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Program pobytu

Polska przyjęła Chrzest w 966 roku. Od tego czasu jest jednym z 
najbardziej chrześcijańskich narodów Europy. To tutaj żyło wielu świętych, 
to z tego kraju wywodził się pierwszy Papież – Słowianin. Kraków nie bez 
powodu nazywany jest Rzymem Północy – to właśnie tutaj znajduje się 
niezliczona ilość przepięknych kościołów z różnych epok. To w Polsce 
znajduje się słynny na całą Europę Cudowny Obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej oraz jedyny w Europie podziemny szlak pielgrzymkowy. 
Oferta ta jest swoistym połączeniem pielgrzymki z możliwością poznania 
Polski poprzez modlitwę i medytację

Poniedziałek

Do południa:" przylot do Krakowa, transfer do Domu Gości w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, 
# # przepięknie odnowionym, najstarszym z istniejących do dziś klasztorów w Polsce
Po południu:" po obiedzie zwiedzanie Opactwa
Wieczorem:" nabożeństwo wieczorne z udziałem benedyktyńskiej wspólnoty mnichów

Wtorek

Rano: "" przed śniadaniem możliwość uczestnictwa w Mszy Św. z udziałem benedyktyńskiej 
# # wspólnoty mnichów (godz. 6.30)
Po śniadaniu:"całodzienne zwiedzanie najpiękniejszych gotyckich i barokowych kościołów Krakowa trasą 
# # Krakowskich Świętych (m.in. Maksymiliana Marii Kolbego), zakończone modlitwą w 
# # Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Środa

Rano: "" przed śniadaniem możliwość uczestnictwa w Mszy Św. z udziałem benedyktyńskiej 
# # wspólnoty mnichów (godz. 6.30)
Po śniadaniu:"wyjazd na całodzienną wycieczkę do Wadowic – rodzinnego miasta papieża Jana Pawła 
# # II, zwiedzanie domu jego urodzenia i kościoła, w którym przyjął trzy pierwsze Sakramenty. 
# # Wizyta w pobliskim Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, zabytku wpisanego 
# # na listę UNESCO, do której Ojciec Święty pielgrzymował od najmłodszych lat życia. Udział 
# # w Mszy. Św. przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej

Czwartek

Rano: "" przed śniadaniem możliwość uczestnictwa w Mszy Św. z udziałem benedyktyńskiej 
# # wspólnoty mnichów (godz. 6.30)
Po śniadaniu:"wyjazd na całodzienną pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie na Jasnej Górze znajduje się 
# # słynący cudami Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zwiedzanie klasztoru. Udział 
# # uroczystej w Mszy. Św. przed Cudownym Obrazem Maryjnym.

www.kulturreisen-agundo.de " "

mailto:kulturreisen@agundo.de
mailto:kulturreisen@agundo.de
http://www.kulturreisen-agundo.de
http://www.kulturreisen-agundo.de
http://www.kulturreisen-agundo.de
http://www.kulturreisen-agundo.de


Sobota 

Rano: "" przed śniadaniem możliwość uczestnictwa w Mszy Św. z udziałem benedyktyńskiej 
# # wspólnoty mnichów (godz. 6.30)
Po śniadaniu:"całodzienne rekolekcje / warsztaty duchowe w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu
Wieczorem:" udział w Nocy Krakowskich Kościołów – Cracovia Sacra, jedynej takiej nocy, gdy muzyka 
# # liturgiczna, w różnych wykonaniach i składach, rozbrzmiewa w wielu przepięknych 
# # świątyniach miasta (możliwość jedynie w drugi weekend sierpnia)
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Uwaga: powyższy plan jest jedynie propozycją. Długość pobytu gości i propozycje programowe mogą być 
oczywiście dostosowane do Państwa indywidualnych życzeń!

Agnieszka Sokol-Arz
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Niedziela  

Po śniadaniu:"uroczysta Msza Św. z udziałem benedyktyńskiej wspólnoty mnichów. Czas wolny. 
Po południu:" nabożeństwo z medytacyjną oprawą muzyczną na zakończenie pobytu w Opactwie. 
# # Transfer na lotnisko. 

Piątek

Rano: "" przed śniadaniem możliwość uczestnictwa w Mszy Św. z udziałem benedyktyńskiej 
# # wspólnoty mnichów (godz. 6.30)
Po śniadaniu: "spacer po Krakowie ścieżkami Jana Pawła II, połączony ze zwiedzaniem miejsc, które 
# # pamiętają Go jako studenta polonistyki, robotnika, aktora, poetę, seminarzystę, młodego 
# # księdza odprawiającego swe pierwsze msze św., wykładowcę uniwersyteckiego, 
# # duszpasterza studentów i rodzin, biskupa, metropolitę krakowskiego i wreszcie - jako 
# # Głowę Kościoła Katolickiego
Po południu" wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce, zabytku wpisanego na listę UNESCO, gdzie będą 
# # mieli Państwo możliwość udziału w jedynym w Europie i prawdopodobnie na świecie 
# # podziemnym Szlaku Pielgrzymkowym, na koniec którego w położonej 135 metrów pod 
# # ziemią kaplicy św. Jana będzie odprawiona Msza Święta. Pracujący w niebezpiecznych 
# # warunkach górnicy oddawali się w opiekę wielu Świętym, m.in. św. Barbarze, św. Kindze 
# # czy św. Antoniemu Padewskiemu. Wybudowane ku ich czci kaplice i wyrzeźbione  w soli 
# # posągi są nie tylko żywym świadectwem wielkiej pobożności ludzi pracujących pod ziemią, 
# # ale  także zachwycają niezwykłą i niepowtarzalną estetyką wykonania. 
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