Pielgrzymka w 100-lecie Odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Warszawa 19-22.09.2018 r.
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”
Warszawa – stolica Polski jest to miasto położone w centralnej Polsce, na
Mazowszu. Największe pod względem liczby ludności i powierzchni miasto w
Polsce. W Warszawie mieszczą się siedziby: parlamentu, Prezydenta RP i
innych władz centralnych. Dzisiejsza Warszawa to ważny ośrodek naukowy,
kulturalny, polityczny oraz gospodarczy. Ciekawe miejsca to: Starówka, liczne
muzea, pałace i ogrody botaniczne. W roku świętowania setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości warto jeszcze uruchomić oczy duszy
na to, co polskie i katolickie. Duch wolności, jaki żarzył się w narodzie
polskim, połączony w największą wartością – Bogiem doprowadził do
Wolności. Zwiedzając Warszawę warto zobaczyć kościoły – ostoje często
polskości i wolności, poznać sylwetki Świętych, dla których Bóg Honor i
Ojczyzna były najważniejsze. Tegoroczna pielgrzymka śladami świętych miejsc
polskości będzie dziękczynieniem za wielkich Polaków i zawierzeniem
dalszych losów ukochanej Ojczyzny. Modlitwa, wartości i wypoczynek będą
towarzyszami kolejnego wrześniowego pielgrzymowania po Polsce.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek „Dobre Miejsce” Dom Rekolekcyjny
Archidiecezji Warszawskiej ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa. Pokoje
wieloosobowe, każdy pokój z oddzielną łazienką, wyposażone w TV i telefon.
Adres e-mail: dobremiejsce.eu
WYŻYWIENIE: w dzień przyjazdu obiad i kolacja, w pozostałe dni: śniadanie
i obiadokolacja – w stołówce w miejscu zakwaterowania
TRANSPORT: PHU TOMEX Krosnowice
KONTAKT: ks. Marcin tel. 797298216 oraz na www.parafiaslupiec.pl

Środa 19.09.2018
Wyjazd o godz. 2.00 z Nowej Rudy-Słupca, z placu koło Intermarche
Zwiedzanie Bazyliki NMP w Niepokalanowie. Modlitwa w kaplicy św.
Maksymiliana. 18.00 - Spotkanie z przewodnikiem pod kolumną Zygmunta na
Starym Mieście. Spacer wieczorny po warszawskiej Starówce.
Msza św.
Czwartek 20.09.2018
Msza św. Wyjazd z przewodnikiem autokarem po Warszawie. W planie
zwiedzania: Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Cmentarz Wojskowy.
Pogodny wieczór
Piątek 21.09.2018
Msza św.
Wyjazd z przewodnikiem autokarem po Warszawie. W planie zwiedzania:
Muzeum Katyńskie, Stare Powązki. Spacer: Krakowskie Przedmieście, Grób
Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, Sejm RP, spacer po Parku w Wilanowie.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota 22.09.2018
Msza św.
Wyjazd na wycieczkę. Plan wyjazdu: Świątynia Opatrzności Bożej, Cmentarz
Powązkowski.
Wyjazd do Nowej Rudy

