
PROGRAM PIELGRZYMKI 03.09 – 06.09.2018 ROKU. 
Czermin- Płock /2 noclegi/- Płock-Młock-Ciechanów-Rostkowo-Przasnysz-Pułtusk-Serock-

Czerwińsk-Wyszogród-Włocławek-Płock–Warszawa /1 nocleg/-Czermin 

„Patronuje nam: św. Jakub i św. Stanisław Kostka. 

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława 
Kostki. Za swoją życiową dewizę obrał wyznanie: „Do wyższych rzeczy zostałem 

stworzony i dla nich winienem żyć” Ad maiora natus sum. Nie było w tych słowach 

pychy ani pogardy dla tego, co małe, ale świadomość godności człowieka i tęsknota 

za tym, co święte i doskonałe.” 

Dzień I 03-09-2018  Wyjazd z Czermina o g.5,00 /autokar podstawiony przy 

kościele w Czerminie/. Dojeżdżamy do Płocka, dołącza Przewodnik i ruszamy 

dalej, zwiedzamy z Przewodnikiem Młock-największy mazowiecki dąb. Ciechanów- 

zamek zobaczymy z zewnątrz – dowiemy się o rzecznych kąpielach Królowej Bony 

i innych ciekawostkach, Sanktuarium  św. Stanisława Kostki w Rostkowie- 

miejsce urodzenia i miejsca związane ze św. Stanisławem Kostką, Przasnysz, 

Pułtusk- najdłuższy rynek, jeden z największych meteorytów, historia pożaru, 

którą Sienkiewicz opisał w jednej ze swych opowieści, Czerwińsk – romańskie 

cuda architektury. Wyszogród i powrót do Płocka. Zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, nocleg.  

Dzień II 04-09-2018  śniadanie i zwiedzanie Płocka. W Płocku zwiedzamy:-Dom 

w którym urodził się i wychował Władysław Broniewski, ponad czterystuletni dąb 

o którym poeta pisał piękne wiersze-kompleks podominikański z początku XIII 

wieku-Plac Obrońców Warszawy ze śladami dawnej cerkwi -dawny Rynek 

Kanoniczny-odwach-katedrę, a w niej Kaplicę Królewską, gdzie spoczywają władcy 

Polski Władysław Herman i Bolesław Krzywousty-Muzeum Diecezjalne, a w nim 

bogaty skarbiec, salkę misyjną ze spreparowaną przez Indian głową ludzką, 

największą w Polsce kolekcję pasów kontuszowych, malarstwo różnych epok, 

monety z czasów Cesarstwa Rzymskiego, pierwsze wydanie Pana Tadeusza i inne 

ciekawe eksponaty-najpiękniejsze punkty widokowe na Wzgórzu Tumskim-

najstarszą kamienicę – Dom Pod Trąbami – obecnie zielarnia o.Bonifratrów-szkołę 

z 1180 roku-Stary Rynek-Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w którym 

św.s.Faustyna miała objawienia-dawny Hotel Berliński, w którym na zesłaniu 

przebywał E.T.A. Hoffmann-Ratusz, o 12 posłuchamy hejnału i zobaczymy scenkę 

pasowania na rycerza-Świątynię Mariawitów. Msza Św. w Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego. Potem wyjazd na tamę do Włocławka. Po drodze postój w 

Rokiciu gdzie zobaczymy Kobyli Kościół. Powrót do hotelu,  po obiadokolacji Rejs 

statkiem po Wiśle, gdzie będziemy m.innymi podziwiać Zachód słońca. 

 



Dzień III 05-09-2018 po wczesnym śniadaniu wyjazd do Warszawy. Spotkanie 

z przewodnikiem ok. 09.30. Ogród Saski – kiedyś pięknie otaczał letnią 

rezydencję królewską, był pierwszym ogrodem oddanym mieszkańcom miasta do 

wypoczynku. Grób Nieznanego Żołnierza. Spacer Krakowskim Przedmieściem. 

Pałac Prezydencki (z zewnątrz) Zamek Królewski – bez wnętrz. Stare Miasto– 

spacer najstarszymi uliczkami miasta. Katedra św. Jana. Nowe Miasto. Muzeum 

Powstania Warszawskiego. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja. 

Dzień IV 06-09-2018  Przejazd metrem, Parlament – miejsce stanowienia 

prawa (w miarę możliwości rezerwacyjnych), Łazienki – spacer po parku letniej 

rezydencji ostatniego króla Polski. Wilanów – perełka polskiego baroku, letnia 

rezydencja Jana III Sobieskiego spacer po ogrodach. Świątynia Opatrzności 

Bożej. Zakończenie zwiedzania ok. 17.00, obiadokolacja i powrót do Czermina ok.  

g.23,00. 

Organizator: Parafia rzym-kat. św. Jakuba Ap. w Czerminie . Pilot i Opiekun 

duchowy: Ks. Proboszcz Marian Ostach 

Noclegi: 2 noclegi w hotelu  PETROPOL www.petropolplock.pl, w Płocku, 1 nocleg w 

Warszawie Centrum Okopowa. 

Koszt 610,- zł. Cena obejmuje przejazd autokarem, ubezpieczenie NW, 3 noclegi 

i wyżywienie w dobrych hotelach, wstępy do  wszystkich wymienionych w 

programie miejsc, rejs statkiem, usługę przewodników 4 dni /Płock, Rostkowo i 

okolice Pani Sylwia Wojewódzka; Warszawa Pani Renata Płotczyk/. 

Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. 

Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, a także polskiej 

młodzieży. Jego atrybuty to: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, 

krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna i różaniec. 

 „Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce 

w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy – 

w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława – 

przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej 

upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.” 

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Każdego dnia Msza św. 

 

 

http://www.petropolplock.pl/


 

 


