
                                                                                                                       

 

 

 

1. DZIEŃ  czwartek  - 22.06.2017  godz 2.30 Zbiórka  Plac przy kościele Jezusa 

Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Sosnowiec ul Mielecka 1  

Modlitwa- Koronka do Miłosierdzia Bożego Błogosławieństwo Kapłana 

.Wyjazd  w kierunku granicy Polsko- Czeskiej Ok. godz. 3:00 wyjazd z Sosnowca 
do Wiednia ok. 400 km A1  + ok. 120 km ( Sankt Polten ) A1,i 20 lub A21 , B18, B21 

Ok. godz. 9  Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem miejscowym  objazd autokarem 
Rigstrasse, przy której stoją najważniejsze budowle miasta ( ratusz parlament, teatr dworski, 
muzea, opera), przejazd obok wesołego miasteczka Prater  na druga stronę Dunaju, 
nowoczesna dzielnica UNO CITY, kolorowy dom Husdertwassera, kompleks pałacowo-
ogrodowy Belweder, spacer po starówce, cesarska rezydencja Holfburg, eleganckie ulice 
Kohlmarkt i Graben, katedra Św. Szczepana, zakon krzyżacki . Msza święta w Wiedniu 

Ok. godz. 15 –przejazd  do  Sporthotelw  Annaberg; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
w hotelu  http://annabergsporthotel.com/pl  

2. DZIEŃ  piątek  - 23.06.2017 Godz. 7:30 śniadanie , wykwaterowanie z hotelu, przejazd do 

Sanktuarium Maryjnego w Mariazell.godz. 10:00 msza święta w Mariazell w austriackiej Styrii 

to najsłynniejsze miejsce kultu Matki Bożej w Europie Środkowej. Wielonarodowy charakter 

sanktuarium wyrażają tytuły nadane Madonnie z Mariazell: Wielka Matka Łaskawa Austrii, 

Można Pani Węgier i Matka Narodów Słowiańskich. Przedstawienie Maryi to drewniana 

figura siedzącej Madonny o wys. ok. 47 cm. Matka trzyma Syna na kolanach. Prawą ręką 

przyciska Go do siebie, a lewą podaje Jezusowi gruszkę. Jezus odwzajemnia się Jej 

podarunkiem w postaci jabłka. 

Według legendy w 1157 r. z alpejskiego klasztoru św. Lamberta wyruszył mnich Magnus z 

misją założenia nowego klasztoru benedyktyńskiego. Zabrał ze sobą wyrzeźbioną z lipowego 

drewna niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Napadnięty przez zbójców próbował 

uciekać, ale drogę tarasował mu głaz. Zaczął modlić się do Matki Bożej i wtedy kamień pękł. 

Ocalony zakonnik uznał to za znak. Poprosił drwali, o wykonanie kapliczki, w której umieścił 

figurkę, nazwaną później Wizerunkiem Łaski. Ponieważ wygląd kapliczki przypominał 

zakonną celę, nazwano ją Mariazell, czyli celą Maryi. 

godz. 12-  wyjazd do Ludbregu; zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg  

3. DZIEŃ   sobota - 24.06.2017 godz. 6:30 msza święta w Sanktuarium Najświętszej Krwi 

Chrystusa 

 
Pielgrzymka – Austria –Wiedeń  -Mariazel – 

      Chorwacja –Medjugorie- Albania-Tirana  
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 godz. 7:30 śniadanie godz. 8:30 spacer po Ludbregu Ludbreg ( Chorwacja ) – Medjugorie ( 

BiH ) godz. 7:30 śniadanie następnie  spacer po Ludbregu – mieście cudu eucharystycznego. 

