod numerem telefonu: 

 

TELEFON KONTAKTOWY 

CZYTELNY PODPIS RODZICA 

 

 

 

Co zabrać na pielgrzymkę 

 

Wybierając się na pielgrzymkę, zabieramy bagaż podręczny, (np. plecak lub torba noszona przez 

ramię),  

 

Bagaż podręczny zawiera:  

- dokumenty osobiste, pieniądze,  

          

        

 

 

        



- śpiewnik, różaniec, modlitewnik (śpiewnik otrzymasz przed wyjściem),  

- kubek, woda mineralna,  

- w zależności od pogody – sweter i płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol,  

- ulubione i przydatne zarazem drobiazgi, np. cukierki, gumy Orbit, chusteczki higieniczne lub 

nawilżające itp.  

- okulary przeciwsłoneczne, 

- nakrycie głowy - kapelusz albo czapka z daszkiem, najlepiej jasne. 

Ale trzeba pamiętać żeby nie przesadzić - cały dzień musisz go mieć na plecach czy słońce, czy 

deszcz.  

 


