„ Pasja Podróżowania”

Pielgrzymka śladami męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
z okazji 70. rocznicy jego urodzin
Termin: 16-17.09.2017
Dzień 1//
Wyjazd z Gniezna o godz. 07.00 z placu Max na
ulicy Sobieskiego. Przejazd do Bydgoszczy.
Nawiedzenie parafii Świętych Polskich Braci
Męczenników, gdzie 19 października 1984 roku
bł. ks. Jerzy Popiełuszko odprawił ostatnią mszę
świętą i odmówił różaniec. Msza Św. Następnie
przejazd do Górska. Postój pod pomnikiem
upamiętniającym porwanie ks. Popiełuszki.
Przejazd do Włocławka. Chwila zadumy przy
tamie, gdzie wyłowiono z wody ciało ks. Jerzego,
zamordowanego przez oficerów służby bezpieczeństwa. Następnie zwiedzanie interaktywnego
muzeum, które znajduje się w podziemiach wznoszonego od kilku lat Sanktuarium Męczeństwa
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przejazd na obiadokolację, wizyta na Powązkach Wojskowych. Nocleg
w hotelu w okolicach Warszawy.
Dzień 2//

Zapewniamy:
• przejazd autokarem (dvd, klima,
barek, rozsuwane siedzenia),
• opiekę pilota - przewodnika
• ubezpieczenie NNW
• 1 nocleg w hotelu** w Warszawie
(okolicach), pokoje 2-3 osobowe
• 1 x śniadanie bufetowe,
2 x obiadokolacja serwowana
• opłaty drogowe
• realizacja programu

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do
centrum Warszawy. Nawiedzenie kościoła pw. św.
Stanisława Kostki, gdzie znajduje się grób bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Udział we Mszy Świętej oraz
zwiedzanie muzeum Księdza Jerzego. Przejazd
i zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
(zwiedzanie indywidualne, 1,5 godziny, bezpłatne).
Nawiedzenie Świątyni Opatrzności Bożej –
zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków - miejsca
pochówku i upamiętnienia najbardziej zasłużonych
polskich patriotów oraz ludzi kultury i nauki. Udział
w koncercie muzyki Chopinowskiej w Łazienkach
CENA => 315 zł /os
(cena przy grupie 40 osób płacących)
Królewskich (w przypadku ładnej pogody),
obiadokolacja, krótki spacer po starej Warszawie,
Krakowskie Przedmieście, Zamek Królewski z kolumną
Zygmunta, Rynek Starego Miasta. Wyjazd do Gniezna, przyjazd na miejsce zbiórki około godziny
23 i zakończenie pielgrzymki.

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ:
W biurze parafii Św. Wawrzyńca
w Gnieźnie
od pon. do sob. w godz.: 10-12,
w środy dodatkowo
w godz.: 17-18
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