Ludbreg - już od sześciu wieków przechowywana  jest tu Krew Chrystusa. Monstrancja z 

Krwią znajduje się w sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa. Z relikwią Krwi Chrystusa 

wiąże się pewna ciekawa historia. W XVIII wieku w rejonie Moslawiny pojawiła się epidemia 

trądu. Wówczas to chorwacki Sejm złożył ślubowanie, że jeśli Bóg usunie epidemie, wtedy 

naród chorwacki w Ludbregu – miejscu przechowywania najcenniejszego skarbu królestwa 

chorwackiego – zbuduje kościół Chrystusowego Grobu. Zaraza minęła, a obietnica przez całe 

lata nie była wypełniona. Dopiero w 1990 roku rozpoczęto budowę sanktuarium. Trwała ona 

cztery lata. Ówczesny arcybiskup zagrzebski, kardynał Franciszek Kuharic postanowił, by 

kaplica została poświęcona nie tylko Męce Chrystusowej oraz Jego Grobowi, lecz by zostało 

podkreślone Jego Zmartwychwstanie. Tak więc w kaplicy odnajdujemy dziś obraz 

ukrzyżowanego Chrystusa otoczonego aniołami, którzy zbierają Najświętszą Krew do 

kielichów; pod ołtarzem znajduje się statua Chrystusa złożonego do grobu; a na rogu kaplicy 

jest duża mozaika Zmartwychwstania Pańskiego. W pobliżu zbudowano także czternaście 

stacji Drogi Krzyżowej. Stąd pochodzi legenda, ze Ludbreg jest centrum świata (Centrum 

mundi), ponieważ dwa wielkie miasta w Europie - Budapeszt i Wiedeń znajdują sie dokładnie 

225 km odległości powietrznej od Ludbregu. Ten sam fakt został wpisany na głównym rynku 

miasta.ok. godz. 10:00 - odjazd do Medjugorie;  przyjazd do pensjonatu; zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg Pobyt  w Medjugorie - miejsca gdzie „Niebo dotyka Ziemię Matka Boża w 

Medjugorie - Mówi: „ JESTEM KRÓLOWĄ POKOJU ”  

35 ROCZNICA OBJAWIEŃ – całodzienny pobyt w Medjugorie, zwiedzanie z przewodnikiem .  
Wspomnijmy  - Orędzie, 25. grudnia 2016 

„Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim 
pokojem. Dziatki, otwórzcie wasze serca i bądźcie radośni, że możecie Go przyjąć. Niebo jest 
z wami i walczy o pokój w waszych sercach, rodzinach i na świecie, a wy dziatki wspomóżcie 
waszymi modlitwami, aby tak było. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, 
abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i 
wieczności. Tak będziecie otwarci na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście 
na moje wezwanie.”.  

4. DZIEŃ   niedziela - 25.06.2017   

godz. 7:30 śniadanie  przejazd na parking pod kościół św. Jakuba; zwiedzanie Medjugorie z 
przewodnikiem– jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych, gdzie według 
relacji sześciu osób w czerwcu 1981 roku objawiła się Matka Boska, zwiedzanie sanktuarium 
oraz wejście na słynne Wzgórze Objawień, które  oprócz niezwykłej mistycznej atmosfery 
zapewnia również piękny widok na całą okolicę.   Msza święta dla grup polskich Ok. 
godz.17:00  obiadokolacja i czas wolny do dyspozycji pielgrzymów, udział w nabożeństwach 
wieczornych 

5. DZIEŃ  poniedziałek - 26.06.2017  



Godz. 6:00 śniadanie ,wykwaterowanie z pensjonatu i wyjazd z Medjugorie - przejazd w 
okolice Baru – Półwysep Peljesac  ( Chorwacja - Czarnogóra )Godz. 9:30  po przekroczeniu 
granicy Chorwacja / BiH - przerwa na toaletę i kawę w Neum, odjazd do miejscowości Ston – 
bramy Półwyspu Pelješa  . Miasteczko słynie z najdłuższych murów obronnych w Europie. 
Spacer z przewodnikiem po murach. Ciągnące się przez około 5 kilometrów fortyfikacje, 
zbudowane na przełomie XIV i XV wieku, są drugimi co do wielkości murami obronnymi na 
świecie, zaraz po chińskim Wielkim Murze. Godz. 10:40 - 12:00 czas wolny w pięknym , 
pełnym uroku miasteczku.  przejazd przez Półwysep Peljesac Msza święta na Półwyspie 
Peljesac.w  miejscowości Potomje ; Zwiedzanie . Ok. godz. 14:15 odjazd w kierunku granicy 
chorwacko – czarnogórskiej, dojazd do hotelu na riwierze barskiej . Zakwaterowanie, 
obiadokolacja,  

