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PROGRAM HODOČAŠĆA 

1. DAN - subota, 30. travnja 2016. 

Polazak iz Zagreba u 19 sati. Noćna vožnja prema Poljskoj uz kraća zaustavljanja prema 

potrebi. Vožnja kroz Sloveniju, Austriju i Češku. 

2. DAN - nedjelja, 1. svibnja 2016. 

Oko 9-10 sati dolazak u LICHEŃ STARY: Svetište Majke Božje Lichenske (najveće 

poljsko marijansko svetište). Smještaj u hodočasničkom domu Arka. Razgledavanje kompleksa 

svetišta uz stručnog vodiča (crkva sv. Doroteje, apartman pape Ivana Pavla II., novo Svetište, 

čudotvorni izvor, Kalvarija), sv. misa u Svetištu, križni put, slobodno vrijeme (za ručak i osobne 

pobožnosti). Večera u 19.30 sati. Molitva Apela u čast Majci Božjoj u 21 sat u Svetištu. 

Noćenje. 

3. DAN - ponedjeljak, 2. svibnja 2016. 

Doručak u 7.30 sati, polazak iz Lichena te oko 10.30 sati dolazak u NIEPOKALANÓW 

(grad Bezgrješne koji je osnovao i sagradio sv. Maksimilijan Kolbe). Razgledavanje Svetišta 

(stari i novi dio), samostana i ćelije u kojoj je živio sv. Maksimilijan Kolbe. Sveta Misa. 

Slobodno vrijeme za ručak. U 15.00 sati polazak za CZESTOCHOWU. Po dolasku smještaj u 

hodočasnički dom sv. Gabrijela. Večera u 19 sati. Odlazak u Svetište na molitvu Apela u čast 

Majci Božjoj u 21 sat. Noćenje. 

4. DAN - utorak, 3. svibnja 2016. 

Cijeli dan boravimo u Czestochowi. Fakultativni odlazak u Svetište u 6 sati na otvaranje 

čudotvorne slike Majke Božje. Doručak u 7.30 sati, ručak u 13.00 sati te večera u 19.30 sati. 

Prijepodne: sveta misa u Svetištu; razgledavanje Svetišta uz stručno vodstvo (Bazilika, kapela 

s likom Majke Božje, riznica, muzej, mogućnost odlaska na zvonik i panoramski razgled 

svetišta). U 12 sati sudjelovanje na zatvaranju slike Majke Božje. Poslijepodne: posjet crkvi sv. 

Barbare i čudotvornom izvoru; molitva križnog puta u perivoju Svetišta. Slobodno vrijeme. 

Nakon večere, u 21 sat molitva Apela u čast Majci Božjoj u Svetištu. Noćenje. 

5. DAN - srijeda, 4. svibnja 2016. 

Doručak u 7 sati. Polazak iz Czestochowe u 8 sati. Oko 10 sati dolazak u OŚWIĘCIM 

(koncentracijski logor Auschwitz). Posjet logoru i ćeliji u kojoj je umro sv. Maksimilijan Kolbe. 

Oko 13 sati nastavak putovanja. U 14 sati dolazak u WADOWICE (rodno mjesto sv. Ivana 

Pavla II.). Sv. misa u župnoj crkvi Presvete Djevice Marije u kojoj je Karol Wojtyla kršten; 

posjet muzeju u rodnoj kući sv. Ivana Pavla II. Slobodno vrijeme. Večera i noćenje u 

Karmelićanskom hodočasničkom domu u Wadowicama. 
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6. DAN - četvrtak, 5. svibnja 2016. 

Doručak u 7.30 sati. Odlazak iz Wadowica u 8.30 sati. U 9.00 sati dolazak u 

KALWARIU ZEBRZYDOWSKU - posjet svetištu Majke Božje od Anđela (marijansko 

svetište Krakovske nadbiskupije): sv. misa, razgled svetišta i molitva pred čudotvornim likom 

Majke Božje. Slobodno vrijeme. U 12 sati polazak za WIELICZKU. Po dolasku u 13 sati, 

slobodno vrijeme za ručak. Posjet najpoznatijem svjetskom rudniku soli uvrštenom na listu 

svjetske baštine UNESCO-a. Oko 17 sati odlazak u hodočasnički dom Domus Mater u 

Krakowu. Smještaj, večera u 19 sati. Slobodno za večernji izlazak u centar Krakowa. Noćenje. 

7. DAN - petak, 6. svibnja 2016. 

Doručak u 7.30 sati. Polazak u 8.30 sati. Posjet Svetištu Milosrdnog Isusa u krakovskoj 

četvrti LAGIEWNIKI-BOREK. Razgledavanje Svetišta, molitva na grobu sv. Faustine 

Kowalske, sv. misa. Slobodno za pobožnosti i ručak. Od 13 sati do 19 sati razgledavanje 

KRAKOWA: Wawel – kraljevski dvorac i katedrala sv. Stanislawa i Waclawa s grobovima 

poljskih kraljeva, glavni gradski trg (najveći trg u Europi), bazilika sv. Marije, bazilika 

Presvetog Trojstva. Slobodno vrijeme. Večera u 19.30 sati. Noćenje. 

8. DAN - subota, 7. svibnja 2016. 

Doručak u 7.00 sati. Odlazak iz hodočasničkog doma u 8.00 sati. Posjet 

novosagrađenom svetištu sv. Ivana Pavla II. u krakovskoj četvrti LAGIEWNIKI-BOREK. Sv. 

misa i razgledavanje Svetišta. U 12 sati polazak za Zagreb. Dolazak u Zagreb planiran je oko 

ponoći. 

 

CIJENA HODOČAŠĆA PO OSOBI IZNOSI 310 € 

Cijena uključuje prijevoz bogato opremljenim putničkim autobusom (putno osiguranje 

u autobusu), smještaj u dvokrevetnim sobama, 6 polupansiona i jedan puni pansion, sve 

potrebne ulaznice, duhovno i turističko vodstvo. 

Prilikom upisa potrebno je uplatiti predujam od 100 € po osobi. Ukoliko netko odustane 

mjesec dana prije hodočašća (30. ožujka) a nije našao zamjenu, predujam se zadržava. 

Ovo je prije svega hodočašće te ima duboki duhovni karakter. Zato je duhovno ozračje 

preduvjet ovog putovanja. Prilika je to da se nauči nešto o Poljskoj bogatoj kulturi i povijesti. 

Hodočašće je zajedničko putovanje, gdje je važno zajedništvo i suradnja. Unaprijed hvala svima 

na suradnji! 

Organizator zadržava pravo promjene plana ili dnevnog rasporeda zbog eventualnih 

nepredvidljivih okolnosti. Na vrijeme provjerite do kada Vam vrijede dokumenti. 

Voditelj hodočašća je vlč. Vladimir Kerečeni, župni vikar u župi sv. Blaža, Zagreb. 

Za sve detalje i informacije kontaktirajte župni ured župe sv. Blaž, Zagreb. 

mailto:ured@svblaz.hr

