
PIELGRZYMKA 

PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W ŻAGANIU

„  DO FATIMY W 100-LECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ
 I SANKTUARIÓW FRANCJI, PORTUGALII I HISZPANII”

Dzień 1 - wtorek - 27.06.2017
5.00  –  zbiórka  uczestników  pielgrzymki  (przy  Kościele); Msza  św. i  następnie
wyjazd na nocleg w okolice Paryża (dojazd na nocleg około godziny 24.00).

Dzień 2 -środa – 28.06.2017
Po  przyjeździe  do  Paryża rozpoczniemy  zwiedzanie  miasta o  swoistym  uroku,  stolicy  Francji, 
ale często nazywanego też stolicą świata.  Historycznym centrum Paryża jest wyspa Cite, od której
rozpoczniemy  poznawanie  tego  urokliwego  miasta.  Poznamy  więc  Katedrę  Notre  Dame,  Ratusz
Miejski,  Centrum Kultury im.  G.  Pompideu,  słynne  Hale Paryskie,  na których miejscu  obecnie
powstały  tereny  zielone,  a w podziemiach wybudowano centrum handlowe,  którego architekturą  
(ale nie tylko) będziemy się zachwycać. W dalszej części tego spaceru odwiedzimy Pałac Królewski, 
w którym rezydował  słynny kardynał  Richelieu,  dojdziemy  do  Luwru,  który  pierwotnie  spełniał
funkcję  warowni  –  przebudowany  przez  Franciszka  I,  a  następnie  przez  Katarzynę  spełniał  rolę
rezydencji  królewskiej.  Ostatecznie  dzisiaj  jest  siedzibą  jednego  z  największych  muzeów  świata,
którego wnętrz jednak nie będziemy oglądali. Sprzed Luwru udamy się pod Łuk Triumfalny na placu
Charles  de  Gaulle-Etoile,  który  jest  zakończeniem  Pól  Elizejskich.  Przed  wyjazdem  na  nocleg
zobaczymy jeszcze Wieżę Eifla (wstęp na wieżę około 15 Euro), do której udamy się poprzez Ogrody
Trocadero  i  Plac  Warszawski.  Dnia  tego  przewidziany  jest  także  pobyt  w  Kaplicy  Cudownego
Medalika – objawienia 1830r. - św. Katarzyna Laboure. Nocleg w hotelu z dnia poprzedniego.

Dzień 3 - czwartek – 29.06.2017
Rano z okolic Paryża udamy się do następnego miejsca pielgrzymek na ziemi francuskiej - Lourdes. 
Po przyjeździe do Lourdes zakwaterowanie w hotelu i udział w Procesji Maryjnej (z lampionami).

Dzień 4 – piątek – 30.06.2017
Dzień  przeznaczony  na  pobyt  w  Lourdes  –  objawienia  1858r;  św.  Barnadetta  Soubirous;
największym Sanktuarium Maryjnym we Francji, mającym duży wpływ na każdego kto nawiedza  
to  cudowne  miejsce.  W  dniu  tym  przewidziana  jest  Msza  Św.  na  terenie  Sanktuarium,  Droga
Krzyżowa, Procesja Eucharystyczna, oraz Procesja Maryjna. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 5 – sobota – 1.07.2017
Po porannej  Mszy  Św.  wyjazd  w okolice Lugo –  Santiago de  Compostela.  Dzień  ten  w całości
przeznaczymy na przejazd.

Dzień 6 - niedziela – 2.07.2017
Po noclegu przejedziemy do Santiago de Compostela – św. Jakub Apostoł. W średniowieczu miasto
to było po Jerozolimie i Rzymie, trzecim największym miejscem dokąd pielgrzymowali chrześcijanie.
W  Santiago  de   Compostela  planowane  jest  krótkie  zwiedzanie  miasta oraz  czas  do  własnej
dyspozycji.  Około  godziny  14.00,  wyjazd  do  Fatimy.  Po  dojeździe  do  Fatimy  zakwaterowanie  
i posiłek wieczorny. Tego dnia można także wziąć udział w różańcu i procesji. Nocleg w Fatimie. 

Dzień 7 - poniedziałek – 3.2017.07
Pobyt  w  Fatimie;  objawienia  1917  r;  Łucji,  bł.  Hiacyncie  i  bł.  Franciszkowi . Podobnie  jak  
w Lourdes dzień przeznaczony na pobyt i modlitwę w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  (Msza
św., Droga Krzyżowa, czas na własną modlitwę). Wieczorem udział w Różańcu i Procesji Maryjnej 
z lampionami. Nocleg w Fatimie.

Dzień 8 - wtorek – 4.07.2017
Wyjazd  do  Lizbony,  stolicy  Portugalii.  Lizbona  -  piękne  miasto  o  specyficznej  atmosferze.  
W programie: Katedra, nieodległe od Katedry miejsce, gdzie stał rodzinny dom św. Antoniego; Plac
Dos  Restauradoras,  oraz  pomnik  Belem  wzniesiony  w  1966  dla  upamiętnienia  zasług  Henryka
Żeglarza. Powrót na nocleg do Fatimy.



Dzień 9 - środa – 5.07.2017             
Przejazd do Madrytu. Po przyjeździe do Madrytu spacer po Starym Mieście ( Puerta del Sol, Plaza 
Mayor, Katedra, Pałac Królewski, Plac Hiszpański) . Nocleg tego dnia planowany jest w okolicach 
Madrytu.

