
WAŻNE INFORMACJE  
dla uczestników III Archidiecezjalnej Pielgrzymki 

Osób Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin do Lourdes 
w dn. 5–13 maja 2019 r. 

 
  

Drogi Pielgrzymie, 
 pielgrzymka jest wydarzeniem wiary i doświadczeniem wspólnoty Kościoła, staje się źródłem 
łask, ale jednocześnie wiąże się z trudem, poświęceniem oraz otwartością na drugiego człowieka w jego 
inności; mając na uwadze rozmach naszego przedsięwzięcia i jego pionierski charakter (przejazd 
specjalnym pociągiem z Polski), liczymy na wzajemną pomoc, serdeczność i życzliwość. Poniżej 
przestawiamy ważne i niezbędne informacje dotyczące spraw porządkowo-organizacyjnych. 
 
1. UWAGI OGÓLNE. 

 pielgrzymi są podzieleni na 8 grup (ok. 35–40 osobowych); osoby w poszczególnych grupach 
będą oznakowane tym samym kolorem chusty i identyfikatora (z wypisanymi: imieniem 
i nazwiskiem, numerami wagonu/przedziału/pokoju w Domu Pielgrzyma w Lourdes, a także 
numerami telefonów alarmowych w Lourdes itp.); identyfikatory – zawieszone na szyi – 
są obowiązkowym znakiem każdego pielgrzyma; 

 tymi samymi kolorami co pielgrzymi w grupach, będą także oznakowane wagony, przedziały, 
bagaże oraz autokary w Lourdes; 

 w każdej grupie będzie posługiwał zespół osób: lider, lekarz i dwie pielęgniarki; 
w niektórych grupach będzie posługiwał również kapłan; 

 wszelkie trudności, rezygnację z jakiegoś punktu programu, chwilowe oddzielenie się od grupy 
w Lourdes należy zgłaszać obowiązkowo liderowi!!! 

 W czasie pielgrzymki należy bezwzględnie dostosować się do wskazań organizatorów.   
 
2. MIEJSCÓWKA I CHARAKTERYSTYKA SKŁADU POCIĄGU. 

 pielgrzymi zajmują wagony według przydzielonych – widocznych na identyfikatorze – 
miejscówek (nr wagonu, przedział, nr miejsca do siedzenia/leżenia); zamiany miejsc do leżenia 
będą możliwe wyłącznie w ramach danego przedziału, po uzgodnieniach podróżujących; tam 
i z powrotem podróżujemy w tym samym wagonie i przedziale. 

 liderzy wraz z zespołem medycznym podróżują razem ze swoją grupą w wyznaczonym 
wagonie. 

 w każdym wagonie pozostaje do dyspozycji pielgrzymów konwojent WARS (jest dostępny 
w przedziale nr 10 na końcu każdego wagonu); dysponuje on wrzątkiem; na żądanie pielgrzyma 
wrząca woda do zaparzenia napojów może być dostarczona bezpośrednio do przedziału; 
zachowajmy roztropność i uwagę, aby w czasie jazdy nie doszło do przypadkowych poparzeń! 

 skład pociągu składa się z numerowanych wagonów; licząc od lokomotywy wagony o nr. 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106 – wagon konferencyjny jako miejsce integracji i odprawiania 
Eucharystii na trasie), 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 – służbowy, niedostępny 
dla pielgrzymów. 

 w wagonie konferencyjnym o każdej porze dniach można nabyć zimne napoje m.in. wodę 
mineralną i coca-colę (według cennika) oraz kawę z ekspresu ciśnieniowego (w kubku 
jednorazowym, żaroodpornym, za dowolną ofiarą). Zapraszamy! 

 Wagon konferencyjny – o czym będziemy informowali pielgrzymów – może być w czasie 
podróży czasowo wyłączony z użytkowania. 

 w każdym wagonie dostępne są dwie toalety; można z nich korzystać podczas postojów 
pociągu; 

 do dyspozycji pielgrzymów są ponadto 3 przenośne toalety chemiczne (wyłącznie dla osób 
chorych, z ograniczeniami ruchu – do pobrania w wagonie konferencyjnym). Toalety 
w wagonach wyposażone są w uzupełniane na bieżąco papier toaletowy, papierowe ręczniki 
i mydło w płynie. 

 w korytarzu każdego wagonu wywieszone są worki na śmieci i odpady (ciemne) oraz 
worki na odpady medyczne itp. (białe); mając na uwadze dystans do pokonania, prosimy 
dbać o czystość w przedziałach i toaletach; wszelkie nadzwyczajne zabrudzenia 
w przedziale/wagonie prosimy zgłaszać pracownikom PKP Intercity. 
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 w każdym przedziale mamy dostęp do gniazdek 220 V – są one przeznaczone wyłącznie 
do ładowania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. 