6.DZIEŃ  wtorek - 27.06.2017  Śniadaniu ,Msza święta ……udział w rejsie tzw. Fish Picnic . 
Wczasie rejsu  wiele atrakcji:  następnie                                                                                                                                                                     
krótki spacer po starówce i ruszamy z Małej Plaży w Ulcinju  - popłyniemy wzdłuż Wielkiej 
Plaży – najdłuższej plaży po tej stronie Adriatyku, dopływamy do ujścia rzeki Bojany do 
morza. Jedyna w swoim rodzaju możliwość kąpieli w słonej i słodkiej wodzie jednocześnie 
(przerwa na plażowanie ok. 2,5-3H). - po kąpielach słonecznych i morskich ,obiad w jednym z 
domów na palach na Bojanie:..  Powrót do hotelu około godziny 19.00   udział w wieczorku 
czarnogórskim. 

7.DZIEŃ  środa – 28.06.2017   

Godz. 7:00 śniadanie wycieczka objazdowa z przewodnikiem   po Czarnogórze:Zwiedzanie 
„wyspy-hotelu” św. Stefana – najpopularniejszej miejscowości w Czarnogórze, którą 
odwiedzają najbardziej znane gwiazdy Hollywoodu. Cetinje – historyczna stolica państwa 
czarnogórskiego. Spacer po miasteczku oraz wizyta w klasztorze Następnie przyjazd do 
Kotoru – zwiedzanie najstarszego miasta w Czarnogórze wpisanego na listę UNESCO. Budwa 
– zwiedzanie najbardziej znanego miasta wśród turystów miasta z piękną Starówką 
przypominającą małą Wenecję. Po powrocie - obiadokolacja i nocleg w hotelu na riwierze 
barskiej. 

8.DZIEŃ  czwartek – 29.06.2017  Godz. 7:00 śniadanie  całodzienna wycieczka do Albanii 
zwiedzanie  z przewodnikiem miejsca  Szkodra: zwiedzanie centrum miasta i największego 
meczetu w budowie którego uczestniczyły trzy religie; prawosławna, muzułmańska i 
katolicka, oraz twierdzy Rozafa.Kruja: zwiedzanie twierdzy i starego miasta, gdzie można 
poczuć ducha orientu oraz zrobić zakupy na najstarszym bazarze w Albanii, Jest to także 
miejsce narodzin Skenderbega - średniowiecznego bohatera tego małego kraju. Obiad w 
tradycyjnej restauracji wraz z degustacją przysmaków orientalnej kuchni albańskiej  Tirana: 
zwiedzanie centrum miasta oraz zabytków; wstęp do głównego meczetu w Tiranie który 
znajduje się na głównym placu „Skenderbega” Msza święta Ok. godz.19-20 powrót do 
hotelu;  obiadokolacja i nocleg  hotelu na riwierze barskiej. 

9.DZIEŃ  piątek – 30.06.2017   Bar ( Czarnogóra ) – Sarajewo ( BiH ) – Stubickie Teplice  

Godz. 6:00 śniadanie, , przejazd do Sarajewa  ,  zwiedzanie z przewodnikiem Sarajevo 

(Sarajewo), to sama esencja Bałkanów. Miasto, w którym katolickie kościoły, prawosławne 

cerkwie, żydowskie synagogi oraz islamskie meczety sąsiadują ze sobą od wieków. Pierwsze 



skojarzenia ze stolicą Bośni i Hercegowiny,  to wybuch pierwszej wojny światowej, kiedy to 

zamordowano tu arcyksięcia Ferdynanda oraz oblężenie Sarajewa. Stare miasto zwane 