Dzień 10 - czwartek – 6.07.2017
Po śniadaniu wyjazd z Madrytu w okolice Barcelony. W czasie tego dnia przejedziemy około 600 km.

W czasie  tego przejazdu  planowany jest  pobyt  (około  dwóch godzin)  w  Saragossie. Saragossa  
to miasto, w którym znajduje się ponoć najstarsze Sanktuarium Maryjne na świecie. W Sanktuarium
tym będziemy się modlić do  „Matki Bożej  na Kolumnie”.  W godzinach popołudniowych wyjazd  
na  Montserrat. – duchowej stolicy Katalonii, gdzie największą czcią otaczana jest  figura Czarnej
Madonny. Po pobycie na Montserrat przejazd na nocleg na Costa Brava-Maresme.

Dzień 11 - piątek – 7.07.2017
Następnego dnia rano po śniadaniu udamy się na zwiedzanie stolicy Katalonii - Barcelony. W czasie
naszego  krótkiego  pobytu  w  tym  mieście  odwiedzimy  Katedrę  Św.  Eulali, oraz  otaczającą  ją
najstarszą dzielnicę Barcelony, przejdziemy słynnymi Bulwarami Ramblas, oraz odwiedzimy tereny
Wystawy Światowej z 1929 roku i Olimpiady z 1992 roku.  Powrót na nocleg z dnia poprzedniego.

Dzień 12 - sobota – 8.07.2017
Dzień przeznaczony na wypoczynek nad morzem na Costa Brava; możliwość plażowania.

Dzień 13 - niedziela – 9.07.2017
W godzinach  porannych  wyjazd  w  okolice  La  Salette.  Podczas  przejazdu  planowany  jest  około
dwugodzinny  pobyt  w  „Mieście  Papieży”  –  Avignonie.  Avignon,  miasto  w  którym  rezydowali  
w XIV w. Papieże, zobaczymy podczas krótkiego spaceru od urwanego mostu na Rodanie do Pałacu
Papieskiego. Nocleg w La Salette.

Dzień 14 - poniedziałek – 10.07.2017
Pobyt w Sanktuarium Płaczącej Matki Bożej na La Salette; objawienia 1846 r. 15-letniej Melanii
Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud. W południe planowany jest przejazd do Paray-le-Monial
- małej miejscowości  położonej w Burgundii, rozsławionej przez dwóch świętych:  św. Małgorzatę
Marię  Alacoque  -  objawienia  Serca  Jezusowego  (lata1673-1689),  oraz  św.  Klaudiusza  
de la Colombière. Nawiedzimy Sanktuarium Objawień, oraz przepiękną bazylikę romańską, której
fundatorem w 973 roku był opat Cluny Odylon. Na nocleg udamy się w okolice Belfort.

Dzień 15 - wtorek – 11.07.2017
Dzień w całości poświęcony na powrót. Przyjazd na miejsce zbiórki z dnia pierwszego planowany
jest na godziny późnowieczorne. Zakończenie pielgrzymki.

Cena około: 1890,00 PLN, oraz 530,00 €. Termin wyjazdu: 27 czerwca 2017 r.

ŚWIADCZENIA: autokar z klimatyzacją , barkiem , video oraz toaletą; dwóch kierowców, którzy również będą na
całej  trasie  obsługiwać  barek  z  napojami  (napoje  sprzedawane  za  zł.);  pilot  ze  znajomością  trasy  i  obiektów
zwiedzanych; noclegi w hotelach **/*** klasy turystycznej pokoje 2, 3-osobowe ; ubezpieczenie NW (nieszczęśliwe
wypadki)  i  KL  (koszty  leczenia);  wyżywienie:  śniadanie od  2  do  15  dnia-(uwaga  śniadanie  13  dnia  w  formie
pakietu);  obiadokolacja od  2  do  14  dnia.  Uczestnicy  zabierają  ze  sobą:  ważny  paszport;  ubezpieczenie  rzeczy
wartościowych (np. kamera video); kieszonkowe na własne wydatki i opłatę wstępów wymienionych w programie -
oczywiście jeżeli zamierza z nich skorzystać.  Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami celnymi
krajów tranzytowych i docelowego, gdyż przed służbami celnymi tych państw odpowiada za swój bagaż.  Uczestnik
może  skorzystać  z  dodatkowego  ubezpieczenia  od  rezygnacji  z  udziału  w  imprezie  turystycznej .  Koszt  takiego
ubezpieczenia to około 3 %  ceny wyjazdu - należy to pisemnie zgłosić przedstawicielowi Biura

Wpisowe 500 zł. Kolejność wpłat decyduje o kolejności zajmowania miejsc w autokarze. Reszta w systematycznych,
dogodnych ratach. TERMIN OSTATNIEJ WPŁATY 30.04.2017 r.
Organizator Grupy Pielgrzymkowej i opiekun duchowy 
KS. PROBOSZCZ ZYGMUNT MOKRZYCKI
TEL. 68/444–31–10; e mail. zygamo34@gmail.com   
Wpisowe i pozostałe raty można wpłacać na konto: 11 1020 5402 0000 0402 0103 9700
Organizacja techniczna - Biuro AN-DA; przewodnik p. Radosław Bajon

mailto:zygamo34@gmail.com