 
3. OBOWIĄZKI PODRÓŻUJACYCH POCIĄGIEM. 

 Pielgrzymów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania pociągu zarówno podczas podróży, 
jak również w czasie postojów technicznych. 

 w pociągu (w tym i w toaletach) obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
 pielgrzymów obowiązuje zakaz samodzielnego składania i rozkładania łóżek; 

za tę czynność odpowiada obsługa WARS każdego wagonu; zatem, chcąc wykonać wspomniane 
czynności (także w ciągu dnia) należy obowiązkowo skontaktować się z konwojentem WARS.    

    
4. WYJAZD Z DWORCA PKP W KATOWICACH. 

 Na peronie należy bezwzględnie dostosować się do wskazań organizatorów. 
 Przy wejściach na dworzec PKP w Katowicach będę dostępni oznakowani na żółto lub 

pomarańczowo informatorzy – wolontariusze; oni także – w razie konieczności – pomogą 
pielgrzymom wnieść bagaże na peron. 

 po wejściu na peron należy kierować się do wyznaczonego wagonu (oznakowanego numerem 
i kolorem danej grupy na szybach). 

 przed wejściem do wagonu każdy pielgrzym obowiązkowo zgłasza się do lidera (lider 
będzie stał przy wejściu do wagonu i będzie oznakowany chorągiewką w kolorze danej grupy), 
celem potwierdzenia obecności i pobrania miejscówki (nr wagonu, nr przedziału, nr miejsca); 

 najbliżsi, osoby towarzyszące pielgrzymom przed wyjazdem, winny opuścić przedziały i wagony 
najpóźniej na pół godziny przed odjazdem pociągu – będziemy o tym informowali.  

 
5. PRZYJAD NA DWORZEC KOLEJOWY W LOURDES 

 na dworcu kolejowym w Lourdes skład pociągu będzie rozdzielony na dwie części; przed 
i w czasie tego manewru obowiązuje całkowity zakaz opuszczania wagonów. 

 wagony opuszczamy na wyraźny sygnał organizatorów; pielgrzymi „trzymają się” razem 
w grupie pod przewodnictwem ich lidera; oznakowane kolorem bagaże składamy 
na przygotowanych na peronie wózkach. 

 osoby poruszające się wózkach inwalidzkich będą przetransportowane do Domu Pielgrzyma 
specjalnymi busami. 

 pozostali pielgrzymi pod przewodnictwem lidera grupy udają się do oznaczonych kolorem 
autokarów. 

 po przybyciu do Domu Pielgrzyma i rozładowaniu bagaży cierpliwie czekamy w grupie 
na objęcie pokoi. 

 
6. POBYT W LOURDES. 
 jesteśmy zakwaterowani w Domu Notre Dame na czterech piętrach w jednym skrzydle Domu 

Pielgrzyma (budynek usytuowany jest nad rzeką Gave, naprzeciw Groty Massabielle – miejsca 
objawień Matki Bożej). 

 Na każdym piętrze będzie odrębna jadalnia; za wydanie posiłków odpowiada lider grupy bądź 
wyznaczone przez niego osoby; one też przygotowują porcje śniadaniowe; zgodnie z francuskim 
zwyczajem kawa lub inne napoje spożywane są z miseczek (a nie z kubków); prosimy 
o dostosowanie się do uwag obsługi Domu, a także o życzliwe i sprawiedliwe dzielenie się 
przygotowanym posiłkiem.     

 pielgrzymowanie będzie regulował plan podawany na bieżąco do wiadomości pielgrzymów; 
 w miejscu naszego zakwaterowania w Lourdes – dla osób, u których pojawią się trudności 

w chodzeniu lub inne chwilowe osłabienie – będą dostępne specjalne wózki. Warto z nich bez 
skrępowania skorzystać. 

  
6. INNE INFORMACJE. 

 wózki inwalidzkie i inny sprzęt rehabilitacyjny będzie przewożony w wagonach przy toaletach 
oraz w wagonie służbowym (nr 113). Sprzęt ten należy obowiązkowo imiennie opisać 
i w porozumieniu z liderem grupy oznaczyć stosownym kolorem, podobnie jak bagaż. 
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 świece używane podczas procesji eucharystycznej i maryjnej można będzie nabyć 
w Sanktuarium (3–10 euro/sztuka). 

 inne informacje będą podawane pielgrzymom na bieżąco, zarówno przez organizatorów, 
jak i liderów grup; 

 
 
 

 
Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Szczęść Boże! 
 
 
Katowice, 23 kwietnia 2019 r. 

 
W imieniu organizatorów: 

 
 

Ks. Roman Chromy 
dyrektor pielgrzymki 

dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
Kurii Metropolitalnej w Katowicach 

 
Stanisław Rasiński 

dyrektor PL Travel 


