
 
 

PIELGRZYMKA DO DACHAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚWIEBODZIN · DACHAU · MONACHIUM · ALTÖTTING 
MARKTL AM IN · RATYZBONA · DREZNO 

 
PROGRAM RAMOWY 4 DNI  

DZIEŃ 1  
Godz. 5.00 ul. Grodzka Bydgoszcz - zbiórka uczestników i wyjazd. Przejazd na obiadokolację i nocleg               
w okolicach Monachium lub Altoetting. Po drodze Msza Święta w Świebodzinie - w Sanktuarium              
Miłosierdzia Bożego, przy którym wybudowano  pomnik Chrystusa Króla. 
 

DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Dachau. Udział w obchodach z okazji 75-tej Rocznicy Wyzwolenia KL Dachau.              
Msza św. Następnie przejście na teren obozu, w którym przetrzymywano 2720 duchownych, spośród             
których 868 zamordowano. Rzeczywistość KL Dachau może być odczytywana jako przepastna historia            
cierpienia na granicy życia i śmierci w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Mimo że             
wspomnienia duchownych mają taką samą dramaturgię jak pozostałych więźniów, to jednak – dzięki           
wierze – kapłani pełniej rozumieli sens i wartość cierpienia, a także swojej posługi dla innych. Zawierzyli              
się oni Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w kwietniu 1945 r.,              
zwrócili się ku św. Józefowi, z prośbą o cud wyzwolenia za jego wstawiennictwem. W dniu wyzwolenia,                
29 kwietnia 1945 r., w grupie 33 tys. uwolnionych znajdowało się 830 polskich księży. Przejazd do               
Monachium. Odwiedzimy miejsca związane z pobytem i działalnością Józefa Ratzingera: Kolumnę           
Mariensaule, wzniesioną ku czci Matki Bożej w 1638 roku, przy którym Benedykt XVI pożegnał się przed                
wyjazdem do Rzymu, kościół św. Piotra z dzwonnicą (Msza św.) gotycką katedrę NMP - siedzibę               
Arcybiskupa Monachium i Fryzyngi. Na placu Marii zobaczymy Stary i Nowy Ratusz ze słynnym              

 



 

kurantem oraz Fontannę Rybną, następnie - kościoły Bergersal i św. Marcina, Pałac Holstein, zimową              
rezydencję Wittelsbachów.  Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Altötting. Msza Św. Nawiedzimy kaplicę Łask z IX w., w której znajduje się                
słynna rzeźba Czarnej Madonny. Zobaczymy kościół św. Konrada oraz Bazylikę św. Anny, w której              
Joseph Ratzinger odprawił uroczystą Mszę Świętą z okazji 500-lecia podróżowania do Altötting. Na             
Kappelplatzu zobaczymy także barokową fontannę Madonny oraz kościół św. Magdaleny z XVIII w. Na              
placu Brata Konrada zatrzymamy się przed posadzoną przez Jana Pawła II „Lipą Papieską”. Przejazd              
do Marktl Am Inn – miejsca urodzenia Benedykta XVI. Zobaczymy jego dom rodzinny, a także kościół                
parafialny św. Oswalda, w którym otrzymał chrzest. Przejazd do średniowiecznego miasta położonego            
nad Dunajem – Ratyzbony. Najpiękniejszy widok rozpościera się z XII-wiecznego kamiennego mostu.            
Zobaczymy m.in. Katedrę św. Piotra – najwspanialszą gotycką budowlę w Bawarii, Eselturm, Stary             
Ratusz, benedyktyńskie opactwo św. Emmerama z VIII w.: kościół główny, mały kościół parafialny św.              
Ruperta i wieżę dzwonniczą. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Drezna. 
 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Drezna, uznawanego za jedno z najpiękniejszych barokowych miast Europy.            
Zobaczymy m.in zespół pałacowy Zwinger – architektoniczny klejnot miasta. Na dziedziniec kompleksu            
wejdziemy przez Bramę Koronną – znak rozpoznawczy Drezna. Następnie udamy się na Theaterplatz,             
imponujący plac otoczony przez znakomite pomniki historii. Przejście w okolice opery Sempera –             
wspaniałego gmachu, miejsca prapremier najsłynniejszych oper. Zobaczymy także barokowy luterański          
kościół Marii Panny znajdujący się na drezdeńskim Neumarkt. Ta monumentalna świątynia to jeden z              
najbardziej znanych i rozpoznawalnych w Europie zabytków protestanckiej architektury sakralnej. Czas           
wolny. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych. 
 
TERMIN:   28.04-01.05.2020 
CENA:       1220 PLN + 50 EUR 

 
ZAPEWNIAMY: 
● komfortowy przejazd na całej trasie 
● 3 noclegi w hotelach **/***, pensjonatach lub Domach Pielgrzyma, w pokojach 2-4 os. 
● 3 śniadania, 3 obiadokolacje,  
● opiekę i informację turystyczną pilota  
● ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2000 € i 10 000 zł w RP 
● bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi oraz pozostałe wydatki programowe 
 

INFO: 
● wyjazd o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach             

Świętych 
● program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
● niezbędny dokument: dowód osobisty lub paszport  
 
 
 

 


