PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W ZAKOPANEM
25-28.04.2018 R.

Górzyste Podhale to nie tylko odrębna kraina na mapie Polski, ale także
autonomiczny obszar kulturowy, gdzie znaleźć można niezliczoną chyba ilość
dowodów na dużą oryginalność i heterogeniczność góralskiej kultury. Podhale
jest najdalej wysuniętą na północ częścią Karpat Centralnych, w jego skład
wchodzą m.in. miejscowości: Nowy Targ, Zakopane, Ludźmierz, Białka i
Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Chochołów, Witów, Biały Dunajec
i Podczerwone. Podhale to także odrębny folklor, objawiający się niemal we
wszystkich dziedzinach życia: od pasterstwa (gdzie pojawiają się m.in. gazda,
baca, juhas, honielnik, hala), słynne sery (bryndza, bundz, oscypek, redykałki),
styl zakopiański (choć relatywnie młody, to bazujący na doświadczeniach
górali), strój podhalański (koszule, spinki, portki, oblamki, serdaki), podania
(gawęda o śpiących rycerzach, mnich z Morskiego Oka) po wiele innych.
Charakterystyczne cechy Podhala, a także to, co współcześnie oferuje
przyjezdnym gościom, najłatwiej zobrazować na przykładach dwóch
miejscowości które odwiedzimy :
Ząb – do 1965 r. nosił nazwę Zubsuche, to najwyżej położona w naszym kraju
miejscowość. Kusi turystów bliskością czterech wyciągów narciarskich,
czystym powietrzem, piękną panoramą oraz szlakami turystycznymi (w tym
słynnym Szlakiem Papieskim).
Szaflary – miejscowość mogąca pochwalić się imponującą historią – pierwsza
wzmianka o niej pochodzi z 1252 r. – oraz specyficznym położeniem (styk
Kotliny Nowotarskiej i Pogórza Bukowińskiego). Współcześnie istnieje tu
bardzo atrakcyjne zaplecze turystyczne, obejmujące m.in. Termy Szaflary (gdzie
znajdują się sauny, baseny, spa). Ważnym obiektem są ruiny zamku, pochodzące
z przełomu XIII i XIV w. oraz Kościół Parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła.
Plan pielgrzymki:
25.04.2018 - Środa
Wyjazd ze Słupca o godz. 4.00. Przyjazd do Zamku w Czorsztynie o godz. 11.00
i zwiedzanie ruin gotyckiego zamku pochodzącego z XIV wieku, położonego na
wzgórzu nad Dunajcem (obecnie nad Jeziorem Czorsztyńskim) w granicach
Pienińskiego Parku Narodowego. W godzinach popołudniowych Msza św. na
Bachledówce u Ojców Paulinów.

26.04.2018 - Czwartek
Poranna wycieczka o godz. 4.30 na Gubałówkę – dla chętnych. O godz. 9.30
wyjazd na Krzeptówki do Sanktuarium MB Fatimskiej na Mszę św. Zwiedzanie
sanktuarium i przejście dróżkami różańcowymi do ołtarza polowego, przy
którym w 1997 roku Jan Paweł II odprawiał Mszę św. w Zakopanem. O godz.
12.00 wyjazd na baseny termalne w Szaflarach.
27.04.2018 - Piątek
Wycieczka z przewodnikiem na Kasprowy Wierch. W drodze powrotnej
wycieczka do Tatrzańskiego Parku Narodowego, na Wiktorówki do Sanktuarium
MB Królowej Tatr. Msza św. Wieczorem ″Pogodny Wieczór″ z góralską kapelą.
28.04.2018 - Sobota
Wyjazd o godz. 10.00 do Ludźmierza, do Sanktuarium M.B Gaździny Podhala.
Film o sanktuarium, Msza św. i zwiedzanie parafii. W czasie wolnym kawa,
zakupy. Powrót do Nowej Rudy.
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