LITWA
1 dzień -

godz.5:30 - wyjazd z miejsca zbiórki – Chorzów
BIAŁYSTOK – szlakiem Bł.Ks. Michała Sopoćki (m.in. Archikatedra Białostocka, gdzie
Bł. Ks. M.Sopoćko pełnił posługę duszpasterską a w 1973 r. Jego staraniem został zawieszony
obraz Jezusa Miłosiernego, kaplica Sióstr Pasterzanek z relikwiami Błogoslawionego, dom,
w którym mieszkał Bł. Michał Sopoćko, kaplica Sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie odprawiał
codzienne nabożeństwa, zamieszkał na początku lat 70-ch i odszedł do Pana 15.02.1975 r.,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie 28.09.2008 r. przy ołtarzu – z rzeźbą „Drzewo Jessego”
- upamiętniającym pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II odbyła się uroczysta beatyfikacja
ŚWIĘTA WODA – Sanktuarium MB Bolesnej
obiadokolacja i nocleg w ok. Augustowa

2 dzień -

śniadanie
WILNO - m.in. Sanktuarium Ostrobramskie, Kościół św. Teresy, Klasztor
oo. Bazylianów, plac Ratuszowy, kościół św. Ducha (świątynia z 16 rokokowymi ołtarzami
oraz rzadko spotykana w architekturze ambona połączona z konfesjonałem)
kościół oo. Bernardynów, kościół św. Anny, plac Katedralny, Katedra św. Stanisława z kaplicą
św. Kazimierza
obiadokolacja i nocleg w Wilnie

3 dzień -

śniadanie
MEJSZAGOŁA – wizyta w najstarszej osadzie na Litwie, w miasteczko silnie związane z
historią Polski
KOWNO - m.in. gotycko – barokowa starówka, ratusz miejski, archikatedra św. Piotra i Pawła,
Kościół oo. Jezuitów)
WILNO – Kościół św. Piotra i Pawła – „perła wileńskiego baroku”, Domek św. Faustyny,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w kościółku przy ul. Dominikańskiej z oryginalnym obrazem
„Jezu, ufam Tobie” namalowanym przez E. Kazimirowskiego, cmentarz na Rossie
obiadokolacja i nocleg w Wilnie

4 dzień

śniadanie
TROKI – miasteczko, które otaczają 32 jeziora (mm.in. gotycki zamek na wyspie, kościół
bernardyński (tzw. Kościół „Witolda”) ze słynącym łaskami obrazem MB Trockiej,
kienesa karaimska (Karaimi, naród mieszkający na Litwie od końca XIV w.)
wyjazd w kierunku Polski
ok. godz. 22.oo – powrót na miejsce zbiórki
Cena 765 ,- zł obejmuje:
- przejazdy autokarem (klimatyzacja, napoje za zł,-)
- 3 noclegi
- 3 śniadania
- 3 obiadokolacje (bez napojów)
- ubezpieczenie NW i KL
- opiekę pilota
Powyższa cena nie obejmuje ceny biletów do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników i system audio - guide, na które trzeba przeznaczyć ok.25,- EUR
Serdecznie zapraszamy

