
                                                                  
 

Pielgrzymka Parafialna w hołdzie dla Niepodległej 
WARSZWA-SOKÓŁKA-AUGUSTÓW-STUDZIENICZNA-ŚWIĘTA LIPKA-GIETRZWAŁD 

 
 W dniach 29 kwietnia do 02 maja 2023 r. (sobota-wtorek) zostanie zorganizowana 

autokarowa pielgrzyma do Warszawy, Sokółki oraz na Mazury z parafii p.w. Narodzenia 

NMP w Złotoryi. 

 Program pielgrzymki:  
29 kwietnia 2023 r. (sobota) – Wyjazd do Warszawy o godz. 1.30 ze Złotoryi w nocy. 

Odwiedzimy Świątynię Bożej Opatrzności z Panteonem Wielkich Polaków, następnie Grób 

Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Muzeum. W południe przejazd na Stare Powązki oraz 

zakwaterowanie w hotelu. Po południu wraz z przewodnikiem zostaniemy oprowadzeni 

po Muzeum Powstania Warszawskiego, następnie obiadokolacja, czas wolny i nocleg.  

30 kwietnia 2023 r. (niedziela) – wczesne śniadanie, a następnie krótki przejazd 

autokarem z przewodnikiem po części Warszawy (mdz. in. Pałac Kultury i Nauki). 

Trzygodzinne piesze zwiedzanie Krakowskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta z 

najważniejszymi zabytkami Warszawy. Półtoragodzinny czas wolny na Starym Mieście w 

okolicach godz. 12.00. Po południu przejazd do Sokółki, Msza św. w Sanktuarium Cudu 

Eucharystycznego, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu. Wieczorem za 

dodatkową opłatą istnieje możliwość skorzystania z miejscowego SPA (rezerwacja).  

01 maja 2023 r. (poniedziałek) – śniadanie, przejazd do Augustowa i rejs statkiem po 

Kanale Augustowskim Szlakiem Papieskim do Sanktuarium w Studzienicznej. Po 

południu przejazd do Sanktuarium w Świętej Lipce, udział we Mszy św., koncercie 

organowym i zwiedzanie Sanktuarium. Przejazd do Olsztyna, zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

02 maja 2023 r. (wtorek) – śniadanie, przejazd do Sanktuarium Objawień Maryjnych w 

Gietrzwałdzie, zwiedzanie i Msza św. (można zabrać buteleczki na wodę z cudownego 

źródełka). Obiad ok. godz. 12.30 i przejazd w drogę powrotną do Złotoryi. Przyjazd w 

godzinach wieczornych.  

 

Koszt pielgrzymki dla grupy min. 45-osobowej to 1050 zł. od osoby: (bilety wstępu, 

parkingi, zestaw słuchawkowy na 3-godzinne zwiedzanie Warszawy, przejazd 

klimatyzowanym autokarem, 3 noclegi w standardzie hotelu 2* i 3*, wyżywienie 

(3x obiadokolacja, 3x śniadanie – bufet, 1x obiad), przewodnik, rejs statkiem, 

ubezpieczenie).Noclegi w pokojach dwuosobowych. W Sokółce część osób 

zakwaterowana do pokoi trzyosobowych. 

Opiekę duchową oraz wsparcie organizacyjne pielgrzymki zapewnia ks. wikariusz 

Jarosław Górecki. Organizator zastrzega sobie drobne zmiany w programie. Przy zapisie 

proszę o zaliczkę w wysokości 200 zł.        

Tel. kontaktowy i zapisy w zakrystii: 501785753 (ks. Jarosław). 


