PIELGRZYMKA NA PODLASIE

GIETRZWAŁD - OLSZTYN - ŚWIĘTA LIPKA - GIERŁOŻ - AUGUSTÓW - DOLINA ROSPUDY
- SOKÓŁKA - WASILKÓW - ŚWIĘTA WODA - SUPRAŚL - BIAŁYSTOK
PROGRAM RAMOWY 5 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Wieliczki we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Gietrzwałdu, nazywanego
„polskim Lourdes”, znanego od dawna, nie tylko na Warmii, miejsca pielgrzymkowego. Początki kultu cudownego obrazu
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej sięgają XVI wieku. Sanktuarium stało się sławne dzięki Objawieniom Matki Bożej. Matka Boża
ukazała się Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. Objawienia miały miejsce w 1877, trwały dwa miesiące – w tym
czasie Matka Boska objawiła się 160 razy. Udamy się do świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej,
w której ołtarzu głównym, umieszczony jest słynący łaskami wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Najcenniejszym
zabytkiem świątyni jest gotycka pieta z 1425 roku. Udamy się na spacer drogą różańcową do cudownego źródełka. Przejazd
do Olsztyna. Spacer po mieście: Starówka, zamek kapituły warmińskiej z XIV w., w którym mieści się obecnie Muzeum
Warmii i Mazur. Na dziedzińcu zobaczymy słynne baby pruskie – kamienne posągi. Wyjątkowym zabytkiem jest
własnoręcznie wykonana przez Mikołaja Kopernika tablica astronomiczna z 1517 roku. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Świętej Lipki. Nawiedzimy sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej, nazywane „Częstochową
Północy”. Kult słynącej cudami figury Matki Bożej zaczął się tu już w XIV w. Kompleks klasztorny składa się z Bazyliki,
krużganków i zabudowań zakonnych. Nad wejściem głównym umieszczono symbol sanktuarium – figurę Matki Bożej na
lipie. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Świętolipskiej. W Bazylice możemy podziwiać
zabytkowe organy z ruchomymi figurami. W miarę możliwości wysłuchamy koncert organowy. Przejazd do Gierłoży.
Założono tu w 1940 r. główną kwaterę Hitlera, nazywaną „Wilczym Szańcem”. Zwiedzimy poszczególne obiekty tego
kompleksu m.in.: barak narad, schron i mieszkanie Martina Bormanna, bunkier Hitlera, mieszkanie i schron Hermanna
Goringa. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Augustowa. Udamy się na rejs Doliną Rospudy, charakteryzującą się wysokim stopniem naturalności
i będącą obszarem ochrony siedlisk. Z pokładu statku będziemy podziwiać piękną przyrodę w jej nienaruszonym stanie.

Kolejno udamy się statkiem w drogę powrotną do portu w Augustowie. Następnie udamy się na spacer po mieście,
zobaczymy m.in.: kościół neoromański pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Rynek Zygmunta Augusta z XVI w., Dworek
Prądzyńskiego. Czas wolny. Przejazd do Sokółki - miasteczka na Podlasiu, gdzie 12.10.2008 roku miał miejsce cud
eucharystyczny. Przemieniona hostia w cząstkę Ciała Pańskiego, została umieszczona w kaplicy Matki Bożej Różańcowej w
kościele św. Antoniego Padewskiego. Kościół posiada cenną relikwię, którą jest obraz Miłosierdzia Bożego, znajdujący się w
bocznym ołtarzu. Obraz jest związany ze spowiednikiem św. Faustyny Kowalskiej – bł. ks. Michałem Sopoćko. Przejazd na
obiadokolację i nocleg do Białegostoku lub okolic.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Wasilkowa. Zwiedzimy Podlasie Muzeum Kultury Ludowej, ukazujące zabytkową drewnianą
architekturę podlaskiej wsi. W budynkach tradycyjne wyposażenie wnętrz oraz wystawy poświęcone są m.in. dawnym
narzędziom rolniczym, pojazdom wiejskim, osadnictwu w dolinach rzek, garncarstwu i pszczelarstwu. Przejazd do Świętej
Wody. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Od czasu otwarcia sanktuarium nie ma tutaj prawie dnia bez
pielgrzymów. Przybywają oni, aby wypłakać przed Maryją swoje troski, bóle, cierpienia, by patrząc na Nią i Jej Syna,
odzyskać nadzieję i odwagę do znoszenia trudów, do dźwigania swoich krzyży. Przejazd do Supraśla. Zobaczymy zespół
klasztorny – cerkiew pw. W. Jana Teologa, a także udamy się do pałacu Archimandrytów, w którym znajduje się Muzeum
Ikon ze zbiorem około 1200 ikon, z których najstarsze pochodzą z XVIII w. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Białegostoku. Nawiedzimy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – zwieńczenie dążeń bł. Ks. Michała
Sopoćki, którego nie doczekał za życia. Dzisiaj jest tutaj obecny w relikwiach oraz w pamięci i modlitwach, zanoszonych
przez jego wstawiennictwo. Spacer po mieście, zobaczymy m.in.: zespół pałacowo-parkowy Branickich, rynek Kościuszki z
późnobarokowym ratuszem, cerkiew pw. św. Mikołaja oraz Operę i Filharmonię Podlaską. Wyjazd w drogę powrotną.
Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.
TERMIN: wrzesień 2021
CENA:
Ilość osób 35 + 2
40 + 2
45 + 3
50 + 4
Cena 1220 PLN 1140 PLN 1090 PLN 1040 PLN
ZAPEWNIAMY:
● komfortowy przejazd na całej trasie
● 4 noclegi w hotelach**/*** w pokojach 2 – osobowych z łazienkami
● 4 śniadania, 4 obiadokolacje
● opiekę i informację turystyczną pilota
● ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
● bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe
● opłata na TFG i TFP
UWAGI:
● program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych
● program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
● dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport
● niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem
COVID-19

