
Każda pielgrzymka to droga do celu, to trud podejmowany wspólnie, by

dotrzeć tam, gdzie tyle innych szlaków znajduje swój kres              i

upragnioną przystań

PIELGRZYMKA PARAFIALNA 

ŻABOWO – GIETRZWAŁD – STOCZEK KLASZTORNY -   ŚWIĘTA
LIPKA – WILNO (OSTRA BRAMA) – RÓŻANYSTOK – SOKÓŁKA

– CZĘSTOCHOWA (JASNA GÓRA)  

Termin:  24.09.2018 - 29.09.2018       Cena: 750 ZŁ
24.09.2018 Poniedziałek  -  Żabowo – Gietrzwałd – Stoczek Klasztorny 

Wyjazd z Żabowa godz.6.00.
Gietrzwałd - stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca 
do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska
i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej w 
Gietrzwałdzie. Poznanie historii tego miejsca, czas na indywidualną modlitwę i Msza Św. 
Stoczek klasztorny - Sanktuarium Matki Pokoju, miejsce uwięzienia Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Obiadokolacja i nocleg w domu pielgrzyma.

25.09.2018  Wtorek   -  Stoczek Klasztorny- Święta Lipka – Wilno

Msza Św. w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, śniadanie poznanie historii 
miejsca i zwiedzanie.
Święta Lipka – jedno z najbardziej znanych w Polsce sanktuariów maryjnych. Świętolipska 
bazylika pw. Nawiedzenia NM Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest 
jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce.  Koncert organowy,  
nawiedzenie sanktuarium poznanie historii Św. Lipki, późny obiad czas na indywidualną 
modlitwę i zakup pamiątek. Przejazd na nocleg do hotelu w Wilnie. 

26.09. 2018 Środa - Wilno 

Po śniadaniu zwiedzanie Wilna z przewodnikiem. 
-  Ostra Brama z kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej- Msza Święta w Ostrej Bramie. 
- Cerkiew św. Ducha (w której są pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie).
- Klasztor bazylianów – Cela Konrada (w której był więziony Adam Mickiewicz).
- Plac ratuszowy i ratusz (w którym odbyła się premiera Halki S. Moniuszki).



- Dzielnica żydowska, Uniwersytet Wileński (najstarszy uniwersytet na terenie wschodnim).
- Pałac Prezydencki.
- Katedra św. Stanisława z kaplicą Jagiellonów i grobowcem św. Kazimierza.
- Miejsca związane z pamięcią A. Mickiewicza, J. I. Kraszewskiego i J. Słowackiego.
 - Zakątek gotycki: kościół św. Anny i Bernardynów, pomnik A. Mickiewicza.
 Zakończenie zwiedzani obiadokolacją na mieście i powrót do hotelu na nocleg. 

27.09. 2018 Czwartek  -  Wilno – Różanystok

Śniadanie i dalsze zwiedzanie Wilna. 
- Kościół Miłosierdzia Bożego (w którym znajduje się oryginał obrazu "Jezu, ufam Tobie" 
Msza święta.
- Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu - najcenniejszy zabytek barokowy w Wilnie,
- Góra Trzech Krzyży – skąd rozlega się przepiękny widok na całe Wilno,
- cmentarz na Rossie – najstarszy i najpiękniejszy cmentarz wileński, na którym pochowana 
matka Marszałka  J. Piłsudskiego oraz jego serce, a także inni wybitni Polacy.
- miejsca  związane ze Św. Faustyną tzw. „Domek Św. Faustyny na Antokolu,
- cmentarz na Antokolu.
 Zakończenie zwiedzania późnym obiadem ok. 15.00 i przejazd do Różanegostoku.  
Wieczorna modlitwa połączona a Apelem Jasnogórskim przed „Cudownym Obrazem”,  
zapoznanie się z historią tego miejsca osobista modlitwa i nocleg w domu pielgrzyma. 

28.09. 2018 Piątek  - Różanystok – Sokółka – Częstochowa

Różanystok – Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej Wspomożycielki.  Msza Św. 
śniadanie. 
Sokółka – Sanktuarium Cudu Eucharystycznego.
Obiadokolacja i nocleg w domu Św. Kaspra w Częstochowie.
Udział w diecezjalnym czuwaniu od godz. 20.30.
24.00 – Msza Św. 

29.09.2018  Sobota  -  Częstochowa – Żabowo

O godz. 8.00 śniadanie. Godz. 9.00 – droga krzyżowa na wałach jasnogórskich., czas wolny  
i wyjazd w drogę powrotną do Żabowa ok. godz. 12.00.  

CENA OBEJMUJE: 

W cenie zawarte są wszystkie noclegi w domach pielgrzyma (Stoczek klasztorny, 
Różanystok, Częstochowa) i w hotelu w Wilnie ( 2 noclegi) posiłki zgodnie z programem, 
(śniadania i obiadokolacje lub późne obiady) bilety wstępu, przewodnicy lokalni, w Wilnie 
przewodnik Licencjonowany.  - przejazd autokarem (firma Er – bus); ubezpieczenie KL 
(80 000) i NNW (30 000),;  rezerwacja mszy św. w miejscach istotnych na trasie 
pielgrzymki. 

Płatność w trzech ratach: 
I rata – przy zapisie (250 zł) – proszę podać imię nazwisko adres i pesel 
II rata – do końca czerwca (250 zł), III rata do 10 września (250 zł). 

Ks. proboszcz Krzysztof  Kopala  - tel. 509 681 545      krzysztof-kopala@wp.pl


