
 

 

DZIĘKCZYNNYM SZLAKIEM PO POLSCE – 
NAJWIĘKSZE MIEJSCA KULTU  

GIETRZWAŁD – STOCZEK KLASZTORNY – ŚWIĘTA LIPKA – SOKÓŁKA 

– ŚWIĘTA WODA – ŚWIĘTY KRZYŻ – KALWARIA PACŁAWSKA  

– ZAKOPANE – ŁAGIEWNIKI – GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY  

– CZĘSTOCHOWA - LICHEŃ 

PROGRAM RAMOWY 7 DNI 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z miejscowości Krokowa we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do 

Gietrzwałdu, nazywanego „polskim Lourdes”, znanego od dawna, nie tylko na Warmii, miejsca 
pielgrzymkowego. Początki kultu cudownego obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej sięgają XVI wieku. 
Sanktuarium stało się sławne dzięki Objawieniom Matki Bożej. Matka Boża ukazała się Justynie Szafryńskiej i 
Barbarze Samulowskiej. Objawienia miały miejsce w 1877,trwały dwa miesiące – w tym czasie Matka Boska 
objawiła się 160 razy.w trakcie objawień Matka Boska mówiła do dziewczynek po polsku, w gwarze warmińskiej. 
Udamy się do świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej, w której ołtarzu głównym, 
umieszczony jest słynący łaskami wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Najcenniejszym zabytkiem świątyni 
jest gotycka pieta z 1425 roku. Msza św. Udamy się na spacer drogą różańcową do cudownego źródełka. 
Kolejno przejazd do Stoczka Klasztornego. Nawiedzimy Sanktuarium Matki Pokoju z kopią rzymskiego obrazu 
„Salus Populi Romani”. Świątynia w Stoczku posiada tytuł Bazyliki Mniejszej nadany przez papieża Jana Pawła 
II – 19 maja 1987 roku. W części klasztornej sanktuarium znajduje się izba pamięci kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, który przez blisko rok, więziony był za murami tutejszego klasztoru przez władze PRL. Od 1957 
r. sanktuarium opiekują się księża marianie, znani z wzniesienia świątyni w Licheniu. Przejazd do Świętej Lipki. 
Nawiedzimy sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej, nazywane „Częstochową Północy”. Kult słynącej cudami 
figury Matki Bożej zaczął się tu już w XIV w. Kompleks klasztorny składa się z Bazyliki, krużganków i zabudowań 
zakonnych. Nad wejściem głównym umieszczono symbol sanktuarium – figurę Matki Bożej na lipie. W ołtarzu 
głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Świętolipskiej. W Bazylice możemy podziwiać 
zabytkowe organy z ruchomymi figurami. W miarę możliwości wysłuchamy koncert organowy. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg. 
 



 

 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Sokółki - miasteczka na Podlasiu, gdzie 12.10.2008 roku miał miejsce cud 
eucharystyczny. Przemieniona hostia w cząstkę Ciała Pańskiego, została umieszczona w kaplicy Matki Bożej 
Różańcowej w kościele św. Antoniego Padewskiego. W Kościele jest obraz Miłosierdzia Bożego, znajdujący się 
w bocznym ołtarzu. Obraz jest związany ze spowiednikiem św. Faustyny Kowalskiej – bł. ks. Michałem Sopoćko. 
Msza św. Przejazd  do Wasilkowa. Nawiedzimy kościół Matki Boskiej Bolesnej położony na wzgórzu Święta 

