
Pielgrzymka –  

Podkarpackie oblicza świętości  

7-9 października 2022 

Łódź - Machowa – Tarnowiec – Dębowiec - Miejsce Piastowe – Strachocina - Solina – 

Komańcza – Rzepedź –– Dukla – Haczów – Blizne – Łódź 

 
Dzień 1 Machowa – Tarnowiec – Dębowiec  

Wyjazd z parafii św. Rodziny o godz. 5.00. Przejazd do Machowej, gdzie nawiedzimy grób Otto 

Schimka, 19-letniego żołnierza Wehrmachtu, który odmówił wzięcia udziału 

w egzekucji aresztowanych w Machowej Polaków. Za odmowę wykonania rozkazu został 

rozstrzelany. 

Następnie nawiedzimy Sanktuarium  Matki Boskiej Zawierzenia w Tarnowcu. Sanktuarium jest 

jednym z najważniejszych  

w diecezji rzeszowskiej, jednym z czterech sanktuariów w tej diecezji cieszących się wizerunkiem 

Najświętszej Maryi Panny ozdobionym koroną papieską. Zobaczymy również Dolinę Miłosierdzia 

(Ogrójec, Droga Krzyżowa i Dróżki Różańcowe) prowadzące na Kalwarię Trzeciego Tysiąclecia, 

którą poświęcił 12 września 1998 r. ks. biskup Edward Białogłowski. Kalwaria stanowi wymowny 

Pomnik Nienarodzonych i jest  

szczególnym miejscem modlitwy obrońców życia.  

Przejedziemy do pobliskiego Dębowca – Bazyliki Mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette. 

Drogocenną Perłą tego sanktuarium jest umieszczona w bocznej kaplicy łaskami słynąca Figura Matki 

Bożej Płaczącej, ukoronowana 15 września 1996 roku papieską koroną ze złotych róż. Był to jeden z 

kulminacyjnych wydarzeń obchodu Jubileuszu 150–lecia objawienia Matki Bożej Saletyńskiej. Kult 

Pięknej Pani z La Salette rozwinęli Misjonarze Saletyni przybyli do Dębowca w 1910 roku.  

W dębowieckim sanktuarium znajduje się także posrebrzany relikwiarz z relikwiami ponad 50 

świętych. Ma kształt ściętego pnia drzewa, z którego wyrastają gałęzie i młode pędy - symbol 

odradzającego się Kościoła. Msza święta, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 2 Miejsce Piastowe – Strachocina – Solina - Komańcza – Rzepedź 

Poranny przejazd do Miejsca Piastowego, gdzie nawiedzimy Sanktuarium św. Michała Archanioła i 

bł. Bronisława Markiewicza założyciela zakonu Michalitów.  Sanktuarium powstało w 1358 r. 

Miejsce, już 3 lata po objęciu parafii przez ks. Bronisława Markiewicza, który założył tu zakład 

wychowawczy i szkołę dla sierot, w 1895 r. otrzymało do nazwy przymiotnik Piastowe – od 

piastowania, synonimu wychowania.  

W głównej nawie prezbiterium zobaczymy figurę Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, którą 

zamówił i sprowadził do Miejsca Piastowego ks. Markiewicz oraz kaplicę św. Michała Archanioła.  

Przejazd do Strachociny, gdzie urodził się św. Andrzej Bobola, Msza św. Przejazd nad Solinę, gdzie 

zwiedzimy wnętrze elektrowni pod Zaporą Solińską, czas wolny.  

Przejazd do Komańczy, które było ostatnim miejscem internowania Prymasa Tysiąclecia Kard. S. 

Wyszyńskiego. Zobaczymy Klasztor Sióstr Nazaretanek.  

Przejazd do Rzepedzi, obiadokolacja, nocleg. Wieczór integracyjny.  

Dzień 3 Rzepedż – Haczów – Blizne – Łódź 

Przejazd do Dukli – Sanktuarium św. Jana  

z Dukli. Przejazd do Haczowa, gdzie zobaczymy jeden z dwóch najstarszych gotyckich drewnianych 



kościołów (XIV w. ) na Podkarpaciu. Kościół w Haczowie jest największym gotyckim drewnianym 

kościołem w Europie i jednocześnie jednym  

z najstarszych kościołów drewnianych konstrukcji zrębowej w Polsce. Został włączony do szlaku 

architektury drewnianej województwa podkarpackiego. W 2003 obiekt wpisano na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO.  

Przejazd do Bliznego. Na terenie miejscowości na pagórku otoczonym drzewami znajduje się 

unikatowy w skali światowej zespół kościelno-plebański. Drewniany kościół parafialny pw. 

Wszystkich Świętych, powstał najprawdopodobniej w XV lub XVI w.,  

w stylu gotyckim. W I poł. XVII w. dobudowano do niego wieżę, a na początku XIX w. rozebrano 

okalające soboty.  

W latach 1964-1980 obiekt został gruntownie odrestaurowany. Kościół zbudowany jest  

z jodłowych bali. Od zachodu przylega do niego masywna dzwonnica  

z nadwieszoną izbicą.  

Bryła świątyni pokryta jest gontami.  

Wnętrze składające się z kruchty, kwadratowej nawy i prezbiterium posiada bogaty, kolorowy wystrój. 

Zdobią go bezcenne polichromie 3 różnych dekoracji malarskich pokrywająca ściany świątyni, 

wykonane w XVI-XVIII w. Przedstawiają tzw. "Liber - pauperum" (księgę ubogich), czyli obrazkowy 

przekaz biblijny. Dekoracje przedzielone są pasami ornamentu roślinnego  

i groteski. Większość namalowanych scen na ścianie to fundacje chłopskie, m.in. Doroty  

i Macieja Skarbków, Piotra Mońka oraz Marcina. Ołtarz główny oraz boczne pochodzą z XVIII w., 

natomiast ambona jest późnorenesansowa. W bocznym ołtarzu cudowna figura Matki Bożej Łaski 

Pełnej, wyrzeźbiona w drewnie lipowym ok. 1500 r., (w stylu szkoły W. Stwosza), która stanowiła 

część tryptyku ołtarza. Msza święta. 

Obiad w Krasnej koło Lutczy, powrót do Łodzi ok. 21.00  

Koszt: 650 PLN 

Zapisy: ks. Kazimierz – 692 46 36 75 lub  

w kancelarii parafialnej Św. Rodziny  

w Łodzi. 

W cenie:  

- przejazd komfortowym autokarem 

- ubezpieczenie NNW i KL 

- 2 noclegi z wyżywieniem, obiad w drodze powrotnej 

- opiekę i informację turystyczną pilota 

  

Program ramowy może ulec zmianie. Wyjazd ma charakter pielgrzymkowy.  

 

 


