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PIELGRZYMKA DO LOURDES 
SZLAKIEM SANKTUARIÓW ALPEJSKICH 

 

ALTÖTTING – ARS – PARAY LE MONIAL – CLUNY –  LOURDES –   
LA SALETTE – CHARTREUSE – EINSIEDELN 

 

   
 
 

TERMIN: 9.08- 17.08.2023 

 

PROGRAM RAMOWY: 

 

DZIEŃ 1 (9 sierpień, środa): Wyjazd spod kościoła parafialnego o północy (8.08/9.08.2023). Przejazd 
w kierunku Bawarii, do ALTÖTTING. Nawiedzenie jednego z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych 
na terenie Niemiec, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Czarnej Madonny z IX wieku. Zapoznanie 
się z historią miejsca, nawiedzenie Kaplicy Łask. Udział we Mszy św. Czas wolny na indywidualną 
modlitwę przed łaskami słynącą figurą Matki Bożej Łaskawej, do której zmierzają rzesze pielgrzymów 
od roku 1489, kiedy to zrozpaczona matka położyła na ołtarzu przez cudownym wizerunkiem martwe 
ciało swojego utopionego syna, który sposób niewytłumaczalny powrócił do życia. Przejazd do hotelu 
na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 1 nocleg.  

 

DZIEŃ 2 (10 sierpień, czwartek): Po śniadaniu przejazd do ARS. Nawiedzenie grobu św. Jana Marii 
Vianneya – patrona proboszczów. Udział we Mszy św. Nawiedzenie kaplicy „Serca”, kaplicy świec 
oraz pomieszczeń będących probostwem Świętego. Modlitwa przy relikwiach św. Vianneya, którego 
ciało nie zostało dotknięte pośmiertnym zniszczeniem. Zakwaterowanie w hotelu lub domu pielgrzyma. 
Obiadokolacja i 2 nocleg. 

  

DZIEŃ 3 (11 sierpień, piątek): Śniadanie. Przejazd do PARAY – LE – MONIAL. Udział we Mszy św. 
w sanktuarium, gdzie wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane 
wielkimi. Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia 
w Paray-le-Monial czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca. 
Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi i Apostołce 
powierzył specjalną misję. Przejazd do hotelu. Po drodze krótki postój w CLUNY, niewielkiej 
miejscowości, położonej w dolinie rzeki Grosne. Tym co przyciąga tu turystów i pielgrzymów są 
pozostałości romańskiego opactwa benedyktynów. Świątynia ta założona została na początku X wieku 
z inicjatywy ówczesnego księcia Akwitanii- Wilhelma Pobożnego. Wilhelm nadał klasztorowi przywilej 
uwalniający benedyktynów od wszystkich przyszłych zobowiązań wobec władcy i jego rodziny innych 
niż modlitwa. Opactwo zostało podporządkowane bezpośrednio papieżowi. Następnie 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i 3 nocleg. 

 

DZIEŃ 4 (12 sierpień, sobota): Śniadanie. Przejazd w kierunku LOURDES. Zakwaterowanie w 
hotelu. Przejście na teren sanktuarium. Udział we Mszy św. Obiadokolacja. Wieczorem udział w 
procesji ze świecami i 4 nocleg. 

 

DZIEŃ 5 (13 sierpień, niedziela): Śniadanie. Całodzienny pobyt w LOURDES: udział we Mszy, 
spacer śladami św. Bernadetty (Dom rodzinny, kościół Serca Jezusowego- miejsce chrztu Świętej, 
Cachot), modlitwa  w Grocie Objawień, czas wolny na zakup pamiątek. Wieczorem obiadokolacja, 
udział w procesji ze świecami i 5 nocleg. 
 