Woda – miejsce udokumentowanych uzdrowień.  Świątynia ta jest jednym z dziewięciu sanktuariów należących 
do archidiecezji białostockiej.  Przejazd na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd na Górę Świętego Krzyża (wjazd kolejką) To tutaj 7 lipca 1957 roku kardynał Stefan 
Wyszyński tuż po uwolnieniu z więzienia przewodniczył uroczystościom odpustowym Krwi Pańskiej na Świętym 
Krzyżu. Na uroczystościach upamiętniających 950 - lecie Sanktuarium zgromadziło się wtedy blisko 50 tyś. 
pielgrzymów. Nawiedzimy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. Zobaczymy kaplicę Oleśnickich – miejsce 
adoracji relikwii Krzyża Świętego. Udamy się na zwiedzanie krypt w podziemiach kaplicy, klasztoru oraz 
muzeum misyjnego misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Przejazd do Kalwarii Pacławskiej – nazywanej 
Jerozolimą Wschodu. Nawiedzimy Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej z klasztorem 
Franciszkanów, kościołem pw. Znalezienia Krzyża Świętego oraz domem pielgrzyma. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Zakopanego. Wędrówka po stolicy polskich Tatr: ul. Krupówki, kościół św. Jana 
Ewangelisty, cmentarz na Pęksowym Brzyzku, kaplica na Jaszczurówce. Nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach – wybudowane jako wotum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 
13 maja 1981. Świątynia została konsekrowana przez Jana Pawła II 7 czerwca 1997. W tzw. Parku Fatimskim 
na terenie Sanktuarium umieszczony został ołtarz, przy którym Jan Paweł II odprawił Mszę św. w Zakopanem 
pod Krokwią 6 czerwca 1997 r. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 
Śniadanie. Udamy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Nawiedzimy klasztor 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, w którym ponad 5 lat mieszkała św. Siostra 
Faustyna i gdzie spoczywają jej relikwie.  W bocznych ołtarzach prezbiterium: po lewej stronie znajduje się 
łaskami słynący obraz Jezusa  Miłosiernego, który przykrył pierwotnie umieszczony  w  tym  ołtarzu  obraz 
Serca  Jezusowego. Kolejno nawiedzimy nową Bazylikę Bożego Miłosierdzia, konsekrowaną przez papieża św. 
Jana Pawła II w 2002 roku. Udamy się także do Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” oraz Sanktuarium 
św. Jana Pawła II. W sanktuarium znajdują się liczne relikwie Jana Pawła II. Najcenniejszą z nich jest ampułka 
z krwią Papieża, zamknięta w szklanej szkatule, która umieszczona została wewnątrz marmurowego ołtarza w 
Kościele Relikwii. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd na Górę Św. Anny, która wznosi się na wysokość 407,6 m n.p.m. Jest to miejsce święte, 
do którego pielgrzymują tysiące wiernych, ponadto jest wygasłym wulkanem sprzed miliona lat, a także 
unikatowym pomnikiem historii upamiętniającym bohaterskie walki Powstańców Śląskich. Na samym szczycie 
Góry św. Anny, pod koniec XV wieku, został wzniesiony kościół, w którego wnętrzu znajduje się cudowna figura 
Świętej Anny Samotrzeciej. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od bazyliki św. Anny, zobaczymy Grotę Lourdzką 
oraz kaplicę św. Rafała. Przejazd do Częstochowy. Nawiedzimy najważniejsze sanktuarium w Polsce – klasztor 
oo. Paulinów na Jasnej Górze. Tradycja pielgrzymowania na Jasną Górę sięga początków istnienia klasztoru, 
tj. 1382 roku. Jasnogórski Klasztor wraz ze swymi najważniejszymi budowlami, tj. Kaplicą NMP, Bazyliką, Wieżą, 
Salą Rycerską, Arsenałem i Skarbcem jest świadectwem historii wydarzeń minionych i obecnych. W muzeach 
jasnogórskich zgromadzono liczne dzieła sztuki i wota często o unikalnej wartości. Są one dowodem na to, że 
Matka Boska łaskawie wysłuchuje próśb pielgrzymów. Kolejno przejście bastionowymi murami obronnymi. 
Nawiedzimy także stacje różańcowe wokół placu jasnogórskiego. Obiadokolacja. Weźmiemy udział w Apelu 
Jasnogórskim oraz w zasłonięciu Cudownego Obrazu. Nocleg.  

DZIEŃ 7 
Śniadanie. Krótki pobyt w Sanktuarium. Czas na modlitwę indywidualną. Przejazd do Lichenia. To właśnie tutaj 
udał się młody kleryk Stefan Wyszyński, gdy musiał przerwać przygotowania do święceń na potrzeby 
rekonwalescencji po chorobie płuc. Nawiedzimy jedno z najsłynniejszych sanktuariów Maryjnych w Polsce – 
Sanktuarium III Tysiąclecia – Świątynię Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Zespół świątynny składa się z 
kościoła, dzwonnicy i wieży oraz trzech portyków. Po wejściu do świątyni wyłania się ozdobiona pięknymi 



 

 
freskami ściana prezbiterium z ołtarzem głównym. Pomodlimy się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
Licheńskiej. Zobaczymy także pomnik św. Jana Pawła II, kościół św. Doroty, kaplicę Krzyża, Golgotę. Udamy 
się do lasku w Grąblinie, miejsca objawień Matki Boskiej Bolesnej. Obecnie w miejscu tym znajdują się stacje 
drogi krzyżowej i kaplice. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach 
wieczornych.  
 
TERMIN:     7 dni w przedziale czasowym 19.09 – 31.10.2022 
 CENA:   
 
  
  
ZAPEWNIAMY: 
●  komfortowy przejazd na całej trasie 
●  6 noclegów w hotelach lub pensjonatach w pokojach 2 – osobowych z łazienkami 
●  6 śniadań, 6 obiadokolacji 
●  opiekę i informację turystyczną pilota 
●  ubezpieczenie NNW do 10 000 zł  
●  bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe 
●  opłata na TFG i TFP 

 
UWAGI: 
●  program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach 
Świętych 
●  program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
●  dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport 
● niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń 
pod kątem COVID-19 

 

  42 + 3 

  1760 PLN  


