Pielgrzymka Parafii Wniebowzięcia NMP w Żaganiu
Litwo! Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił....Panno święta….I w Ostrej świecisz Bramie!( inwokacja A. Mickiewicz)

Czas:31 maja -04 czerwca 2018
Miejsca: Niepokalanów, Tykocin, Suchowola, Augustów - Studzieniczna, Wilno, Troki(Litwa) ,
Wigry, Gietrzwałd.
31 maja 2018 (czwartek) – wyjazd godz. 15.00 Żagań – NIEPOKALANÓW
•

•

Niepokalanów - krótkie zwiedzanie klasztoru i dzieł Ojca Maksymiliana. Klasztor założony
w sierpniu 1927 r. na ziemiach ofiarowanych przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego, klasztor
niepokalanowski stanowił miejsce działalności świętego o. Maksymiliana Marii Kolbego,
franciszkanina.
NOCLEG

01 Czerwca 2018 (piątek) – Niepokalanów –Wilno
•

MSZA ŚW., ŚNIADANIE, wyjazd w kierunku AUGUSTOWA

TYKOCIN - to piękna historyczna, a nawet królewska miejscowość w województwie podlaskim,
malowniczo położona nad rzeką Narew, to wrota Podlasia - jeden z najstarszych i najpiękniejszych
ośrodków w regionie, liczący około 600 lat. Nazywany bywa też perłą baroku, nie bez przyczyny,
bowiem stoją tu cudne XVIII-wieczne zabytki repezentujące właśnie ten styl.
SUCHOWOLA –Izba Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli – znajdująca się przy parafii św.
Apostołów Piotra i Pawła. Jej zbiory poświęcone są osobie bł. ks. JerzegoPopiełuszki. Izba została
otwarta w 1986 roku. Jej siedzibą są pomieszczenia plebanii .
AUGUSTÓW - miasto otoczone dziewięcioma jeziorami i rozległą Puszczą Augustowską. Wodna
stolica północno-wschodniej Polski, doskonałe miejsce na spływ kajakowy, żeglowanie, rejs statkiem,
katamaranem czy gondolą. Aktywnie czas spędzą tu biegacze, rowerzyści, pasjonaci jazdy konnej czy
nordic walking. Malownicze widoki, czyste powietrze i woda w jeziorach, relaksujące lasy sosnowoświerkowe, nienaruszona natura i życzliwi mieszkańcy – to wszystko tylko w Augustowie
Studzieniczna – Sanktuarium Maryjne. Nazwa jeziora jak i sanktuarium leżącego nad nim
pochodzi od studni, która według wierzeń i legend zawiera cudowną wodę uzdrawiającą choroby
oczu. Sanktuarium związane z objawieniami Matki Bożej, które miały miejsce w XVIII w.
PRZEJAZD DO WILNA, OBIADOKOLACJA, NOCLEG.

•

02 CZERWCA 2018 (sobota) – Wilno - ŚNIADANIE
•

Wilno –Według legendy miasto miało powstać w wyniku proroczego snu Giedymina. W czasie
pobytu w Wilnie zobaczymy najbardziej związaną z Polską nekropolię „Na Rossie”, tam znajduje
się grób Matki J. Piłsudskiego oraz jego serce. Ostra Brama to jedyna zachowana z 9 istniejących
niegdyś bram miejskich w murach obronnych Wilna, jej sława wiąże się z Sanktuarium Maryjnym,
którego znaczenie wychodzi daleko poza granice Polski i Litwy. Dojdziemy do Archikatedry

•
•

•
•

•
•


Wileńskiej,
w której spoczywa między innymi św. Kazimierz, król Aleksander Jagiellończyk, serce
Władysława IV Wazy. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Miejsca związane z S. Faustyną.
OBIADOKOLACJA REGIONALNA Z MUZYKĄ WILEŃSKA, NOCLEG
03 CZERWCA 2018 (niedziela) ŚNIADANIE- przejazd TROKI - GIETRZWAŁD
Troki - Zamek w Trokach – zamek położony na jeziorze Galwe na Litwie w miejscowości Troki.
Zamek został wzniesiony w XIV–XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna
Witolda, który w 1430 zmarł na zamku. Troki były w tym okresie ważnym ośrodkiem Wielkiego
Księstwa Litewskiego Zamek jest dziś ważną atrakcją turystyczną Litwy. Zwiedzanie z zewnątrz,
wspólny spacer. Poczęstunek regionalny
Wigry – Pokamedulski Zespół Klasztorny
Gietrzwałd – Sanktuarium Maryjne - 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. Obie pochodziły
z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił
ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią w Polsce". Matka Boża, na zapytanie
dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie
Poczęta." Na pytanie, czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście
codziennie odmawiali różaniec!”-OBIADOKOLACJA-NOCLEG- ŚNIADANIE 04.06.2018.
04 CZERWCA 2018 GIETRZWAŁD - ŻAGAŃ
Powrót do ZAGANIA w godzinach wieczornych 18.00-20.00
Każdego dnia zaplanowana jest Msza św. i wspólna modlitwa.

CENA: 450 PLN + 100 euro

(wpłata przy zapisie 200 zł)

Cena obejmuje: Przejazd autokarem wyposażonym w klimatyzację, zakwaterowanie w
Domach Pielgrzyma i HOTELU , 4 śniadania, 3 obiadokolacje, poczęstunek regionalny w
Trokach. Ubezpieczenie NNW.
Cena nie obejmuje: wstępu do zwiedzanych obiektów.
Uwaga: Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnego Dowodu Osobistego.

Wszelkie informacje u KS. PROBOSZCZA
zapisy w zakrystii bądź w Kancelarii Parafialnej

