Pielgrzymka na Kaszuby 18–24
czerwca 2018r.
Poniedziałek 18.06.18
Wyjazd z Leverkusen godz. 5.00 rano do Rokitna
Obiad u Sióstr Służebniczek w Wilhelmshorst.
Przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie turystycznym autobusem.
Poczdam to stolica landu Brandenburgia. Ta dawna
rezydencja władców pruskich jest miastem pałaców
i ogrodów w stylu, któremu nadano nawet własną
nazwę: rokok poczdamski. Poczdam to kultura i
historia w zapierającym dech w piersiach wymiarze.
Przejazd na nocleg do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie
Słuchającej

Wtorek 19.06.18
Msza św. śniadanie, kawa, wyjazd do Torunia
Dzisiejszy Toruń jest ośrodkiem turystycznym o
międzynarodowym znaczeniu uznanym nie tylko
przez specjalistów z dziedziny turystyki, mass
media, ale przede wszystkim przez rzesze
turystów corocznie odwiedzających to miasto w liczbie ponad 2
mln.
Wizyta w siedzibie TV Trwam i Radio Maryja
10 lutego 1990 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach o. Tadeusz Rydzyk wraz z Iwano
Pietrobellim podjęli decyzję stworzenia Radia
Maryja.
W
marcu
1991
prowincjał
oo.
redemptorystów w Polsce zgodził się na start radia. W czerwcu
1991 stacja otrzymała pierwsze pozwolenia na stacje nadawcze w

Toruniu i Bydgoszczy.
Jezeli wystarczy czasu to odwiedzenie Sanktuarium NMP
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
Przejazd do Gietrzwałdu na kolację i nocleg

Środa 20.06.18
Msza św., śniadanie, czas wolny
Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki
Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877
roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia
Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara
Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich
rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił
ks. Franciszek Hipler, „w języku takim, jakim mówią w Polsce”.
Obiad i wyjazd na kolację i nocleg do Krynicy Morskiej
(jeżeli czas pozwoli to po drodze Malbork)

Czwartek 21.06.18
Msza św., śniadanie, wyjazd do Szymbarku
Centrum Edukacji i Promocji Regionu (CEPR) w
Szymbarku
jest
miejscem
magicznym
i
nietuzinkowym, położonym w samym sercu Kaszub,
u stóp największego wzniesienia na Pomorzu –
góry Wieżycy. U nas każdy znajdzie coś dla
siebie. W towarzystwie przewodnika, nasi goście mogą zwiedzić
unikalne w skali świata obiekty, są to m. in.: Najdłuższa
Deska Świata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW „Gryf Pomorski”,
Kaszubski Świat Bajek, czy Największy Koncertujący Fortepian
Świata.

Jedną z najbardziej charakterystycznych
atrakcji znajdującą się w CEPR jest „Dom do
Góry Nogami”, cieszący się ogromną
popularnością wśród turystów, którzy na
własnej skórze mogą odczuć efekty zawirowań
błędnika. Na terenie CEPR znajdują się również takie atrakcje
jak: własnoręczny wypiek chleba, samodzielne pieczenie
kiełbasek, plac zabaw, minizoo, sala biesiadna.
Przejazd drabiniastymi wozami na górę Wieżycę
Biesiada z kaszubską kapelą
Powrót na nocleg do Krynicy Morskiej

Piątek 22.06.18
Msza św., śniadanie,
koncentracyjny)
WESTERPLATTE
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Westerplatte jest półwyspem w Gdańsku. W tym
miejscu w latach 1926 – 1939 działała
wojskowa składnica tranzytowa. Jej wrześniowa
obrona w 1939 roku stała się jednym z
najważniejszych i najlepiej znanych symboli
oporu Polski przeciwko najazdowi hitlerowców. Nazwa
„Westerplatte” wywodzi się z języka niemieckiego. Od słów :
Wester – zachodni oraz platte czyli płyta (tu w znaczeniu
wyspa), tak więc w dosłownym przekładzie oznacza zachodnią
wyspę. Jest to jedyne miejsce na terenie Gdańska, które
zachowało niepolsko brzmiącą nazwę. Pozostała ona
niezmieniona, ze względu na swój symboliczny wydźwięk walki
Polaków o wolność.
Po zakończeniu działań wojennych w roku 1966 polski naród
oddając cześć bohaterom Westerplatte postawił pomnik Obrońców
Wybrzeża u wejścia do portu. Obecnie statki różnych bander
czczą pamięć bohaterów odpowiednimi sygnałami podczas
wchodzenia do portu.

Molo w Sopocie
Przejazd na obiado-kolację do Dębek

Sobota 23.06.18
Śniadanie, wyjazd do Jastarni
Przepłynięcie kutrami do Pucka. Nabożeństwo na zatoce.
Msza św. na lądzie, obiad
Tradycja pielgrzymek wodnych sięga 1217
roku, kiedy Puck otrzymał przywilej
urządzania jarmarków w dzień patronów
parafii. Mieszkańcy Półwyspu Helskiego nie
mieli możliwości dotarcia na jarmark drogą
lądową, ruszali więc łodziami. W 1922 roku oddano do użytku
linię kolejową z Pucka do Helu, zwyczaj morskiego
pielgrzymowania zaczął wówczas zanikać.
Do reaktywowania tej tradycji doszło w 1981 roku z inicjatywy
Aleksandra Celarka – znakomitego żeglarza, szkutnika i
żaglomistrza, który jest także inicjatorem regat starych
rybackich łodzi żaglowych Kaszëbsczi Bôtë pód Żeglami.
Zainspirowała go wiadomość o odbywającej się w Brazylii
rybackiej pielgrzymce Amazonką. Wkrótce po podjęciu decyzji,
pierwsza powojenna pielgrzymka rybaków wyruszyła z Kuźnicy do
Pucka. Wzięło w niej udział 50 jednostek – łodzi i kutrów
rybackich.
Druga pielgrzymka w 1982 roku przebiegła
podczas stanu wojennego, kiedy turystyka
wodna była zakazana. Mimo że rybacy nie
uzyskali u władz pozwolenia, z przystani w
Kuźnicy wypłynęło 26 łodzi rybackich. W
porcie powitali ich puccy parafianie oraz… żołnierze WOP i
funkcjonariusze MO, skrupulatnie spisujący wszystkie łodzie.
Kilka miesięcy po pielgrzymce właściciele tych jednostek
otrzymali wezwania do kolegium do spraw wykroczeń. Ukarano ich
mandatami karnymi w wysokości 1500 zł.

Pokłon feretronów na Kaszubach
Przejazd na nocleg do Domu Pielgrzyma w Rokitnie
(Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej)

Niedziela 24.06.18
Msza św. śniadanie i powrót do Leverkusen
Koszt wyjazdu – 350 €
Informacje u s. Lucyny Tel. 015904159613

