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 Parafialne kolonie letnie dla dzieci
Kalwaria Zebrzydowska – Kraków - Biały Dunajec /Gliczarów Górny/

16.07.2022 – 29.07.2022

„Totus Tuus, Maryjo” (św. Jan Paweł II)

  DZIEŃ I: 16.07. sobota

	Wyjazd z Pucka do Kalwarii Zebrzydowskiej /ok. godz.22.00/

 
 DZIEŃ II: 17.07. niedziela

·	„O Maryjo, witam Cię!” - przyjazd do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaria        Zebrzydowska, krótka modlitwa przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. 
       Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma 
·	Udział we Mszy św. 
·	Obiad w Restauracji Klasztornej               
·	Zapoznanie z historią sanktuarium /oprowadzenie przez przewodnika/; 
·	Przejście po Dróżkach Maryjnych
·	Kolacja w Restauracji Klasztornej             
·	Apel Maryjny w sanktuarium

  DZIEŃ III: 18.07. poniedziałek

·	Śniadanie w Restauracji Klasztornej 
·	„O Maryjo, żegnam Cię”- krótka modlitwa przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. 
       Wykwaterowanie z Domu Pielgrzyma, wyjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej
·	„Dotykamy historii w królewskim mieście Krakowie”:
Podróż w czasie do średniowiecznego Krakowa – spacer w strojach z epoki Drogą Królewską na Wzgórze         Wawelskie, nawiedzenie katedry, pobyt na dziedzińcu Zamku Królewskiego a także średniowieczne zabawy, zajęcia, turnieje...
·	Odpoczynek na krakowskim Rynku /czas na posiłek, lody/
·	„Jezu, ufam Tobie” – nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, udział we Mszy św.
·	„W górach znajdujemy niejako szkołę życia... /św. Jan Paweł II/” – przyjazd do Białego Dunajca, Zakwaterowanie w pensjonacie Pokoje gościnne „U Mietka” /Biały Dunajec-Gliczarów Górny/
·	 Obiadokolacja „U Mietka”
·	 Apel Maryjny





 DZIEŃ IV: 19.07. wtorek

·	 Śniadanie „U Mietka”
·	„Poznajemy Biały Dunajec” – spacer po okolicy w kierunku Poronina przez Ząb i przez Grapę do Gliczarowa 
·	Obiad „U Mietka”
·	„W zdrowym ciele zdrowy duch” – gry i zabawy ruchowe na boisku
·	Kolacja „U Mietka”
·	„Hej, górol ci jo górol...”- opowieść bajarza o Podhalu, jego mieszkańcach, tradycji i zwyczajach
·	Msza św. i Apel Maryjny

  DZIEŃ V: 20.07. środa

·	Śniadanie „U Mietka”
·	„Na tom nasom Bachledówke spoźroł Pon Bóg swoim okiem…” - wejście na Bachledówkę, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej i udział we Mszy św.; zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem, zapoznanie z panoramą Tatr
·	Obiad „U Mietka”
·	„W krainie Leśnych Skrzatów” – zabawa w parku linowym Modrzewiowy Bór w Murzasichle
·	„Ogniska blask...”- kolacja w formie ogniska i kolonijny „Mam talent, czyli śpiewać każdy może...”
·	 Apel Maryjny

  DZIEŃ VI: 21.07. czwartek

·	Śniadanie „U Mietka” wraz z prowiantem na drogę
·	„Wobec piękna gór czuję, że On jest... /św. Jan Paweł II/” – wycieczka w Pieniny:  zwiedzenie Elektrowni Wodnej Niedzica i spacer koroną zapory z przewodnikiem; spływ Dunajcem ze Sromowców do Szczawnicy; spacer promenadą szczawnicką. Przejazd do Dębna, zwiedzenie kościoła św. Michała Archanioła – Perły Kultury Światowej, modlitwa. 
·	Obiadokolacja „U Mietka”
·	Pogodny wieczór na placu zabaw
·	Msza św. i Apel Maryjny

  DZIEŃ VII: 22.07. piątek

·	Śniadanie „U Mietka” 
·	„Hej bystra woda...” – wycieczka do Rezerwatu Przełom Białki: wejście na Skałę Obłazową, poszukiwanie Jaskini Obłazowej, spacer nad rzekę Białkę, odpoczynek na kamienistej plaży.
·	Obiad „U Mietka”
·	„Kolonijna olimpiada sportów dziwnych i nie tylko...” – zajęcia sportowe
·	Kolacja „U Mietka”
·	Pogodny wieczór na placu zabaw
·	Msza św. i Apel Maryjny



