
  Parafialny Klub Kulturalny 

„BECZKA” w B-B 

Aleksandrowicach zaprasza 

na:  

pielgrzymkę do 

Lichenia, Kalisza 

i Częstochowy    

                                 

16-17 września 2017r  
Program: dzień I - 16.09.2017r - sobota   

Wyjazd o godz. 5.00 i przejazd do Lichenia. 

Zakwaterowanie w domu Pielgrzyma Arka (obok 
głównej bazyliki). Spotkanie z przewodnikiem i 
zwiedzanie: Lasu Grąblińskiego (miejsce objawień), 
ważniejszych kaplic i pomników, przejście szlakiem 
Drogi Krzyżowej, starej części Sanktuarium - 
kościoła św. Doroty, grobowców wizjonerów, 
Kaplicy Krzyża św., bazyliki -  głównej nawy. 
Obiadokolacja w domu pielgrzyma ok. 17.00.  
19.00 Msza Święta w Bazylice, 20.00 koncert 
organowy, 21.00 Apel Maryjny, procesja ze świecami na placu przed Bazyliką i nocleg w 
domu pielgrzyma.  
 

Dzień II - 17.09.2017r – niedziela 

7.00 Msza Święta, śniadanie. Zwiedzanie kaplic dolnej bazyliki, czas na indywidualną 
modlitwę, wyjazd na wieżę (we własnym zakresie), pożegnanie z Matką Bożą Licheńską, 
przejazd do Kalisza - nawiedzenie sanktuarium św. Józefa, przejazd do Częstochowy i 
nawiedzenie kaplicy cudownego obrazu. Czas na prywatną modlitwę - o godz. 21.00 Apel 
jasnogórski.  Powrót do Bielska ok. 23.30 

UWAGA! Kolejność może ulec zmianie 

Koszt:  240 zł. od osoby – /w pokoju 2 osobowym/ 

220 zł. od osoby –/w pokoju 3i4osobowym/ 



Cena obejmuje:      
 przejazd autokarem turystycznym (uchylne siedzenia, klimatyzacja, barek, WC), 

 opłaty za autostrady i parkingi 

 1 nocleg w domu pielgrzyma Arka w pokojach 2 osobowych-10 pokoi, 3 osobowych–8 pokoi, 4 

osobowych – 1 pokój (wszystkie z łazienkami)  

 1 śniadanie i 1 obiadokolacja w domu pielgrzyma Arka 

 opłata za opiekę lokalnych przewodników  

 ubezpieczenie NNW                                                                                                                                 

 
UWAGA! 

 
 Zapisy w kancelarii parafialnej – do 30 sierpnia 2017r wraz z wpłatą w wysokości 

220 i 240 zł. (nie podlegającą zwrotowi – chyba ze znajdzie się ktoś inny na zwolnione 
miejsce z listy rezerwowej). Przy zapisie proszę podać z kim chcecie Państwo nocować w 
pokoju. 

 Prosimy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty, legitymację emeryta – jeśli ktoś posiada, 
stale zażywane lekarstwa. 

 Informacje dotyczące wyjazdu w kancelarii parafialnej w Bielsku-Białej 
Aleksandrowicach tel. 33 / 812 37 03, (czynna od wtorku do piątku w godz.9.00-12.00 i 
15.30 – 17.30)  

 

 


