
Sanktuaria Warmii i Mazur
śladami bł. ks. Prymasa Wyszyńskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 Trasa: Lublin - Zuzela - Gietrzwałd - Olsztyn - Krosno k/Ornety - Święta Lipka - Stoczek Klasztorny - 
Lidzbark Warmiński - Rywałd - Włocławek - Płock - Warszawa - Lublin

    w terminie: 18 - 22 lipca 2022 r. /5 dni/
Program:

01/ - Lublin - zbiórka o godz. 06.30 - przejazd do Zuzeli - rodzinnej miejscowości ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
- zwiedzanie: Kościół  p. w. Przemienienia Pańskiego, Muzeum - dalszy przejazd do Gietrzwałdu do Sanktuarium
MB Gietrzwałdzkiej, gdzie w 1877 r.  trwały objawienia maryjne, jedyne w Polsce, zatwierdzone przez Kościół.
Spotkanie z przewodnikiem, samodzielne zwiedzanie: Bazylika  NMP, źródełko, Kalwaria - obiadokolacja - nocleg
02/ -  Gietrzwałd - śniadanie - przejazd na szlak „Świętej Warmii” do Olsztyna - zwiedzanie: spacer po Parku
Podzamcze z fontanną, Zamek Krzyżacki z Muzeum Warmii i Mazur: kamienna „pruska baba”, zbiory malarstwa
i  rzeźby,  kryształowe  sklepienia  gotyckie;  pomnik  Mikołaja  Kopernika,  targ  rybny,  Wysoka  Brama,  Rynek,
Katedra św. Jakuba Apostoła - wolny czas na kawę - przejazd do Krosna - zwiedzanie: Sanktuarium Nawiedzenia
NMP i św. Józefa, zwane „Małą Świętą Lipką”, sięgające historią końca XIV w. - powrót - obiadokolacja - nocleg
03/ -  Gietrzwałd - śniadanie - rano przejazd na Mazury do Świętej Lipki  - zwiedzanie: Sanktuarium Maryjne -
wspaniała barokowa świątynia,  koncert  słynnych organów z XVIII  w. - przerwa na kawę i zakupy pamiątek -
powrót na Warmię i przejazd do Stoczka Klasztornego - zwiedzanie: Sanktuarium NMP Matki Pokoju, Klasztor
Marianów gdzie był więziony kard. Wyszyński (1953-1954). Przejazd do Lidzbarka Warmińskiego - historycznej
stolicy Warmii - zwiedzanie: Zamek Biskupów Warmińskich, ufundowany w XIV w., w widłach Łyny i Symsarny,
na zamku rezydowali  m. in. Mikołaj Kopernik,  Jan Dantyszek, Marcin Kromer,  Stanisław Hozjusz czy Ignacy
Krasicki; obecnie siedziba Muzeum Warmińskiego, spacer do Kolegiaty św. Piotra i Pawła - obiadokolacja - nocleg
04/ -  Gietrzwałd - śniadanie - przejazd do  Rywałdu  - zwiedzanie: Klasztor Br. Kapucynów i Sanktuarium MB
Pocieszycielki Strapionych. Jesienią 1953 r. w tutejszym klasztorze był internowany kard. Wyszyński. W 1972 r.
Prymas  przybył  tu ponownie,  aby figurę  Madonny koronować.  Przejazd do  Włocławka -  zwiedzanie: Katedra
Wniebowzięcia NMP, gdzie w 1924 r. przyjął  święcenia kapłańskie Stefan Wyszyński;  Parafia MB Fatimskiej,
gdzie  znajduje  się  Sanktuarium  bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki,  przejazd  na  zaporę  na  Wiśle,  spacer  do  tablicy
upamiętniającej wyłowienie ciała ks. Jerzego i do Krzyża Papieskiego. Przejazd do Płocka - obiadokolacja - nocleg

05/  -  Płock -  śniadanie  -  przejazd do  Warszawy  na Żoliborz  -  zwiedzanie:  Kościół  św.  Stanisława  Kostki,  gdzie  pracował  kapelan
Solidarności  bł.  ks.  Jerzy Popiełuszko, zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa w 1984 roku. Modlitwa przy grobie  i  zwiedzanie
Muzeum. Przerwa na kawę. Przejazd do centrum - zwiedzanie z przewodnikiem: Plac Zamkowy,  Archikatedra  św. Jana Chrzciciela z
grobem bł. kard. Wyszyńskiego, Sanktuarium MB Łaskawej Patronki Warszawy, Kanonia, Rynek, Pomnik Małego Powstańca. Wyjazd
powrotny. Przyjazd do Lublina we wczesnych godzinach wieczornych. 

    Cena: 1095 zł/os (grupa min. 30 os.) Cena: 1050 zł/os (grupa min. 40 os.)       
Cena obejmuje opłaty za:
- transport autokarem lub busem z klimatyzacją wg programu,
- 3 noclegi w Domu Fundacji w Gietrzwałdzie, pokoje 2, 3, 4-os. z łazienkami,
- 1 nocleg w hotelu w Płocku, pokoje 2 i 3 os. z łazienkami,
- 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 
- ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: NWI (10.000 zł), NWS (10.000 zł),   
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł), składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł),
- zestawy słuchawkowe „tour guide”, opiekę pilota.

Cena nie obejmuje opłat za:
- bilety wstępu, przewodników lokalnych ok. 130 zł/os  (należy wpłacić pilotowi), 
- opłat za napoje do obiadokolacji, dopłata za pokój 1-os 100 zł.

Zbiórka: godz. 06:30 Lublin, za Klasztorem Kapucynów na Poczekajce, ul. Pielęgniarek, wjazd od Hotelu Fokus. 

Zapisy: o. Mirosław Ferenc, tel: 508 301 603.  
Zapisy z wpłatą zaliczki 300 zł/os do 15 maja b.r., dopłata pozostałej kwoty do 20 czerwca 2022 r.
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