
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień  I – 08.09.2018 

Zbiórka . Przejazd do miejscowości  Białystok – gdzie nawiedzimy 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i poznamy życiorys Bł. Ks. Michała 

Sopoćki - spowiednika Siostry Faustyny, dalej udamy się do miejscowości 

Sokółka, gdzie zwiedzimy Kościół Św. Antoniego - to tu miał miejsce cud 

eucharystyczny, jedyny tego rodzaju w dziejach Kościoła w Polsce, Msza 

Święta. Przejazd do Wilna. Zakwaterowanie obiadokolacji i  nocleg.  

 

 Dzień II – 09.09.2018 

Po śniadaniu zwiedzimy Wilno: Starówkę wileńską wpisaną na Listę 

UNESCO. Odwiedzimy najważniejsze miejsce związane  

z kultem Maryi na Litwie – klasycystyczną pozostałość fortyfikacji miejskich – 

Ostrą Bramę z kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej. To tu, w Sanktuarium 

Matki Bożej Miłosierdzia w kaplicy pierwszy raz publicznie wystawiono 

obraz  Miłosierdzia Bożego, namalowany według ścisłych wskazówek siostry 

Faustyny, Msza Święta. Zobaczymy także Klasztor Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia, przebywała w nim Siostra Faustyna, kiedy Pan Jezus 

podyktował jej słowa Koronki. Następnie nawiedzimy Kościół Św. Piotra i 

Pawła, plac ratuszowy i udamy się na spacer śladami św. siostry Faustyny. 

Następnie przejedziemy na Cmentarz na Rossie nazywany wileńskimi Powązkami. Jest to jedna z czterech 

polskich nekropolii narodowych. Pochowano tam żołnierzy poległych w walkach o Wilno i wielu Polaków 

związanych z Wilnem. To tutaj znajduje się mauzoleum z sercem marszałka Piłsudskiego i szczątkami jego 

matki, Marii z Bielewiczów a świadczy o tym wielka płyta kamienna ozdobiona napisem -- Matka i Serce Syna-- 

Obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień III – 10.09.2018 

Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Warszawy, nawiedzenie miedzy innymi: 

Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na ul. Żytniej 

gdzie 1 sierpnia 1925 roku wstępuje Helena Kowalska (Siostra Faustyna) 

następnie udamy się do Kościoła św. Stanisław Kostki wraz z muzeum ks. 

Jerzego Popiełuszki (w miarę możliwości czasowych uwarunkowanych 

obchodami święta 11 listopada w Warszawie). Dalszy przejazd do Płocka do 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego tzw. Betlejem  Miłosierdzia Bożego 

miejsce najważniejszych objawień Jezusa  Miłosiernego przed św. Siostrą  

 



 

  
 

 

Faustyną 22 lutego 1931 .Obiadokolacja w okolicach. 

 

         Dzień IV – 11.09.2018   

Po śniadaniu przejazd do wsi Głogowiec – tutaj Marianna  

i Stanisław Kowalscy w 1900 roku zbudowali skromny, parterowy 

dom – składający się z jednej izby, sieni i kuchni – 

 w którym przyszło na świat dziesięcioro dzieci, a wśród nich 

niosąca światu Orędzie Miłosierdzia – św. Faustyna. Dzisiaj Jej 

rodzinny dom należy do parafii. Przejazd do Świnic Warckich, 

nawiedzimy kościół św. Kazimierza – w nim została ochrzczona 

Helena Kowalska, w klasztorze – św. Siostra Faustyna. Tutaj 

przystąpiła do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. 25 września 

2002 r. ordynariusz włocławski bp Bronisław Dembowski podniósł 

kościół parafialny do rangi diecezjalnego sanktuarium Chrztu  

i Narodzin św. Siostry Faustyny. Zwiedzimy urządzone w nim 

muzeum, mające oddać klimat życia rodziny Kowalskich. 

Następnie przejazd do Łodzi, nawiedzenie kościoła katedralnego 

p.w. św. Stanisława Kostki, do którego św. Faustyna często 

uczęszczała, krótki spacer po Parku Weneckim, miejsce 

pierwszego objawienia Pan Jezusa przed Helena Kowalską . 

Następnie przejazd do Łagiewnik , gdzie została pochowana św. 

Faustyna, nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 

Krakowie-Łagiewnikach – (opcjonalnie spotkanie z siostrami  

z klasztoru w Krakowie  w Łagiewnikach). Powrót  w godzinach 

wieczornych. 

                                        

                                        

  

 

  

 

Cena  obejmuje: 

 Transfer klimatyzowanym autokarem 
 3 noclegi w pokojach 2-4 osobowych  w hotelach lub domach pielgrzyma 
 Wyżywienie : śniadania i  obiadokolacje 
 Opieka pilota 
 Opieka duchowa 
 Ubezpieczenie NNW, KL, OC 
 TFG 

                                                

 

 
 



 

  
 

 

Cena nie obejmuje: 

 Napojów do kolacji, 
 Biletów wstępu (około 70 PLN). 
 Systemu audio- guide 20 PLN  

 
 
Dodatkowe ubezpieczenie: 
- od chorób przewlekłych – 25 zł 
- od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania  nagłego -25 zł 
- od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania  z  powodu chorób przewlekłych – 50 zł 
 

 

                                                                                

Informacje dodatkowe: 
W programie przewidziana jest codzienna Msza święta i czas na osobistą  medytację. 
W zależności od miejscowych uwarunkowań kolejność odwiedzanych miejsc może być inna niż opisana  
w ramowym programie pielgrzymki. Uwarunkowania opcjonalne mogą ulec zmianie. Miejsce oraz godzina 
wyjazdu może ulec zmianie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem pielgrzymki jest Biuro Podróży Beskidvision spółka jawna 
ul. Kopernika 2, 34 – 300 Żywiec 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego 
nr: 1226 

 

 


