Pielgrzymka do Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie
Organizowana jest pielgrzymka do Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie
w dniach od 16 do 20 kwietnia. Wyjazd jest połączony ze
zwiedzaniem najciekawszych miejsc w Wilnie i okolicach oraz ze
spotkaniem z rodakami.
Koszt wyjazdu to 800 zł. i obejmuje koszt przejazdu, wyżywienia
,ubezpieczenia i noclegu w komfortowym hotelu. Zainteresowanych
zapraszamy na spotkanie 27 stycznia po wieczornej Mszy
Św. do
salki parafialnej.
Tel. organizatora 517233045.
Plan
Pielgrzymka do Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie
1. Dzień - Msza św. o godz. 4:30 i wyjazd o 5:00 na na LITWĘ przez
Centrum Geograficzne Europy - Suchowolę związaną z Bł. Ks.
Popiełuszką do Rzymu Północy, Stolicy Kultury Europejskiej - 2009
roku, miasta o którym Kapela Wileńska śpiewa: jest na świecie gród
umiłowany, gród za którym serce rwie, gród pamięci naszej znany,
czy Stare wileńskie ulice nowy nie zmienił was świat. Tyle na
ziemi jest pięknych miast ile na niebie gwiazd, lecz się
najbardziej wami zachwycam stare wileńskie ulice. Noclegi w Wilnie
w hotelu Panorama (ul. 14 Sodu).
2. Dzień - po śniadaniu zbiórka w autokarze o godz.9:00 i
zwiedzanie Miasta Miłosierdzia: z Ostrą Bramą, Kościołem Św. Ducha
udział w Mszy św i Koronce do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia, szlakiem Bł. Ks. Michała Sopoćki i Św.
Siostry Faustyny Kowalskiej. Miejsce, gdzie namalowano obraz
"Jezu, ufam Tobie", a także Cmentarz Rossa z Mauzoleum Marszałka
Józefa Piłsudskiego i Górką Literacką. Cmentarz Antokolski
założony w 1809 r. pierwsza w Wilnie świecka, ekumeniczna
nekropolia, z grobami żołnierzy różnych narodów i wyznań. „Pieta"
i groby obrońców litewskiej niepodległości w 1991 r., którzy
zginęli przy wieży telewizyjnej 13 stycznia pod sowieckimi
czołgami. Zabytki kultury litewskiej, karaimskiej, tatarskiej,
żydowskiej i ruskiej, ale przede wszystkim polskiej. Wycieczka do
Centrum rekreacji Belmont, gdzie w otoczeniu dawnego młyna,
kanałów, mostków, kaskad, wodospadów i fontann można nie tylko
dobrze zjeść, ale i odpocząć nad Wilenką.
3. Dzień - po śniadaniu wycieczka do Trok, zwiedzanie Zamku na
wyspie, dzieje Karaimów (historia, religia, kultura, kuchnia),
których Witold sprowadził z Krymu i osadził w Trokach w 1397 roku
oraz przez DĘBNIAK i KIERNÓW (Litwewska Troja) do Dukszt
Pijarskich, spotkanie z Rodakami, biesiada nad Wilią, ognisko i
degustacja potraw kresowych. Powrót do WILNA na nocleg.
4. Dzień - po śniadaniu cd zwiedzania Starówki wpisanej w roku
1994 na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, w programie
m.in: Prawosławna Cerkiew Świętego Ducha z relikwiami trzech
męczenników za wiarę. Kościół i klasztor ojców Bazylianów
wpisanych
w
tradycję
Wielkich
Romantyków.
Cela
Konrada.
Uniwersytet Wileński. Ratusz. Historia męczeństwa naszego narodu:

proces Filomatów i Filaretów, wywózki na Sybir, repatriacja, a
fala przesiedleń z Kresów w latach 1945-1947 i 1956-1959, Katedra
z Kaplicą św. Kazimierza Królewicza z rodu Jagiellonów. Gotycki
kościółek
św.
Anny,
pomnik
i
muzeum
A.
Mickiewicza.
Po
obiadokolacji wyjazd do kraju przez Kowno.
5. Dzień - powrót w godz. porannych.
Cena = 800 PLN zawiera:
* Autokar - klimatyzowany, wyposażony w WC, barek, dvd *
Ubezpieczenie polisa SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. KL –
(koszty leczenia) za granicą równowartość w PLN 20 tys. ? , KR –
(koszty ratownictwa) równowartość w PLN 5 tys. ? , NWI - (trwały
uszczerbek) do 7 tys. PLN, NWS - (śmierć) 3 tys. 500 oraz BP bagażu do 800 PLN * Opiekę pilota - bogaty materiał historyczny i
literacki na temat miejscowości niezależnie od miejscowych
przewodników * Noclegi: - hotel ***, pokoje 2 i 3 os.z łazienkami
* Wyżywienie zgodnie z planem ramowym, degustacja kresowych
potraw, ciepłe i zimne napoje do posiłków * Śpiewniczek piosenek
nie tylko kresowych, spotkanie z Rodakami

