
KALENDARZ PEREGRYNACJI 
Kiedy Kto Plan 

21 grudnia 2013 
sobota 

Obwód Tatrzaoski 

Przewiezienie relikwii do kościoła pw. Najświętszej Rodziny ( Zakopane, ul. Krupówki 1a) 
 
17.00 - uroczysta Msza Święta w Kościele z kazaniem nawiązującym do postaci 

Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego 
- po mszy uczczenie relikwii przez jej uczestników 

22 grudnia 2013 
niedziela 

Okręg Małopolski 

Przewiezienie relikwii do Kościoła św. Idziego (Kraków, pl. o. A. Studzioskiego) 
 
9.00 – wprowadzenie relikwii do kościoła 

- powitanie relikwii w Okręgu Małopolskim ZHR 
– msza św. 
– błogosławieostwo relikwiami, ucałowanie relikwii przez uczestników mszy 

24 grudnia 2013 
poniedziałek 

Okręg Małopolski 24.00 - harcerska pasterka w Kościele św. Idziego (Kraków, pl. o. A. Studzioskiego) 

26 grudnia 2013 
czwartek 

Parafia  
św. Józefa 

18.30 – uroczysta msza św. w kościele św. Józefa (Kraków, ul. J. Zamoyskiego 2) 

27 grudnia 2013 
piątek 

Okręg Małopolski 

17.30 - debata kadr drużyn, wędrowniczek i wędrowników oraz instruktorów  
nt. duchowe autorytety na podstawie osoby bł. Frelichowskiego  
(Kraków, ul. Kopernika 26) 

- ogłoszenie wyników konkursu na zbiórki tematyczne 
19.30 – ok. 20.10 – projekcja filmu o bł. druhu Wicku 

28 grudnia 2013 
sobota 

Okręg Małopolski 
10.00 – 11.00 - adoracja dla zuchen i zuchów (Kraków, ul. Kopernika 26) 
11.00 - 12.00 – adoracja dla harcerek i harcerzy (Kraków, ul. Kopernika 26) 

Obwód Świętokrzyski 

Przewiezienie relikwii do Skarżyska Kamiennej do Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej (Skarżysko Kamienna, ul. Wileoska 33) 
 
21.00 – 21.30 - apel jasnogórski – powitanie relikwii 
21.30 – 24.00 – czuwanie modlitewne przy relikwiach 

29 grudnia 2013 
niedziela 

Obwód Świętokrzyski 

8.00 – 9.00 – msza św. z wystawieniem relikwii dla wiernych 
9.30 – 10.30 – msza św. z wystawieniem relikwii dla wiernych 
11.00 – 12.00 – msza św. z wystawieniem relikwii dla wiernych 
12.30 – 13.30 – msza św. z wystawieniem relikwii dla wiernych 
13.30 – uroczyste pożegnanie relikwii 

30 grudnia 2013 
poniedziałek 

Parafia NMP Królowej 
Polski w Miętustwie 

Przewiezienie relikwii do Miętustwa do Parafii NMP Królowej Polski  
(Ciche, Miętustwo 17) 
 
17.00 - powitanie, wprowadzenie do kościoła 

- msza św. 
- czuwanie przy relikwiach i rozważanie o bł. ks. Stefanie Wincentym 
- litania do Błogosławionego w intencji ZHR i harcerzy z Miętustwa 
- modlitwa za Ojczyznę, uczczenie relikwii 

31 grudnia 2013 
wtorek 

Parafia NMP Królowej 
Polski w Miętustwie 

17.00 - Msza św. i nieszpory dziękczynne na zakooczenie roku kalendarzowego  
z kazaniem o bł. druhu Wicku 

1 stycznia 2014 
środa 

Parafia NMP Królowej 
Polski w Miętustwie 

Na wszystkich mszach świętych kazania z nawiązaniem do postaci Błogosławionego,  
po nich możliwośd uczczenia relikwii 

11.00 - projekcja Filmu o bł. druhu Wicku (w salce) i pożegnanie relikwii 

2 stycznia 2014 
czwartek 

Szczep  
„Leśni Ludzie” 

Przewiezienie relikwii do Krakowa do Kolegiaty św. Anny  (Kraków, ul. Św. Anny 11) 
 
17.00 - nabożeostwo 

3 stycznia 2014 
piątek 

Szczep  
„Czarna 13” 

Przekazanie relikwii do Parafii O. Karmelitów na Piasku (Kraków, ul. Karmelicka 19) 
 
18. 00 - nabożeostwo z przybliżeniem postaci błogosławionego 
19.00 - msza św. , po mszy ucałowanie relikwii  przez uczestników mszy 

4 stycznia 2014 
sobota 

Szczep „Kognia” 

Przekazanie relikwii do do kościoła Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
(Skawina, ul. Kościelna 3) 

 
17.50 – wprowadzenie relikwii do kościoła 
18.00 – msza św. z udziałem harcerzy z kazaniem nawiązującym do Błogosławionego; 

po mszy uczczenie relikwii przez uczestników 

5 stycznia 2014 
niedziela 

Szczep „Kognia” 

6.30 – msza z wystawieniem relikwii, po mszy indywidualna adoracja 
8.00 - msza z wystawieniem relikwii, po mszy indywidualna adoracja 
9.30 - msza z wystawieniem relikwii, po mszy indywidualna adoracja; msza z udziałem 

harcerzy 
11.00 - msza z wystawieniem relikwii, po mszy indywidualna adoracja 
12.30- msza z wystawieniem relikwii, po mszy indywidualna adoracja 
17.00 – harcerskie czuwanie przy relikwiach; montaż słowny na temat druha Wicka, litania 

do Błogosławionego, modlitwy za wszystkich harcerzy 
17.50 – pożegnanie relikwii 

6 stycznia 2014 
poniedziałek 

Okręg Małopolski 

Przewiezienie relikwii do Krakowa do Kościoła św. Idziego  
(Kraków, pl. o. A. Studzioskiego) 
 
9.00 – msza św. na zakooczenie peregrynacji w Okręgu Małopolskim ZHR 

 


