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SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH

GIETRZWAŁD – ŚWIĘTA LIPKA – WIGRY – SEJNY – WILNO –TROKI – SOKÓŁKA – BIAŁYSTOK
PROGRAM RAMOWY 5 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd ze Swarzędza we wczesnych godzinach rannych. 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.
Udamy się do świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej, w której ołtarzu głównym,
umieszczony jest słynący łaskimi wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest
gotycka pieta z 1425 roku. Udamy się na spacer drogą różańcową do cudownego źródełka. Msza św. Kontynuacja
podróży do Świętej Lipki, gdzie nawiedzimy sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej. Kult słynącej cudami figury Matki
Bożej zaczął się tu już w XV w. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd nad jezioro Wigry położone na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie pokamedulskiego
zespołu klasztornego – miejsc upamiętniających pobyt Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do ojczyzny w 1999 r. Obecnie
zespół składa się z eremów, kościoła, refektarza, domku furtiana, kaplicy kanclerskiej i wieży zegarowej. Do zwiedzania
udostępnione są również pokoje papieskie: sypialnia, pokój gościnny, kaplica. Spacer po ogrodach przyklasztornych.
Kolejno udamy się na rejs statkiem papieskim „Tryton” - przebudowanym i przygotowanym dla papieża św. Jana Pawła II,
po jeziorze Wigry. Będziemy podziwiać uroki Wigierskiego Parku Narodowego z perspektywy wody. Następnie przejazd do
Sejn. Nawiedzimy słynną sejneńską Bazylikę pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Przedmiotem kultu religijnego od
XVII wieku jest słynna gotycka figura szafkowa Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XV wieku wykonana w kształcie tryptyku.
Msza św. Zwiedzimy także klasztor podominikański, który oprócz swojej funkcji typowo zakonnej, jest miejscem wystaw,
koncertów, sympozjów naukowych oraz mieści filię Muzeum Ziemi Sejneńskiej. Ponadto zobaczymy Synagogę zwaną
„Białą” oraz Kapliczkę św. Agaty. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Wilna.

Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski
biuro: ul. Dworcowa 18, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax 52 322 48 39, e-mail:biuro@frater.pl
konto: Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz Nr: 76 1160 2202 0000 0000 4190 3630
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 16
NIP 967-035-11-14, REGON 093166900

www.frater.pl

18/02/04

DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie rozpoczniemy od wileńskiej Starówki, wpisanej na listę UNESCO: Ostra Brama z kaplicą
Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. Msza św. Zobaczymy klasztor Bazylianów, barokowy zespół Uniwersytetu
Wileńskiego, którego studentami byli m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz. Nawiedzimy dawny
kościół św. Trójcy – obecnie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Następnie udamy się do Bazyliki Archikatedralnej pw.
św. Stanisława Biskupa i św. Władysława. Świątynię otacza 11 kaplic, jedną z najpiękniejszych jest kaplica św.
Kazimierza z jego relikwiami. Zobaczymy odrestaurowany Zamek Wielkich Książąt Litewskich. Następnie spacer
zaułkiem bernardyńskim do kościoła św. Anny, posiadającego efektowną koronkową fasadę dekorowaną
kilkudziesięcioma rodzajami ceglanych kształtek. Obok świątyni zobaczymy kościół Bernardynów oraz pomnik Adama
Mickiewicza. Przejazd na cmentarz na Rossie – najstarszy i najpiękniejszy, z grobowcem matki marszałka Józefa
Piłsudskiego i jego sercem, a także grobami szeregu innych wybitnych Polaków zasłużonych dla ojczyzny. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wilna. Odwiedzimy dzielnicę Antokol z Kościołem śś. Piotra i Pawła – najcenniejszym
zabytkiem barokowym w Wilnie. Kontynuacja podróży do Trok. Zobaczymy zabytkowe budynki architektury
karaimskiej, średniowieczny zamek na Wyspie Zamkowej, na jeziorze Galwe zbudowany przez księcia Witolda, kościół
farny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Przejazd do Sokółki – miasteczka na Podlasiu, gdzie 12.10.2008
roku miał miejsce cud eucharystyczny. Hostia przemieniona w cząstkę Ciała Pańskiego, została umieszczona w kaplicy
Matki Bożej Różańcowej w kościele św. Antoniego Padewskiego. Kościół posiada cenną relikwię – obraz Miłosierdzia
Bożego, znajdujący się w bocznym ołtarzu. Msza św. Zobaczymy również Cerkiew Św. Aleksandra Newskiego z 1853
roku, oraz zabytkową kapliczkę u zbiegu ulic Grodzkiej i Kresowej z 1906 roku. Przejazd na obiadokolację i nocleg w
okolice Białegostoku.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Białegostoku. Spacer po mieście. 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. Zobaczymy także m.in. zespół pałacowo-parkowy Branickich, rynek
Kościuszki z późnobarokowym ratuszem, zespół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP, cerkiew pw. św. Mikołaja. Wyjazd w
drogę powrotną. Obiad pożegnalny. Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.
TERMIN: 25 – 29.06.2018
CENA:
1060zł

ZAPEWNIAMY:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach **/*** w pokojach 2-3 osobowych;
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad
• opiekę i informację turystyczną pilota;
• ubezpieczenie KL + Assistance, KL chorób przewlekłych do 20 000 i NNW do 2 000 i do 10 000 zł w RP
• bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe
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

