Program Pielgrzymki na Mazury w dniach 2-4 czerwca 2019 roku

PIERWSZY DZIEŃ 02.06.2019 NIEDZIELA
1. Zbiórka o 7:45 przed kościołem św. Trójcy – złożenie bagażów do autokaru
2. 8:00 – msza św. w kościele św. Trójcy w intencjach pielgrzymów
3. Wyjazd po mszy św. około godziny 9:00
4. Przerwa obiadowa w godzinach od 12:00 do 13:00 obiad w restauracji na trasie
5. Przyjazd do Sanktuarium w św. Lipce około godziny 18:00
6. Udział w koncercie organowym w Sanktuarium w św. Lipce
7. Rozlokowanie pielgrzymów do pokojów – udanie się na spoczynek

DRUGI DZIEŃ 03.06.2019 PONIEDZIAŁEK
1. 7:00 rano – możliwość indywidualnego lub zbiorowego uczestniczenia we mszy św. w
Sanktuarium w św. Lipce
2. 7:30 – śniadanie w Domu Pielgrzyma
3. 8:15 – Wyjazd do Stoczka Warmińskiego
4. Od 9:30 do 10:15 – zwiedzanie miejsca odosobnienia sługi Bożego Prymasa Stefana
Wyszyńskiego, a także sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Warmińskim
5. 10:30 – wyjazd do Sanktuarium w Gietrzwałdzie
6. 12:00 – udział we mszy św. wszystkich pielgrzymów w Sanktuarium Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie
7. 12:45 do 14:15 – zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium, drogi krzyżowej, stacji
różańcowych oraz przejście do cudownego źródełka
8. 14:30 – wyjazd z Gietrzwałdu do św. Lipki
9. 16:00 – obiadokolacja w Domu Pielgrzyma w św. Lipce
10. 17:00 – zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem w św. Lipce oraz Muzeum przy
Sanktuarium
11. 19:00 – czas wolny – udanie się na spoczynek

DZIEŃ TRZECI 04.06.2019
1. 7:00 – udział całej pielgrzymi w mszy św. w Sanktuarium w św. Lipce
2. 7:30 – śniadanie wraz z otrzymaniem suchego prowiantu na drogę
3. 8:15 – wyjazd do miejscowości Wigry
4. 10:00 – rejs statkiem po jeziorach mazurskich Szlakiem Papieskim św. Jana Pawła II (na
statku słodka niespodzianka)
5. 12:00 – zwiedzanie z przewodnikiem kompleksu klasztornego Kamedułów w Wigrach oraz
kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
6. 13:00 – obiad w restauracji na terenie klasztoru
7. 14:00 – wyjazd w drogę powrotną do Bytomia
8. Przyjazd pod kościół św. Trójcy w godzinach od 22:00 do 23:00

