
Pielgrzymka śladami francuskich świętych w roku beatyfikacji Pauliny Jaricot patronki Żywego Różańca 

1. Odwiedzimy m.in. Lyon i miejsca związane z życiem i działalnością założycielki Żywego Różańca,  Bazylikę Notre Dame 

oraz Ogród Różany na Wzgórzu Fourviere. Nawiedzimy też kościół Saint Nizier z grobem Pauliny Jaricot, a także 

Katedrę św. Jana Chrzciciela, będącą siedzibą prymasa Galii oraz przespacerujemy się po starym mieście.  

2. Ars. Nawiedzimy Bazylikę św. Sykstusa, gdzie w przeszklonym relikwiarzu, w bocznej kaplicy umieszczono 

ciało Świętego Proboszcza Jana Marii Vianneya.  Zobaczymy konfesjonał, w którym spowiadał ponad 17 godzin 

dziennie, nawiedzimy kaplicę serca, w której znajduje się relikwiarz z jego sercem oraz plebanię, w której spędził on 

41 lat życia, niezmienioną od czasów jego posługi.  

3. Następnie dotrzemy do Paray le Monial. Tutaj pomiędzy 1673 a 1675 rokiem w klasztorze Paray-le-Monial 

św. Małgorzata Maria Alacoque czterokrotnie ujrzała Zbawiciela, który nakazał jej szerzyć kult Serca Jezusowego. 

Nawiedzimy bazylikę oraz grób Świętej.  

4. Dalej dotrzemy do Nevers, w którym spędziła część swojego życia Św. Bernadeta. Zobaczymy klasztor St. Gildard, 

gdzie znajduje się sarkofag z nienaruszonym ciałem Świętej. Nawiedzimy bazylikę, wzniesioną w stylu inspirowanym 

architekturą wczesnochrześcijańską i bizantyjską, w której znajduje się grób Świętego Marcina z relikwiami.  

5. Zwiedzimy Lisieux, miasto położone w Normandii, silnie związanego z postacią św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jest 

to drugie po Lourdes miejsce pielgrzymek we Francji. Nawiedzimy Karmel, gdzie znajduje się grób i relikwie Świętej. 

Kolejno odwiedzimy dom rodziny Martin „Buissonnets” oraz monumentalną Bazylikę, gdzie szczególnym kultem 

otaczana jest zarówno św. Teresa jak i Jej Rodzice, niedawno kanonizowani święci Zelia i Ludwik Martin.  

6. Kolejny dzień rozpoczniemy od nawiedzenia kaplicy Cudownego Medalika przy Rue de Bac, związanej z życiem św. 

Katarzyny Labouré, św. Ludwiki i św. Wincentego 

a Paulo. Tu w XIX wieku miały miejsce Objawienia Matki Bożej.  

7. Zobaczymy także Panteon – miejsce pochówku Marii Curie-Skłodowskiej oraz wyspę Cite z Katedrą Notre-Dame, 

wieżę Eiffela oraz Dzielnicę Łacińską. Po południu nawiedzimy Wzgórze Montmartre, niegdyś główną siedzibę 

bohemy artystycznej. Według tradycji na tym wzgórzu poniósł około roku 250 męczeńską śmierć pierwszy biskup 

Paryża, św. Dionizy. Nawiedzimy Bazylikę Sacre-Coeur. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się na obiadokolację. 

Następnie zaprosimy Państwa na rejs po Sekwanie, skąd będziemy podziwiać wieczorną panoramę miasta. Ponadto 

czeka nas wiele atrakcji kulturalnych i historycznych, jak malownicze miasteczko Honfleur, wieczorny rejs Sekwaną 

przez Paryż i wiele innych.  

8. Ostatniego dnia po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Na koniec naszego pielgrzymowania odwiedzimy jeszcze 

Reims, miasto koronacyjne królów francuskich. Zobaczymy jedną z najwspanialszych katedr gotyckich – katedrę 

Najświętszej Marii Panny. Jest uznawana za najbardziej harmonijną i klasyczną w proporcjach we Francji, często 

nazywana „Katedrą Aniołów” z powodu bogatej dekoracji rzeźbiarskiej. Katedra słynie z witraży zaprojektowanych 

przez Marca Chagalla i bogatej rzeźbiarskiej kompozycji fasady. Po zakończonym zwiedzaniu wyjazd w drogę 

powrotną do Niemiec. Przyjazd do misji w późnych godzinach wieczornych, zakończenie pielgrzymki. 

9. Szczegółowy plan pielgrzymki wraz z terminarzem wpłat oraz ubezpieczenia do uzyskania po kontakcie emailowym:    

pmktrier@gmail.com 

10. TERMIN PIELGRZYMKI: 24.10-29.10.22 (drugi tydzień ferii jesiennych w RLP pn do sob). 

11. KOSZT: 1105EUR (wraz z ubezpieczeniami i opłatami) w tym 5 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2- osobowe z łazienkami 

– za dopłatą 1osobowe), wyżywienie 2 x dziennie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji; ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), 

NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

12. Będzie możliwość zabrania pielgrzymów z Darmstadt – autokar jedzie z Polski. 
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