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Witamy w Sanktuarium Knock
Knock to święte i wyjątkowe miejsce pielgrzymek, w którym
można odkrywać bogate dziedzictwo kulturowe, fascynującą
historię oraz przebywać w świętym miejscu, aby doświadczyć
modlitwy i kontemplacji.

Księgarnia znajdująca się naprzeciwko
Kaplicy Najświętszego Sakramentu oferuje
szeroki wybór książek poświęconych religii
i duchowości. Można tu znaleźć
współczesne tytuły, a także piękne odbitki,
karty, upominki i unikatowe, wykonane na
zamówienie różańce. Nasz uprzejmy
personel zawsze chętnie pomoże w każdej
sprawie. Otwarta codziennie od 9:00 do
18:00. Odwiedzający mogą również robić
zakupy przez Internet pod adresem:
www.knockshrine.ie/shop lub skorzystać z
naszych usług wysyłki pocztowej.

Historia Knock rozpoczęła się w sierpniu 1879 roku, kiedy 15 osób
było świadkiem objawienia na ścianie szczytowej kościoła
parafialnego. Składając świadectwa, świadkowie opisali
niebiańską wizję Matki Bożej, św. Józefa, św. Jana Ewangelisty i
Baranka na ołtarzu otoczonym przez anioły. Objawienie w Knock
było ciche i każdego z nas zachęca się, aby doszukać się jego
znaczenia samodzielnie.
Odwiedzający mogą odkrywać piękne ogrody i tereny zielone,
wijące się ścieżki oraz uczestniczyć w naszym programie
ceremonii, które obejmują codzienną Mszę i Spowiedzi oraz
bogatą ofertę innych posług podczas sezonu pielgrzymkowego.

Planowanie wizyty w Knock
Obsługa Sanktuarium Knock z przyjemnością pomoże
organizatorom i promotorom w zorganizowaniu i
zaplanowaniu pielgrzymek. Nowe grupy są zawsze mile
widziane i otrzymają pełną pomoc w realizacji swoich
planów.
Kontakt z biurem, Knock Shrine Ofﬁce,
Knock, Co. Mayo, Ireland F12 Y226
T: +353 (0)94 93 88100 E: info@knockshrine.ie
www.knockshrine.ie

Nowenna narodowa do
Matki Bożej z Knock
14-22 sierpnia
Ceremonie: 15.00 i 20.30
Warsztaty: 12.00 i 18.00
Święto Wniebowzięcia: 15 sierpnia
(Dodatkowe msze o 6.00 i 7.00)
Święto Matki Bożej Knock: 17 sierpnia
Rocznica objawienia: 21 sierpnia
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Księgarnia Sanktuarium Knock

T: +353 94 93 75030
E: bookshop@knockshrine.ie

Knock House Hotel

HHH
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Hotel Knock House posiada 68
pokoi i znajduje się obok
Santuarium Knock. Jest idealną
bazą wypadową do zwiedzania
dla pielgrzymów. Goście mogą
zjeść posiłek w restauracji Four Seasons, która serwuje pyszne
posiłki lub zrelaksować się w komfortowym salonie i korzystać z
naszego bogatego, całodziennego menu Lounge, jednocześnie
podziwiając spokojną okolicę. Hotel Knock House to idealne
miejsce na relaksujący wypad.

E: info@knockhousehotel.ie
T: +353 94 93 88088 W: knockhousehotel.ie
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Centrum pomocy
terapeutycznej
Centrum pomocy terapeutycznej świadczy
opiekę
psychoterapeutyczną
dla
samodzielnych osób, par i młodzieży w
wieku od 12 do 18 lat. Usługa porady bez
rezerwacji jest dostępna w weekendy od
kwietnia do października oraz na
życzenie. Prowadzimy warsztaty, seminaria
i szkolenia z radzenia sobie z agresją.
Zapewniamy także nadzór kliniczny i
szkolenia. T: +353 94 93 75032
E: counsellingofﬁce@knockshrine.ie

Centrum poradnictwa modlitewnego

„Razem w wierze”
Knock Shrine Development
& Information Center
Centrum Rozwoju i Informacji Sanktuarium Knock Centrum to
znajduje się w sąsiedztwie Bazyliki Knock i oferuje sposobność
poznania rozwoju Knock na przestrzeni lat, a także najnowszych,
niezwykle ambitnych inicjatyw. Zapraszamy do odwiedzenia
centrum i obejrzenia wystawy lub wzięcia udziału w codziennej
sesji informacyjnej. Więcej informacji: T: +353 (0)94 93 75070
E: shrinedevelopment@knockshrine.ie

