2-DNIOWA PIELGRZYMKA AUTOKAROWA
z PRZEWORSKA do SANKTUARIÓW
POWIŚLA LUBELSKIEGO
21-22 VIII 2017 r.
Janów Lubelski – Kraśnik – Chodel – Nałęczów – Wąwolnica –
Kazimierz Dolny – Opole Lubelskie – Piotrawin
Szczegółowy program:
DZIEŃ I – 21 sierpnia 2017 r.
Janów Lubelski – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – barokowy kościół pw. Świętego
Jana Chrzciciela, wzniesiony w latach 1694-1724 wg projektu Jana Michała Linka, do 1864 r.
należący do dominikanów, od 2015 r. kolegiata; w głównym ołtarzu cudowny obraz Matki
Bożej Łaskawej koronowany w 1985 r. przez kard. Franciszka Macharskiego. Janów
Lubelski był głównym celem pielgrzymek przeworszczan w XVIII w., w związku ze
ślubowaniem uczynionym po ocaleniu Przeworska od epidemii w 1711 r. za
wstawiennictwem Matki Bożej Janowskiej.
Kraśnik – Sanktuarium Matki Bożej Kraśnickiej – późnogotycko-renesansowy kościół pw.
Wniebowzięcia NMP wzniesiony ok. 1469 r., ufundowany przez rodzinę Tęczyńskich,
przebudowany w latach 1527-1541, do 1864 r. należący do kanoników regularnych św.
Augustyna, w głównym ołtarzu otoczony kultem obraz Matki Bożej Kraśnickiej z XVII w.
Chodel – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej – renesansowy kościół pw. Trójcy Świętej
i Narodzenia NMP, wzniesiony w latach 1530-1584, w głównym ołtarzu otoczony kultem
obraz Matki Bożej Loretańskiej pochodzący z pozostającego w ruinie kościoła jezuitów w
Chodlu na tzw. Lorecie.
Nałęczów – Uzdrowisko – zespół obiektów pełniących funkcję uzdrowiskową położonych w
Parku Zdrojowym; na pocz. XIX w. na terenach należących do rodziny Małachowskich
odkryto wody o właściwościach leczniczych, w 1878 r. powołano spółkę zarządzającą
kurortem, wśród kuracjuszy byli m.in. Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz;
od 1928 r. miejscowość posiada oficjalny status uzdrowiska o profilu kardiologicznym;
zabudowa uzdrowiskowa obejmuje: Pałac Małachowskich, sanatoria m.in.: „Książę Józef”,
„Stare Łazienki”, Pijalnia Wód Mineralnych i liczne drewniane wille.
Wąwolnica – Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej – gotycka kaplica pozamkowa pw.
Najświętszej Maryi Panny z XIV w., do XIX w. należąca do benedyktynów, w głównym
ołtarzu cudowna figura Matki Bożej przeniesiona w XVIII w. z kościoła we wsi Kębło,
koronowana w 1979 r. przez bpa Bolesława Pylaka, obok neogotycki kościół pw. Świętego
Wojciecha, wzniesiony w latach 1907-1914 wg projektu Ksawerego Drozdowskiego – w
2001 r. podniesiony przez Jana Pawła II do godności bazyliki mniejszej.

DZIEŃ II – 22 sierpnia 2017 r.
Kazimierz Dolny:
- Sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej – barokowy kościół pw. Zwiastowania Pańskiego
z XVII w., należący do franciszkanów-reformatów, w głównym ołtarzu cudowny obraz Matki
Bożej w scenie zwiastowania, koronowany w 1986 r. przez kard. Franciszka Macharskiego;
- Kościół Świętych Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła – renesansowy kościół farny
wzniesiony w latach 1586-1589 na miejscu starszej świątyni ufundowanej przez Kazimierza
Wielkiego, wewnątrz manierystyczne ołtarze, bogate sztukaterie sklepień, trzy boczne kaplice
z XVII w.;
- Stare Miasto – zabytkowy układ urbanistyczny; renesansowo-manierystyczna zabudowa
rynku – XVII-XVIII-wieczne kamienice: Przybyłów, Gdańska, Biała, Celejowska; zespół
spichlerzy nadwiślańskich: „Pod Żurawiem”, „Król Kazimierz”, Feuersteina, Przybyły.
- rejs statkiem po Wiśle.
Opole Lubelskie – Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej – manierystyczno-barokowy
kościół pw. Wniebowzięcia NMP wzniesiony w latach 1664-1675, ufundowany przez ks.
Piotra Dobielowicza i rodzinę Tarłów, w latach 1743-1864 należący do pijarów, w głównym
ołtarzu otoczony kultem obraz Matki Bożej Wniebowziętej.
Piotrawin – Sanktuarium Świętego Stanisława – gotycki kościół pw. Świętych Stanisława
Biskupa i Tomasza Apostoła wzniesiony w latach 1440-1441, ufundowany przez kard.
Zbigniewa Oleśnickiego, miejsce związane z cudem wskrzeszenia rycerza Piotra
Strzemieńczyka, jakiego dokonał tu w 1079 r. św. Stanisław, w średniowieczu ważny ośrodek
pielgrzymkowy.
Program może ulec nieznacznym zmianom.

Pielgrzymkę organizuje Szymon Wilk.
Zapisy i informacje pod nr tel.: 664-691-525 lub 664-025-046.
Koszt: 170 zł
obejmuje: przejazd autokarem, 1 nocleg, 2 obiady, 1 śniadanie, ubezpieczenie,
zwiedzanie obiektów sakralnych, rejs statkiem po Wiśle.

