
 
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Kwielicach 

wraz z Centrum Ochotników Cierpienia zapraszają na 
                                               

 
Pielgrzymkę do Barda Śląskiego i Wambierzyc 

 

w dniach 4 – 5.10.2021r.                                     
 
                                                                    

                                                                    I DZIEŃ   Świdnica   -  Bardo Śląskie  -  Kłodzko  -  Polanica Zdrój 
 
     Świdnica - Katedra - Sanktuarium Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych 
     Gotycka budowla, jeden z największych kościołów na Dolnym Śląsku zwany także Perłą 
     Dolnego Śląska, z wieżą o wysokości 103 metry. Wzniesiona z woli księcia Bolka II  
     Świdnickiego do dziś urzeka swą historyczną formą. 
 
     Świdnica -  Kościół Pokoju p.w. św. Trójcy 
     Ewangelicko-augsburski kościół jest także największą drewnianą barokową świątynią nie 
     tylko w Europie, ale i na świecie. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
 
     Bardo Śląskie - Bazylika Mniejsza Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
                   Metropolitalne Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej 
 Bazylika to jedno z najstarszych miejscy kultu maryjnego na ziemiach polskich. Znajduje 
 się tam cudowna figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonana z drzewa lipowego  
 mierząca 43,3 cm. Obecnie uchodzi ona za najstarszą romańską drewnianą rzeźbę  
 na Dolnym Śląsku.   Msza Św. 

 
    Bardo Śląskie - Muzeum Sztuki Sakralnej 

     Cenna kolekcja obrazów, rzeźb, naczyń i szat liturgicznych oraz wydawnictw związanych 
     z kultem Matki Boskiej Bardzkiej. Jednym z piękniejszych zabytków w muzeum jest  
     monstrancja ze złoconego srebra, ufundowana w 1674 r. przez opata kamienieckiego. 
 
     Kłodzko -  Park Miniatur Minieuroland 
     Minieuroland to połączenie parku miniatur z przepiękną architekturą terenów zielonych  
     tworzących istne arboretum. Na powierzchni 20 tys. m2 znajduje się obecnie 40 makiet  
     przedstawiających miniatury najciekawszych budowli z Polski, Europy i świata.  
      
     Polanica Zdrój -  Park Zdrojowy 
     Centralny punkt miasta. Ma powierzchnię około 13 hektarów i jest wpisany do rejestru  
     zabytków. Z ciekawszych okazów flory rosną tu rozłożyste, pachnące w trakcie   
     kwitnienia rododendrony, ale także magnolie, a trawniki pokryte są dywanami kwiatów. 
     Znajdują się tu również: Pijalnia Wód Mineralnych, Muszla Koncertowa, Teatr Zdrojowy, 
     Zakład Przyrodoleczniczy i Kolorowa Fontanna. 
 
            
 

    II DZIEŃ      Wambierzyce  -  Walim 
 
     Wambierzyce - Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin 
     Perła wśród okolicznych zabytków, nazywana jest Dolnośląską Jerozolimą.   
     Kościół ma ciekawą barokową architekturę oraz bogaty i cenny wystrój z XVIII wieku.  
     Będąca przedmiotem kultu, wykonana z lipowego drewna figurka Matki Boskiej  
     Królowej Rodzin pochodzi z XIV wieku.  Msza Św. 

 
    Wambierzyce - Ruchoma Szopka  

     Najstarsza ruchoma szopka na terenie Polski. Pochodzi ona z II poł. XIX stulecia.  
     Budował ją lokalny ślusarz Longin Wittig przez około 30 lat. Obecnie całość   
     liczy 800 figurek, z czego 300 jest ruchomych. 

 
    Walim – Sztolnie Riese, Kompleks Rzeczka 

     Sztolnie Walimskie to tzw. kompleks "Rzeczka", jeden z siedmiu kompleksów "Riese"   
     wybudowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w Górach Sowich. Budowa 
     kompleksu "Riese" nigdy nie została ukończona, a jej pozostałością jest szereg   
     podziemnych kompleksów i budowli naziemnych do dziś owianych mgłą tajemnicy co do 
     ich przeznaczenia.  



 
 
 
 

 
Koszt pielgrzymki  280,00 zł  

 
Przy zgłoszeniu należy wpłacić zaliczkę 100 zł. Pozostała kwota płatna do 20.09.2021r. 

 
 
 W cenie pielgrzymki :  
• Transport klimatyzowanym autokarem.  
• Wyżywienie: 1 śniadanie – bufet, 2 obiadokolacje – serwowane 
• Bilety wstępu  
• Opieka osoby duchownej     
• Przewodnik                                                                                                    
• Ubezpieczenie 
• Nocleg: Polanica Zdrój -  Pensjonat Beata 

 
 
 
 
 
 

Prosimy o zabranie ze sobą: 
• Dowód osobisty 
• Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności - dokument potwierdzający 
• Emeryci i renciści - legitymacja 
• Maseczki 

 
 

Dodatkowe informacje: 
• Rezygnacja ze zwiedzania atrakcji nie skutkuje zwrotem pieniędzy 

 
 
 

ILOŚĆ  MIEJSC OGRANICZONA !!! 
 

ZAPISY U KS. PROBOSZCZA!!! 
 
 
 

Z B I Ó R K A    04. 10. 2021r.  (poniedziałek)   
 
 

 godz. 4.45  przy  Kościele  w  Kwielicach 
 
 