DZIEŃ 6 (14 sierpień, poniedziałek): Wczesne śniadanie. Przejazd do LA SALETTE, które jest 
usytuowane w Alpach Izerskich na wysokości 1 600 m. n.p.m. Zapoznanie się z historią objawień 
Pięknej Pani – Pojednawczyni Grzeszników, która we wrześniu 1846 roku objawiła się dwom ubogim 
dzieciom: Melanii i Maksyminowi. Sanktuarium w La Salette obfituje w uzdrowienia duchowe. Mimo 
swojej surowości jest oazą wyciszenia i zadumy. Czas wolny na odpoczynek i prywatną modlitwę w 
otoczeniu majestatycznych alpejskich widoków. Udział we Mszy św. Obiadokolacja i 6 nocleg. 
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DZIEŃ 7 (15 sierpień, wtorek): Śniadanie. Pobyt na LA SALETTE: udział we Mszy św., w 
nabożeństwie Drogi Krzyżowej, czas wolny na indywidualną modlitwę i zakup pamiątek. Lunch. 
Przejazd do CHARTREUSE – Wielkiej Kartuzji położonej we francuskich Alpach, w masywie 

Chartreuse w departamencie Isère. To tutaj znajduje się klasztor macierzysty zakonu 
kartuzów. Obecnie klasztor słynie z produkcji likieru Chartreuse, który oparty jest na destylacie winnym 
i ekstraktach  różnych ziół. Nawiedzenie opactwa, zapoznanie się z historią miejsca. Przejazd do 
hotelu w okolicy Genewy. Obiadokolacja i 7 nocleg.  

 

DZIEŃ 8 (16 sierpień, środa): Po śniadaniu przejazd do EINSIEDELN. Pobyt w największym 
Sanktuarium Maryjnym w Szwajcarii, zwanym "Szwajcarską Częstochową". Nawiedzenie klasztoru 
benedyktynów, w którym znajduje się kaplica zbudowana z czarnego marmuru na miejscu poprzedniej 
skromnej kapliczki. W jej wnętrzu znajduje się figurka Czarnej Madonny, do której co roku przyjeżdża 
wiele tysięcy pielgrzymów. Figurka Czarnej Madonny pochodzi z XV wieku, wykonana została z 
drzewa gruszowego i swój kolor zawdzięcza sadzom i dymowi ze świec. Gdy w XIX wieku została 
poddana renowacji i oczyszczono ją, wierni przeżyli szok, gdy zobaczyli oryginalne kolory figurki. 
Dlatego bardzo szybko twarz i ręce zostały pokryte czarną farbą. Czas wolny na indywidualną 
modlitwę przed łaskami słynącym wizerunkiem. Udział we Mszy św. Obiadokolacja w restauracji. 
Wyjazd w powrotną drogę. 

 

DZIEŃ 9 (17 sierpień, czwartek): Powrót do parafii przed południem.   
 

 

Cena: 3.100zł/ os. (DLA GRUPY MIN. 46 OSÓB) 
Cena: 3.300 zł/ os. (DLA GRUPY 40 - 45 OSÓB) 

+ 80€ na koszty programowe 

(bilety wstępu, przewodnicy, słuchawki, opłaty rezerwacyjne, obiady w La Salette i Einsiedeln) 
 
 
Cena obejmuje:  
- ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w hotelach 2*/3* lub domach pielgrzyma, pokoje 2 os. z łazienkami; 

- TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, mini barek, dvd, wc); 
- WYŻYWIENIE 2x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji; 
- OPIEKĘ PILOTA, OPIEKĘ KAPŁANA; 
- REZERWACJE MSZY ŚW. 
- UBEZPIECZENIE: KL (koszty leczenia), w tym CP (leczenie chorób przewlekłych) 20.000 Euro, NNW 

(następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15.000 zł, oraz bagaż 1.100 zł; 
- ŚPIEWNIK PIELGRZYMA; 
- SKŁADKĘ na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 
 
Uwagi: 
- program wyjazdu jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot. 
- realizacja poszczególnych punktów programu jest uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej i 

obowiązujących przepisów. 
- codziennie planowana jest Msza Św. 
- cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji. 
- dopłata do pokoju 1- osobowego: 800 zł. 
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