4 dniowa majowa pielgrzymka autokarowa:

„SZLAKIEM ORLICH GNIAZD - SANKTUARIA I ZAMKI OBRONNE W JURZE
KRAKOWSKO- CZĘSTOCHOWSKIEJ"
Koszt 430zl
Czwartek 7 maja
Wyjazd o godz. 7.00 z parkingu na Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy. Przejazd przez Warszawę
i Częstochowę do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, prowadzonego przez
Ojców Paulinów. Ok. godz. 14.00 zapoznanie sie z historią sanktuarium i cudownej figury Matki
Bożej. Msza Święta, następnie możliwość otrzymanie specjalnego błogosławieństwa. Nawiedzenie
cudownego źródła, czas na zakupy oryginalnych produktów leśniowskich. Przejazd do Olsztyna
koło Częstochowy i spotkanie z siostrą Rut przełożoną domu sióstr Honoratek. Zakwaterowanie
w prowadzonym przez nie domu rekolekcyjnym pod wdzięczną nazwą - Dworek św. Antoniego.
Obiadokolacja. Następnie krótki spacer, zdobycie szczytu Małego Giewontu i Nabożeństwo
Majowe w uroczym miejscu na Skałkach w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Nocleg.
Piątek 8 maja:
Śniadanie o godz. 7.00 i przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze
w Częstochowie. Dwanaście godzin na modlitwę i kompleksowe zapoznanie się
najważniejszymi miejscami zespołu klasztornego ojców Paulinów. W tym Msza Święta w
Kaplicy Cudownego Obrazu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego
Sakramentu i Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Zwiedzanie z profesjonalnym
przewodnikiem Kaplicy Cudownego, Obrazu Matki Bożej, Bazyliki Jasnogórskiej, Sali
Rycerskiej, Skarbca, Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, Bastionu Św. Rocha, Arsenału i
Wieży Jasnogórskiej. W międzyczasie obiadokolacja i możliwość zakupu pamiątek. O godz.
21.00 Apel Jasnogórski i powrót na nocleg do Dworku św. Antoniego.
Sobota 9 maja:
Śniadanie o godz. 7.30, wyjazd na szlak na którym zobaczymy imponujące zamki i warownie. W
malowniczych ruinach, a czasami w dobrze zachowanych budowlach, czas się zatrzymał oplatając
leniwie stare mury tętniącą życiem naturą. Ciągle jednak daje świadectwo o dawnej potędze,
ambicjach i burzliwych dziejach Rzeczypospolitej. Orle Gniazda powstawały XIV wieku za czasów
panowania Kazimierza Wielkiego, często w miejscach drewnianych grodów. Miały strzec ówczesnej
stolicy - Krakowa i chronić granice państwa. Zobaczymy ruiny romantycznego zamku w Mirowie,
przejdziemy 1,5km ścieżką pośród zieleni do wspaniale odbudowanego bajkowego zamku w
Bobolicach. Następnie udamy się na Mszę Świętą do Sanktuarium Matki Bożej Skałkowskiej, gdzie w
1818 roku ukazał się na skale wizerunek Matki Bożej. Wówczas to na skale umieszczono obraz
Najświętszej Maryi Dziewicy przy którym mieszkańcy codziennie wchodząc po drabinie zapalali
światło. Jest to miejscem nadzwyczajne, urzekające swym pięknem, napawające ciszą i spokojem.
Zwiedzimy najpiękniejszy i największy zamek Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Ogrodzieńcu,
który konkurował z Wawelem. Przejdziemy się po Parku Miniatur w Ogrodzieńcu, który zawiera
makiety w skali 1:25 wszystkich zamków i warowni położonych na Szlaku Orlich Gniazd, odtworzone
zgodnie z prawdą historyczną. Są tam także naturalnej wielkości repliki machin oblężniczych z
okresu średniowiecza. Udamy się na Górę Birów na której zrekonstruowano drewniano-kamienny
Gród stylizowany na słowiańską twierdzę, istniejącą w tym miejscu na przełomie XIII i XIV wieku.
Pełni wrażeń wrócimy na zasłużoną obiadokolację i nocleg do Dworku św. Antoniego.
Niedziela 10 maja
Godz. 6.00 Msza Święta, Śniadanie. Następnie przejazd do Warszawy, zwiedzanie z przewodnikiem
Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu.
Około godz. 18.00 powrót do Choroszczy, by zdążyć oddać głos w wyborach prezydenckich.

