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PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
W LICHENIU W ROKU POŚWIĘCONYM ŚW. JÓZEFOWI

     

3 – dniowa pielgrzymka autokarowa

Termin: 14 – 16.09.2018

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI:
DZIEŃ 1 (14.09, piątek):  WÓJCICE – KALISZ – LICHEŃ
Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w kierunku Kalisza – najstarszego miasta w
Polsce.  Nawiedzenie  sanktuarium  św.  Józefa,  Patrona  Rodzin,  z  najstarszym  na
świecie koronowanym wizerunkiem Świętego. Modlitwa przed cudownym wizerunkiem,
który – jak podaje tradycja – został namalowany wedle wskazówek samego św. Józefa.
Udział we Mszy św. na rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowania. Zwiedzanie kaplicy
„Męczeństwa  i  Wdzięczności”,  która  upamiętnia  księży  zesłanych  do  obozu
koncentracyjnego w Dachau.  Czas wolny  na prywatną modlitwę.  Spacer  po  rynku:
ratusz,  zabytkowe  kamienice,  gotycka  katedra  św.  Mikołaja  wzniesiona  w  XIII  w..
Przejście do pobliskiego kościoła ojców jezuitów, gdzie znajduje się obraz „Jezu, ufam
Tobie”  namalowany  pod  dyktando  ks.  Sopoćko  –  spowiednika  siostry  Faustyny.
Przejazd do Lichenia. Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja. Udział w Apelu
maryjnym i w procesji ze świecami. 1 Nocleg.

DZIEŃ 2: (15.09, sobota): LICHEŃ 
Śniadanie.  Całodniowy pobyt  w Licheniu.  Zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem
miejscowym:  bazylika  z  cudownym wizerunkiem  Matki  Boskiej  Licheńskiej,  będąca
największą świątynią w kraju, siódmą w Europie, a jedenastą na świecie, kościół św.
Doroty, w którym niegdyś znajdował się łaskami słynący wizerunek, Golgota, kurhan
upamiętniający  miejsce  pochówku  ofiar  epidemii  cholery,  grób  Mikołaja  Sikatki  i
Tomasza  Kłossowskiego  –  wizjonerów  z  Lichenia,  kaplica  Krzyża  św.,  do  którego
wychowawczyni Hitlerjugend strzelała podczas II wojny światowej, pokoje papieskie, w
których nocował Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Licheniu, kaplica z „cudownym
źródełkiem”.  Udział  we  Mszy  św.  Czas  wolny  na  indywidualną  modlitwę  i  zakup
pamiątek.  W godzinach popołudniowych przejazd do Lasku Grąblińskiego,  miejsca,
gdzie Matka Boża objawiała się Mikołajowi Sikatce od 1850 roku do 1852. Udział w
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Drodze Krzyżowej. Powrót na obiadokolację. Udział w Apelu maryjnym i w procesji ze
świecami. 2 Nocleg.

DZIEŃ 3 (16.09, niedziela): LICHEŃ – WÓJCICE
Śniadanie.  Udział  we Mszy św.  Czas wolny  na indywidualną modlitwę i  spacer  po
sanktuarium.  (dla chętnych możliwość wjazdu na wieżę, z której rozciąga się piękny
widok  na  pobliskie  miejscowości). Obiad.  Wyjazd  w  drogę  powrotną.  Przyjazd  na
miejsce w godzinach wieczornych. 

CENA: 400 zł/os.  (przy grupie 40 osób płatnych)

ŚWIADCZENIA:
 Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację, barek, WC, 

DVD,
 Zakwaterowanie: 2 noclegi w pensjonacie, pokoje 2 – 3 os. z łazienkami,
 Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad w drodze powrotnej
 Realizacja programu wycieczki,
 Opieka przewodnika w Licheniu,
 Opieka pilota na całej trasie,
 Opieka duszpasterska, 
 Ofiary w nawiedzanych sanktuariach.
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