  DZIEŃ VIII: 23.07. sobota 

·	Śniadanie „U Mietka” wraz z prowiantem na drogę
·	„Pilnujcie mi tych szlaków… /św. Jan Paweł II/” – wycieczka do Zakopanego: zwiedzenie Muzeum Stylu Zakopiańskiego oraz cmentarza Pęksowy Brzyzek; przejazd do Kuźnic, wejście na Nosal. Przejście na Kalatówki do pustelni Br. Alberta, wejście pod klasztor Albertynów. Przejazd do Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach i udział we Mszy św. 
·	Obiadokolacja „U Mietka”
·	„Dyskoteka młodego człowieka...”
·	Apel Maryjny

  DZIEŃ IX: 24.07. niedziela

·	Śniadanie „U Mietka”
·	Msza św. w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym
·	„Nie tylko święci obrazy malują...” – warsztaty malowania na szkle w Pracowni „Nad Rzeką” w Białym Dunajcu
·	Obiad „U Mietka”
·	„W zdrowym ciele zdrowy duch” – gry i zabawy ruchowe na boisku
·	Kolacja „U Mietka”
·	„Zapada zmrok...” - spacer na punkt widokowy i udział w spektaklu zachodzącego słońca nad panoramą Tatr
·	Apel Maryjny

  DZIEŃ X: 25.07. poniedziałek

·	Śniadanie „U Mietka” wraz z prowiantem na drogę
·	„Góry są wyzwaniem, prowokują człowieka, (…) do dokonania wysiłku…/św. Jan Paweł II/” – przejście Doliną Kościeliską i Ścieżką nad Reglami, zejście w Kuźnicach, przejazd do Zakopanego, przejście po Krupówkach, zakup pamiątek.
·	Obiadokolacja „U Mietka”
·	Pogodny wieczór na placu zabaw
·	Msza św. i Apel Maryjny

  DZIEŃ XI: 26.07. wtorek

·	Śniadanie „U Mietka”
·	„Jak dobrze nam zdobywać góry...” – wejście z Grywałdu na Lubań, najwyższy szczyt w Gorcach, podziwianie panoramy Tatr i Pienin z wieży widokowej;     
·	Obiad „U Mietka”
·	„W zdrowym ciele zdrowy duch” – gry i zabawy ruchowe na boisku
·	Kolacja „U Mietka”
·	Pogodny wieczór na placu zabaw
·	Msza św. i Apel Maryjny




  DZIEŃ XII: 27.07. środa

·	Śniadanie „U Mietka” wraz z prowiantem na drogę
·	„W górach – bliżej Boga… /św. Jan Paweł II/”  -  wejście na Wiktorówki, nawiedzenie sanktuarium MB Jaworzyńskiej, Królowej Tatr, zejście na Rusinową Polanę, tutaj degustacja oscypków z bacówki; przejście na Gęsią Szyję, 
·	Obiadokolacja „U Mietka”
·	Pogodny wieczór na placu zabaw
·	„Pożegnania nadszedł czas; dziękujemy ...” - Msza św. i Apel Maryjny

  DZIEŃ XIII: 28.07. czwartek

·	Śniadanie „U Mietka” wraz z prowiantem na drogę
·	Wykwaterowanie z pensjonatu
·	„Z różańcem w dłoni idziemy wraz...” – nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala: Msza św. , zapoznanie z historią Sanktuarium /film/, zwiedzenie Ogrodu Różańcowego – modlitwa;
·	Obiad w Domu Pielgrzyma
·	Przejazd do Częstochowy
·	„Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam...” – uczestnictwo w Apelu na Jasnej Górze
·	Droga powrotna do Pucka

  DZIEŃ XIV: 29.07. piątek

„ Do zobaczenia znów”... przyjazd do Pucka we wczesnych godzinach rannych, zakończenie kolonii 




Koszt kolonii: 1250 zł   / przy 35 uczestnikach /

Cena obejmuje:  * przejazd autokarem  *zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w Pensjonacie „Pokoje gościnne U Mietka” w Białym Dunajcu /Gliczarów Górny/  *wyżywienie          *bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz na spływ Dunajcem, do Tatrzańskiego Parku Narodowego,                     do parku linowego  *warsztaty  *usługi przewodnickie  *opiekę przewodnika górskiego                       *ubezpieczenie NNW



Informacje i zapisy u ks. Wojciecha 


Przy zapisach obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 350 zł.


