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Biuro Podróży VERO TRAVEL

45-075 Opole, ul. Krakowska 37
tel/fax 77 454 45 69, 77 453 95 76
e-mail: biuro@verotravel.pl

filia Ruda Śląska:
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)
ul. Pokoju1/4, I piętro (kamienica z 
zegarem słonecznym)
tel/fax 32 2421183,   tel. kom. 602526316
e-mail: ruda.domino@verotravel.pl
www.moja-pielgrzymka.eu/

PIELGRZYMKA DO GIETRZWAŁDU
polskiego Lourdes

PARAFIA ŚW, MAKSYMILIANA KOLBE
W ORZESZU - GARDAWICACH

TERMIN: 22 – 24.06.2018

opieka duchowa: ks. Proboszcz Ireneusz Kliche

PROGRAM PIELGRZYMKI:
DZIEŃ 1 (22.06, piątek): Wyjazd spod kościoła parafialnego w godzinach rannych (ok. godz.
5.00)  Przejazd  do  Niepokalanowa.  Zapoznanie  się  z  historią  sanktuarium.  Nawiedzenie
Bazyliki  Matki  Boskiej  Niepokalanej,  kaplicy  św.  Maksymiliana  oraz  muzeum  jemu
poświęconego. Udział we Mszy św. Czas wolny na indywidualną modlitwę. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i 1 nocleg. 

DZIEŃ 2 (23.06, sobota):  Śniadanie. Przejazd do  Gietrzwałdu  jedynego w Polsce oficjalnie
uznanego  przez  Kościół  miejsca  objawień,  potocznie  nazywanym  polskim  Lourdes.
Nawiedzenie  kościoła  z  łaskami  słynącym  wizerunkiem  Matki  Bożej  Gietrzwałdzkiej,
cudownego źródełka i Dróżek Różańcowych. Zapoznanie się z historią miejsca i przesłaniem
objawienia.  Udział  we  Mszy  św.  Czas  wolny  na  indywidualną  modlitwę  i  zakup  pamiątek.
Powrót do hotelu na obiadokolację i 2 nocleg. 

DZIEŃ  3  (24.06,  niedziela): Śniadanie.  Wykwaterowanie  z  hotelu.  Przejazd  do  Stoczka
Klasztornego.  Nawiedzenie sanktuarium Matki  Bożej  Królowej  Pokoju,  nad  którym opiekę
sprawuje  Zgromadzenie  Księży  Marianów.  Zapoznanie  się  z  historią  miejsca.  Zwiedzanie
muzeum, w którym zostały zgromadzone osobiste przedmioty codziennego użytku Prymasa
Wyszyńskiego podczas jego internowania w latach 1953-1954. Spacer po ogrodzie, modlitwa
przed  cudownym  obrazem,  udział  we  Mszy  św.  Przejazd  do  Świętej  Lipki, którą  wierni
określają  mianem  Częstochowy  Północy.  Nawiedzenie  bazyliki  uchodzącej  za  perłę
architektury barokowej, w której niegdyś stała słynna lipa, gdzie umieszczona została cudowna
figura Matki Bożej.  Zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem miejscowym udział  w 15 min.
koncercie organowym. Wyjazd w kierunku Orzesza. Po drodze postój na obiadokolację. Powrót
przed północą.

CENA: 485 zł/os.  - 40 osób 

Świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja);
- 2 noclegi w hotelu **; 
- wyżywienie 2x dziennie- 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad na trasie;
- opieka pilota- przewodnika na całej trasie; 
- pakiet pielgrzyma: chusta i śpiewnik. 
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