
  

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW WARMIŃSKICH 

21-23 sierpnia 2017r. 
 

Poniedziałek 21 sierpnia 2017r. 

 

Wyjazd autokarem o godz. 5.30 z przed kościoła pw.Chrystusa 

Króla w Sulęcinku. 

 

Toruń – Msza św. (jeśli to możliwe w sanktuarium NMP 

Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II).  

 
 

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem  

ok. 4 – 5 godz.  

Toruń przepięknymi budowlami i dachami 

z cegły palonej lśniącymi tak znamienity, 

że nic mu chyba pięknością, położeniem 

i blaskiem świetnym dorównać nie zdoła- 

  

 
 

Trasa obejmuje cały obszar wpisany 

na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, a więc prowadzi przez cały 

toruński Średniowieczny Zespół Miejski, 

składający się z trzech historycznych 

jednostek urbanistycznych: Starego 

Miasta (zał. 1233 r.), Nowego Miasta (zał. 

1264 r.) i terenu zamku krzyżackiego (poł. 

XIII w.). 

 

 
-pisał w 1450 r. Jan Długosz w „Historiae Polonicae 

Libri XII”. I chociaż wiele z uroku dawnego Torunia 

minęło bezpowrotnie, zwłaszcza w XIX w., to jednak 

dziś Toruń uważany jest nie tylko za jedno 

z najpiękniejszych i najbardziej „klimatycznych” 

miast, ale także za przykład oryginalnie zachowanej 

architektury. Bardzo dużo najcenniejszych toruńskich 

historycznych i stylowych kamienic jest użytkowana 

przez różnego rodzaju instytucje. Idąc więc np. do 

restauracji, sklepu spożywczego czy odzieżowego 

mamy dużą szansę natknąć się na oryginalne 

elementy wyposażenia wnętrz, np. charakterystyczne 

dla średniowiecznych kamienic toruńskich wysokie 

sienie, łukowe wnęki ścienne, liczne renesansowe 

czy barokowe polichromie stropowe, oryginalne 

stiuki na sufitach itp. Zadziwia nieraz, że takie 

„cuda” znajdują się np. nad głową stojących  

w kolejce w sprawie telefonu, albo na ścianie za 

szkłem przy regale z bułkami i na torunianach nie 

robią wrażenia. 

 

 

W programie: Łuk Cezara - Kościół Mariacki - Rynek Staromiejski (Ratusz Staromiejski, 

Dwór Artusa, Piernikowa Aleja Gwiazd, Kościół  Ducha św., Kamienica Pod Gwiazdą, 

gospoda flisacza, pomnik Kopernika, Flisak) - Dom Kopernika - Krzywa Wieża - zespół 

murów obronnych - spichrze - Brama Żeglarska - Droga Królewska - Katedra Świętojańska  - 

Dom Eskenów - Brama Mostowa - Dwór Bractwa św. Jerzego z Basztą Wartownią - ruiny 

Zamku Krzyżackiego  - Kościół św. Jakuba - Rynek Nowomiejski - dodatkowo: przyziemia 

Kościoła św. Mikołaja. 

Przyjazd na nocleg do sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Zakwaterowanie  

w pokojach 2,3,4 osobowych, obiadokolacja, czas wolny na indywidualna modlitwę, spacer.   

 

 

 

http://www.turystyka.torun.pl/art/61/unesco-zespol-staromiejski.html
http://www.turystyka.torun.pl/art/61/unesco-zespol-staromiejski.html


Wtorek 22 sierpnia 2017r. 

 
 

Msza św. w sanktuarium, śniadanie przejazd do sanktuarium  

św. Lipki.  

 

Początki kultu Matki Boskiej w Świętej Lipce sięgają XIV w. 

Według ustnie przekazywanej informacji więziony w lochach 

kętrzyńskiego kościoła skazaniec dzięki interwencji Matki Bożej 

wyrzeźbił w drewnie Jej figurkę z Dzieciątkiem. Po wykonaniu 

rzeźby został uwolniony, a figurkę zawiesił na lipie przy drodze 

z Kętrzyna do Reszla. Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem zasłynęła 

cudami. Z czasem wokół lipy wybudowano kaplicę. 

 

 
 

 

Ta maleńka wioska  

na północy kraju słynie 

jako ośrodek kultu 

maryjnego i miejsce 

pielgrzymek, czczone dziś 

tak samo, jak przed 

wiekami. W kompleksie 

klasztornym centralne 

miejsce zajmuje   
imponująca barokowa bazylika z XVII 

wieku, w której odbywają się popularne 

koncerty muzyki organowej. 

 
Przejazd do sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku 

Klasztornym (Warmińskim). Początki kultu maryjne-

go sięgają czasów średniowiecza, ale są mało znane. 

