Parafia św. Antoniego z Padwy
40-774 Katowice, ul. Panewnicka 463
tel. 32/252 73 58
e-mail: stare.panewniki@archidiecezjakatowicka.pl

PIELGRZYMKA W ROKU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
ORAZ NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU
SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA

TORUŃ – LICHEŃ – KALISZ
PRZASNYSZ I ROSTKOWO

Termin: 27-29.04.2018
Dzień 1 (03.05.2018)
Wyjazd w godzinach wczesnoporannych. Przejazd do Przasnysza: Kościół p.w. św. Wojciecha –
miejsce chrztu św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży; miejsce spoczynku braci
i rodziców świetego. Od 18.09.2014 roku św. Stanisław Kostka jest oficjalnym patronem Przasnysza.
Msza Święta. Krótki spacer po Parku Miejskim z pomnikiem patrona miasta.
Przejazd do Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie, miejsca narodzin śwętego (ołtarz
z rzeźbą św. Stanisława Kostki, odbierającego z rąk Matki Bożej Dzieciątko Jezus, lipa, pod którą modlił się
świety, kamień z odciskiem jego stopy). W Rostkowie, co roku po 18 września odbywa się
ogólnopolska pielgrzymka dzieci i młodzieży. Przejazd do Torunia, zakwaterowanie, obiadokolacja.
Dzień 2 (04.04.2018)
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Spotkanie z przewodnikiem: zwiedzanie miasta, jednego
z najcenniejszych zespołów urbanistycznych epoki gotyku w Europie, wisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: Krzywa Wieża, mury obronne, brama klasztorna, Łuk Cezara, Rynek
Starego Miasta, Ratusz Staromiejski, Pomnik Mikołaja Kopernika, Kościół NMP Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Msza Święta. Czas wolny. Na zakończenie wizyta w rozgłośni
radiowej Radio Maryja.
Przejazd do hotelu w Licheniu, zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 3 (05.04.2018)
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Czas przeznaczony na pobyt i modlitwę na terenie Lichenia:
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski - Bazylika z cudownym obrazem Matki Boskiej
Licheńskiej.
Przejazd do Kalisza, które pretenduje do miana najstarszego miasta w Polsce: Kolegiata Wniebowzięcia
NMP (katedra). Udział w modlitewnym czuwaniu w intencji rodzin i obrony życia poczętego oraz Mszy
Świętej, transmitowanej przez TV Trwam i Radio Maryja, odbywającej się w jubileuszowym Sanktuarium
Narodowym św. Józefa (Polskim Nazarecie), gdzie znajduje się obraz Świętej Rodziny, przed którym
w czerwcu 1997 roku modlił się papież Jan Paweł II. Msza Święta.
W ramach wolnego czasu proponujemy krótki postój w Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej
w Skalmierzycach z cudownym obrazem przedstawiającym Maryję trzymającą na lewym ramieniu
Dzieciątko. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych.

Koszt: 450 zł / os.
Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX, opłaty drogowe i parkingowe, pilot na całej trasie przejazdu, przewodnicy
miejscowi, 2 x nocleg, 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, ubezpieczenie KL i NNW
Cena nie zawiera: biletów wstępów do obiektów (uwaga: cały program może być zrealizowany eliminując wstępy płatne)
Zapisy wraz z zaliczką 100 zł. przy furcie do 15 kwietnia.
UWAGI:

Kalkulacja dla grupy min. 40 osób

Dopłata do pokoju 1 osobowego
 Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od pilota, warunków atmosferycznych oraz przyczyn
niezależnych od biura

