
 

6.00 - Wyjazd (parking koło kościoła Przemienienia Pańskiego w Opolu)

 

9.00 - Wadowice: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
w Bazylice Ofiarowania NMP 
Pawła II. Czas na kawę z kremówkami. 
 
10.30 - Wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej
obrazie Matki Bożej. Czas na zjedzenie obiadu. Możliwość 
odprawienia Drogi Krzyżowej. 
 

12.30 - Wyjazd do Krakowa, do centrum Jana Pawła II
Modlitwa przy relikwiach Jana Pawła II w kaplicy kapłańskiej, 
zwiedzanie wystawy przedmiotów związanych z Janem 
Pawłem II.  
 

14.30 - wyjście lub wyjazd do sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia .  
 
15.00 - Kraków - Łagiewniki: koronka do Miłosierdzia Bożego 
w Bazylice Miłosierdzia Bożego
 
15.20 - Msza Święta w Bazylice Miłosierdzia Bożego
 

16.00 – Przejście do kaplicy sióstr i
św. s. Faustyny. Czas na
sanktuarium i na modlitwę. 
 
17.00 - Wyjazd do centrum Krakowa, wieczorny spacer po 
Krakowie: ulica Franciszkańska, rynek, parafia św. Floriana. 
 

19.00 - Wyjazd do Opola. 
 

Ok. 21.30 - Przyjazd do Opola
 

Uwaga! Istnieje możliwość wspólnego obiadu w Kalwarii 
Zebrzydowskiej (Restauracja klasztorna) w cenie 18 zł. (zupa, 
ziemniaki, kotlet schabowy, surówka, kompot). Ze względu 
na ograniczony czas zachęcamy do wspólnego obiadu. Zapisy 
na obiad będą w dniu wyja
 
 

Pielgrzymka śladami 
 

(parking koło kościoła Przemienienia Pańskiego w Opolu).  

Wadowice: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych  
w Bazylice Ofiarowania NMP i zwiedzanie repliki domu Jana 
Pawła II. Czas na kawę z kremówkami.  

yjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej. Modlitwa przy 
. Czas na zjedzenie obiadu. Możliwość 

odprawienia Drogi Krzyżowej.  

yjazd do Krakowa, do centrum Jana Pawła II. 
odlitwa przy relikwiach Jana Pawła II w kaplicy kapłańskiej, 

zwiedzanie wystawy przedmiotów związanych z Janem 

wyjście lub wyjazd do sanktuarium Bożego 

Łagiewniki: koronka do Miłosierdzia Bożego 
zylice Miłosierdzia Bożego.  

Msza Święta w Bazylice Miłosierdzia Bożego.  

Przejście do kaplicy sióstr i ucałowanie relikwii  
św. s. Faustyny. Czas na indywidualne zwiedzanie 
sanktuarium i na modlitwę. Możliwość zjedzenia kolacji.   

yjazd do centrum Krakowa, wieczorny spacer po 
ulica Franciszkańska, rynek, parafia św. Floriana.    

  

rzyjazd do Opola. 

Uwaga! Istnieje możliwość wspólnego obiadu w Kalwarii 
Zebrzydowskiej (Restauracja klasztorna) w cenie 18 zł. (zupa, 
ziemniaki, kotlet schabowy, surówka, kompot). Ze względu 
na ograniczony czas zachęcamy do wspólnego obiadu. Zapisy 
na obiad będą w dniu wyjazdu w autobusie.  

Pielgrzymka śladami bł. Jana Pawła II

 

Jana Pawła II 


