4-DNIOWA PIELGRZYMKA AUTOKAROWA
z PRZEWORSKA do SANKTUARIÓW
GÓRNEGO ŚLĄSKA
4-7 VII 2017 r.
Staniątki – Alwernia – Dąbrowa Górnicza – Piekary Śląskie – Gliwice – Rudy
Raciborskie – Pszów – Cieszyn – Hałcnów – Szczyrk – Żywiec – Rychwałd –
Kalwaria Zebrzydowska
Szczegółowy program:
DZIEŃ I – 4 lipca 2017 r.
Staniątki – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – gotycko-barokowy kościół pw.
Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha, wchodzący w skład najstarszego w Polsce
opactwa sióstr benedyktynek, ufundowanego w 1216 r. przez Klemensa z Brzeźnicy,
przebudowanego w XVII w.; w bocznej kaplicy cudowny obraz Matki Bożej koronowany w
1924 r. koronowany przez bpa Adama Sapiehę.
Alwernia – Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego – kościół pw. Stygmatów Świętego
Franciszka wzniesiony w latach 1625-1656, fundacji Krzysztofa Korycińskiego, należący do
ojców bernardynów; nazwa pochodzi od wzgórza La Verna we Włoszech, gdzie stygmaty
otrzymał Święty Franciszek; w bocznej kaplicy cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego
„Ecce Homo”.
Dąbrowa Górnicza – Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej – neogotycki kościół wzniesiony
w latach 1898-1912 wg projektu Józefa Pomianowskiego (od 1904 bazylika mniejsza –
pierwsza w Polsce), w głównym ołtarzu cudowna figura Matki Bożej Anielskiej – Matki
Zagłębia Dąbrowskiego, koronowana w 1968 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego.
Dąbrowa Górnicza – Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy – barokowy kościół z 1675
r. fundacji bpa Antoniego Trzebickiego, wzniesiony na wapiennym wzgórzu o wysokości 335
m npm, od 1951 r. należący do ojców franciszkanów konwentualnych, w bocznej kaplicy
figura Świętego Antoniego z Padwy, od 1997 r. – sanktuarium.

DZIEŃ II – 5 lipca 2017 r.
Piekary Śląskie – Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej – największy ośrodek
pielgrzymkowy na Górnym Śląsku, neoromański kościół (od 1962 r. bazylika mniejsza) pw.
Imienia NMP i św. Bartłomieja wzniesiony w XIX w. na miejscu świątyni z XIV w., w
głównym ołtarzu cudowny wizerunek Matki Bożej Miłości i Sprawiedliwości Społecznej
koronowany w 1925 r. przez nuncjusza Lorenzo Lauriego.

Gliwice – Sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej – współczesny kościół z lat 1992-2001,
należący do księży jezuitów, w głównym ołtarzu cudowny wizerunek Matki Bożej
Kochawińskiej z Kochawiny koło Lwowa, koronowany w 1912 r. przez św. Józefa
Bilczewskiego, repatriowany wraz z mieszkańcami, w 1974 r. przewieziony do Gliwic;
spacer po Starym Mieście.
Rudy – Sanktuarium Matki Bożej Pokornej – gotycko-barokowy kościół pw.
Wniebowzięcia NMP (od 2009 bazylika mniejsza) z XIV w., przebudowany w XVII-XVIII
w., w zespole klasztorno-pałacowym do XIX w. należącym do ojców cystersów; w kaplicy
bocznej cudowny obraz Matki Bożej koronowany w 2000 r. przez abpa Józefa Kowalczyka,
sanktuarium znajduje się na terenie wielohektarowego kompleksu parkowo-leśnego.

DZIEŃ III – 6 lipca 2017 r.
Pszów – Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej – późnobarokowy kościół (od 1997 r.
bazylika mniejsza) pw. Narodzenia NMP wzniesiony w latach 1743-1747 wg projektu
Fryderyka Gansa, w głównym ołtarzu cudowny obraz Matki Bożej koronowany w 1979 r.
przez św. Jana Pawła II.
Cieszyn – Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej – gotycki kościół podominikański pw.
Świętej Marii Magdaleny wzniesiony w II poł. XIII w., przebudowany jako barokowy w
XVIII w., wewnątrz cudowny obraz Matki Bożej koronowany w 1997 r. przez bpa Tadeusza
Rakoczego; kult Świętego Melchiora Grodzieckiego (miasto rodzinne); spacer po Starym
Mieście – wzgórze Zamkowe, rotunda Świętego Mikołaja z XI w.
Hałcnów – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – dzielnica Bielska-Białej, późnobarokowy
kościół (od 2016 r. bazylika mniejsza) pw. Nawiedzenia NMP, wzniesiony w II poł. XVIII
w., w głównym ołtarzu cudowna figura Matki Bożej – Pieta (kopia starszej rzeźby spalonej w
1945 r.) koronowana w 1993 r. przez kard. Franciszka Macharskiego.
Szczyrk-Górka – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Beskidów – kościół pw. NMP
Królowej Polski, wzniesiony w 1954 r. na południowym stoku Klimczoka, należący do księży
salezjanów, w głównym ołtarzu obraz Matki Bożej (kopia Matki Bożej Częstochowskiej w
pełnej postaci) koronowany w 2008 r. przez kard. Stanisława Dziwisza; kult związany z
prywatnymi objawieniami, które miały miejsce u schyłku XIX w.

DZIEŃ IV – 7 lipca 2017 r.
Żywiec – Konkatedra pw. Narodzenia NMP – gotycko-renesansowy kościół wzniesiony w
XV/XVI w., przebudowany w XVIII w., od 1992 r. pełni funkcję konkatedry diecezji bielskożywieckiej; spacer po Starym Mieście.
Rychwałd – Sanktuarium Matki Bożej Pani Ziemi Żywieckiej – główny ośrodek
pielgrzymkowy Żywiecczyzny, późnobarokowy kościół pw. św. Mikołaja, wzniesiony na
miejscu starszej świątyni z XVI w. fundacji Mikołaja Komorowskiego, należący do ojców
franciszkanów konwentualnych, w głównym ołtarzu cudowny obraz Matki Bożej
koronowany w 1965 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego; przy klasztorze ośrodek
ziołolecznictwa związany z osobą o. Grzegorza Sroki.

Kalwaria Zebrzydowska – Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej –
jeden z największych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce, manierystyczny kościół pw.
NMP Anielskiej (od 1979 r. bazylika mniejsza) wzniesiony w XVII w., rozbudowany w
XVIII w., ufundowany przez Mikołaja Zebrzydowskiego, należący do ojców bernardynów, w
kaplicy bocznej obraz Matki Bożej koronowany w 1887 r. przez kard. Albina Dunajewskiego;
zespół kilkudziesięciu kaplic kalwaryjskich służących do odprawiania nabożeństw Dróżek
Pana Jezusa i Matki Bożej.

Program może ulec nieznacznym zmianom.
Pielgrzymkę organizuje Szymon Wilk.
Zapisy i informacje pod nr tel.: 664-025-046.
Koszt 430 zł obejmuje:
- przejazd autokarem,
- 3 noclegi (w pokojach z łazienkami),
- 4 obiadokolacje,
- 3 śniadania,
- ubezpieczenie,
- wstępy i ofiary za zwiedzanie w obiektach sakralnych.