Centrum czynne jest podczas sezonu pielgrzymkowego i
stanowi spokojne miejsce, w którym można się zamyślić,
porozmawiać z przewodnikiem modlitewnym i doświadczyć
modlitwy z Pismem Świętym. Trzy sesje modlitewne z
przewodnikiem odbywają się codziennie podczas sezonu
pielgrzymkowego.
Od poniedziałku do piątku:
6
12.00, 16.15 i 20.15.
Sobota i niedziela:
12.00, 17.00 i 20.15.
Podczas nowenny: 14-22 sierpnia
o godzinie 12.00, 17.15 i 19.15
T: +353 94 93 88100
E: prayerguidance@knockshrine.ie

Sezon pielgrzymkowy: Od kwietnia do
października Program ceremonii
GODZINY MSZY:
niEDZiELa i ŚWiĘta
Przeddzień niedziel i świąt
19.30 Kościół parafialny
8.00 Kościół parafialny
9.00 Kościół parafialny
10.30 Bazylika
12.00 Bazylika
15.00 Bazylika
19.30 Kościół parafialny

Dni tygoDnia
9.00 Kościół parafialny
11.00 Kaplica
najświętszego
Sakramentu
12.00 Kościół parafialny
15.00 Bazylika
19.30 Kościół parafialny

„Wyjątkowe miejsce
pielgrzymek”
NARODOWE SANKTUARIUM MARYJNE W IRLANDII

Spowiedzi
11: 00-17: 00 Kaplica Pojednania (CODZIENNIE)

Ceremonie publiczne (niedziele)
14.30
15.00

Namaszczenie chorych.
Msza święta, po której następuje
Błogosławieństwo Najświętszego
Sakramentu, Procesja różańcowa do
Sanktuarium i błogosławienie przedmiotów
sakralnych.

Droga krzyżowa (DNI TYGODNIA)

14.00

Stacje drogi krzyżowej i procesja różańcowa.

21.00

procesja różańcowa, czerwiec, lipiec i
sierpień, w każdy czwartkowy wieczór.

Procesja różańcowa ze świecami

Ekspozycja Najświętszego Sakramentu

11.30-18.30 codziennie w Kaplicy Najświętszego
Sakramentu
19.00-21.00 od poniedziałku do piątku w Kaplicy
Objawienia

Ostatni czwartek każdego miesiąca dla chorych
14.00
15.00

Stacje drogi krzyżowej i procesja różańcowa.
Msza święta z namaszczeniem chorych.
Sakrament namaszczenia chorych może co
miesiąc otrzymać każda osoba w podeszłym
wieku i cierpiąca na poważne schorzenie

Mini czuwanie

Pierwszy piątek miesiąca, od maja do października
(włącznie). Spowiedź w godzinach 20:00-21:00, a
następnie czuwanie od 21.00 do 24.00 z różańcem, Świętą
Godziną i Mszą Świętą.
(Na witrynie Sanktuarium pod adresem www.knockshrine.ie
znajduje się program zimowy Sanktuarium Knock)
LOUGH
DERG

Przewodnik dla
odwiedzających

Dojazd

Współrzędne GPS
N: 53.79391
W: 008.91387
FR. PEYTON CTR.
Knock Shrine znajduje
się przy drodze N17 w
centrum miejscowości
KNOCK SHRINE
Knock, Hrabstwo
BALLINTUBBER
Mayo.
ABBEY
Więcej informacji
KYLEMORE
można uzyskać konABBEY
taktując się z biurem
www.irishrail.ie Sanktuarium Knock:
www.buseireann.ie +353 (0)94 9388100
www.irelandwestairport.com www.knockshrine.ie

Welco me
Willkomme n

B e nve nu to

Fá i lte B ien v en ue
B i enveni d o
Bem-vi ndo W i t a my

Teren Sanktuarium

Hotel Knock
House

18 Bazylika
17 Groby Mgr. Horan, Mgr. Dominick Grealy,
Mgr. joseph Quinn
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Można zagłębić się w bogatej historii
Knock odwiedzając nasze wielokrotnie
nagradzane muzeum. Można cofnąć
się w czasie do 1879 roku, do roku
Objawienia — odbyć spacer do krytych
strzechą domów, posłuchać kowala
przy pracy w kuźni i zainspirować się
osobistymi historiami wiary i oddania
Matce Bożej z Knock. Otwarte
codziennie od 10:00 do 18:00.