Baščaršija to jeden wielki targ. Kramy, kawiarenki, bary i sklepiki wszelkiej maści otaczały 

nas z każdej strony. Studnia Sebilj potwierdzała zabytkowy charakter dzielnicy. W tym 

miejscu w XV wieku Turcy założyli miasto. Cechą charakterystyczną targu jest jego 

różnorodność religijna. Spotkać można zarówno Żydów jak i muzułmanów. Wszyscy żyją obok 

siebie i w przyjacielskiej atmosferze spacerują pośród tłumu.Godz. 14:30 msza święta w 

Sarajewie odjazd do  hotelu **** w Mariji Bystricy  obiadokolacja nocleg. 

10.DZIEŃ  sobota – 1.07.2017 Marija Bystrica ( Chorwacja ) – Sosnowiec  Godz.  8:00  
śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, Nawiedzenie Bazyliki  Msza święta  -w  jednej z 
najważniejszych chorwackich sanktuariów maryjnych-  nazywanej przez Chorwatów 
"chorwacką Częstochową". Obiektem kultu jest tu XV wieczna  drewniana figura Matki 
Bożej z Dzieciątkiem nazywana Czarną Madonną. Jej historia zaczyna się w 1545 roku kiedy 
to ówczesny biskup przeniósł figurę z kaplicy (z pobliskiego wzgórza Vinski Vrh) do Kościoła 
św. Piotra i Pawła gdzie w obawie przed Turkami zakopał ją pod chórem. Po przeszło 40 
latach dzięki dziwnemu światłu padającemu w miejsce skrycia figurki odnalazł ją ówczesny 
proboszcz miejscowej parafii. Było to tzw. Pierwsze Odnalezienie figury. Kolejne zagrożenie ze 
strony Turków spowodowało ponowne ukrycie Matki Bożej z Dzieciątkiem (tym razem została 
zamurowana za głównym ołtarzem) i po latach drugie jej cudowne odnalezienie. Od tego też 
czasu do sanktuarium zaczęły przybywać liczne pielgrzymki. Miejscowy kościół rozbudowano 
i nadano mu nowe wezwanie Matki Boskiej Śnieżnej. W 1921 roku ówczesny papież Pius XI 
nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. W tym samym czasie arcybiskup Zagrzebia Ante 
Bauer koronując figurę ogłosił ją Matką Boską Królową Chorwatów. 3 październik 1998 r. - 
papież przyjechał do Mariji Bistricy i beatyfikował arcybiskupa zagrzebskiego kardynała 
Alojzija Stepinca.Ok. godz. 12 : 00  wyjazd z Mariji Bystricy ;  przejazd przez Austrię , Czechy 
do Polski. Powrót do miejsca wyjazdu w godzinach późnowieczornych.  

Koszt :1000.00 Pln + 340€   Świadczenia   wliczone w cenę :Transport  autokarem ,Zakwaterowanie 9 noclegów  w 

hotelach ,śniadania i obiadokolacje(napoje do kolacji płatne we własnym zakresie wg programu,wstępy do muzeum, 

słuchawki , opłata przewodnika miejscowego ,bilety komunikacji miejsca . 

Opieka pilota-przewodnika na całej trasie pielgrzymki  i opieka KapłanaUbezpieczenie KL, NNW 

Zapisy : U organizatora  pielgrzymki Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Sosnowiec ul. Mielecka 1 

tel.. 601488786  ks. Ryszarda Pietrzaka oraz u  Stanisławy Dramińskiej - wspólnota Legion Maryi  p.w. Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych Tel. 607169346,          e-mail stanislawadraminska@interia.pl Zapraszamy i życzymy przyjemnego 

pielgrzymowania. Szczęść Boże.                                 

  Uwaga: Koszt podzielony jest na  raty : Wpisowe -   500,00   + 150 €          do        30.01.2017  pozostała  część 500,00 zł + 

190€ na m-c przed wyjazdem  
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