Prawdopodobnie dwie dziewczynki grabiące siano na 

łącze nieopodal Stoczka, znalazły w pniu starego dębu 

figurę Matki Bożej. Na miejscu tego wydarzenia 

wzniesiono kapliczkę. Po wybudowaniu świątyni  

w 1641 roku sprowadzono kopię obrazu Matki Bożej 

Salus Populi Romani (Zbawienie Ludu Rzymskiego), 

pochodzącego z Rzymu Bazyliki Matki Bożej 

Większej. Opiekę nad sanktuarium pełnią ojcowie 

bernardyni. Świątynię wybudowano w stylu baroko-

wym, w formie rotundy.  

  

 

 

 

Wielkim czcicielem i dobroczyńcą Stoczka był Prymas Polski 

Kardynał Stefan Wyszyński. Internowany przez władze 

komunistyczne i uwięziony w opuszczonym i zimnym klasztorze  

w dniu 8 XII 1953 r. złożył akt osobistego oddania się Matce Bożej, 

który później rozszerzył na cały naród w postaci Ślubów 

Jasnogórskich ku czci Matki Bożej.  
 

 

 
 

  

 

Przejazd do Kalwarii Warmińskiej. Obok świątyni w malowniczym wąwozie znajdują się 

wspaniała Kalwaria Warmińska zbudowana w latach 1878-1894. W murowanych z kamienia 

i cegły kaplicach znajduje się artystycznie wykonane rzeźby, ukazujące naturalistycznie mękę 

Chrystusa.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99trzyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reszel


Co do długości i ukształtowania terenu, KALWARIA 

WARMIŃSKA wiernie naśladuje jerozolimską drogę 

krzyżową.  

 

 

W drugiej połowie XIX wieku zamożny 

mieszkaniec Głotowa Jan Merten udał się 

z pielgrzymką do Ziemi Świętej Stamtąd 

przywiózł pomysł wybudowania w swojej 

wsi kalwarii wzorowanej na jerozo-

limskiej. Małe kamyczki, które znalazł na 

drodze krzyżowej w Jerozolimie zabrał ze 

sobą jako relikwie zamierzając umieścić je 

w mających powstać kaplicach - stacjach. 

Przyjazd na nocleg do Gietrzwałdu. Obiadokolacja, czas wolny 

 

 
 

Środa 23 sierpnia 2017r. 

 

Msza św., śniadanie. W drodze powrotnej zatrzymanie się w miejscu, gdzie wyłowiono  

z wody ciało bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  

 

 

Na prawym brzegu Wisły, przy zejściu  

z tamy we Włocławku nad wodę, przy 

barierce jest kuloodporna szyba ze znakiem 

krzyża. Zazwyczaj leżą pod nią kwiaty i palą 

się znicze. To pomnik, ustawiony w miejscu, 

gdzie wyłowiono z wody ciało Jerzego 

Popiełuszki, zamordowanego przez oficerów 

służby bezpieczeństwa 19 października 1984 

roku. 

 
Krótka modlitwa w katedrze. 
Gnieźnieńska Katedra jest jednym 

z najbardziej znanych polskich 

kościołów. Katedra wznosi się na 

Wzgórzu Lecha. W jej 

podziemiach zachowały się relikty 

budowli sakralnych z X i XIw.  

W 999 r. pochowano w niej św. 

Wojciecha - srebrna trumna  

z relikwiami męczennika znajduje 

się w prezbiterium. Do XIII w. 

świątynia była miejscem koronacji 

królów Polski - Bolesława 

Chrobrego, Mieszka II, Bolesława 

Śmiałego, Przemysła II i Wacława 

II. Przy nawach bocznych i obej-

ściu ciągnie się wieniec kaplic, 

dwie zakrystie, biblioteka i nowy 

kapitularz  

 

 
 
ozdobny barokowy baldachim ze 

spiralnie skręconymi kolumnami 

jest wzorowany na dziele 

Berniniego z Bazyliki św. Piotra  

w Rzymie (1680-1684). Gotycką 

katedrę zaczęto wznosić w II poł. 

XIV w. Niszczona przez pożary 

była kilkakrotnie odbudowywana - 

w XVII w. w stylu barokowym w 

XVIII w. w stylu klasycystycznym. 

Uszkodzona podczas działań 

wojennych w 1945 r. została 

odtworzona w duchu gotyckim. 

Tuż obok katedry stoi dzwonnica 

w której wisi jeden z największych 

dzwonów w Polsce 

 
Przyjazd do Sulęcinka  ok. godz. 

21.00 

 
Świadczenia: Ubezpieczenia NNW, przejazd autokarem, dwa noclegi w domu pielgrzyma w  2,3,4 os. pokojach 

z łazienką, obiadokolacja 2x, śniadania2x , przewodnik w Toruniu i Gietrzwałdzie oraz pozostałych miejscach, 

bilety wstępu.  Koszt: 400 zł.   

Organizator: Parafia pw. Chrystusa Króla w Sulęcinku. tel. kontaktowy 605 919 845 