Parking
północny

16 Sklep z pamiątkami

15 Statua św. Teresy

14 Centrum wypoczynku i opieki Świętego jana

Muzeum Knock i sklepik
z pamiątkami

Klasztor Karmelitów 19
Hotel Knock House 20

T: +353 (0)94 93 75034 E: museum@knockshrine.ie

13 Biuro kart na msze

Café le Chéile 21
12 Księgarnia religijna
Muzeum Knock 22

BazyliKa

11 Biuro kart na msze
10 Kaplica najświętszego Sakramentu

Biuro Pielgrzymkowe dziadków 23
legion
Maryi

Centrum razem w wierze 24

9 ogród Marii

Stary Cmentarz — groby świadków 26

Krzyż PaPieSKi

7 Krzyż papieski

Toalety 27

6 Centrum poradnictwa modlitewnego
Poczta

lotnis
ko

4 Biuro kart na msze, wycieczek z Policja
przewodnikiem i biuro rzeczy znalezionych

SanKTuariuM KnoCK

Przystanek
autobusowy

Pole namiotowe i kempingowe 36

Prezentacja audiowizualna dostępna również w 7 językach.
Zapytania: Biuro wycieczek z przewodnikiem znajduje się obok
kościoła parafialnego.

Pole
namiotowe
i kempingowe

1 Kaplica objawienia
Kropielnica wody
święconej

Centrum wypoczynku i opieki Świętego Jana

Centrum Świętego Jana znajduje się obok Bazyliki. Do dyspozycji jest duża
sala rekreacyjna i przekąski. Jest to idealne miejsce spotkań dla
odwiedzających i pielgrzymów. Darmowe WiFi. Możliwość wypożyczenia
wózka inwalidzkiego. Otwarte 7 dni w tygodniu (od kwietnia do października).

Pomoc dla osób z trudnościami w poruszaniu się

Parking
południowy

Dostępny jest bezpłatny autobus dowożący odwiedzających w różne punkty
na terenie obiektu. Dostępne są toalety dla niepełnosprawnych (zaznaczone
na mapie). Centrum wypoczynku i opieki imienia Świętego Jana oferuje
możliwość wynajęcia wózka inwalidzkiego i miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.

Parking
zachodni
apteka

Główne Biuro
Sanktuarium

Zwiedzanie z przewodnikiem oferujemy grupom, które życzą
sobie oprowadzenia przez przewodnika, który gorąco wszystkich
przywita i zaznajomi z historią Knok. Konieczna jest
wcześniejsza rezerwacja: T: +353 (0)94 93 88100

Punkt informacyjny
Parking samochodów osobowych i autokarów
Parking dla osób niepełnosprawnych

E: guidedtours@knockshrine.ie

Centrum medyczne

Kaplica Pojednania i
Centrum pomocy
terapeutycznej

Toalety

4
Karty na msze w
Sanktuarium Knock

Wjazd samochodem

Główne prezbiterium
Kwatery i restauracja
Świętej Marii
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Duszpasterstwo młodzieżowe — „The HUB”

Centrum rodziny

Knock to miejsce przyjazne dla młodych ludzi i rodzin. W
„The HUB” znajduje się klub dla dzieci w wieku powyżej 5
lat; centrum dla młodzieży oraz
25
spokojny zakątek modlitewny. W
okresie
letnim
zespół
duszpasterstwa młodzieży w „The
HUB” prowadzi także rekolekcje
grupowe, organizuje obozy letnie
i imprezy dla młodych ludzi i ich
rodzin.

Centrum rodziny stara się być, według słów
papieża Franciszka, „szpitalem polowym” dla
tych, którzy są strapieni i miejscem radości dla
świętujących. Nasz obszerny program
wydarzeń obejmuje w każdym roku w lipcu
tydzień skupienia na rodzinie; cotygodniową
grupę wsparcia dla pogrążonych w żałobie,
błogosławieństwo dwa razy w roku dla
przyszłych matek. Podczas naszych rodzinnych mszy celebrowany jest
Tydzień Świadomości Dawców Organów, Światowy Dzień Chorych i
wiele innych. Spokojny zakątek do zadumy i modlitwy znajduje się w
naszym Ogrodzie Pamięci zlokalizowanym w pobliżu Centrum.

T: +353 (0)94 93 88100
E: youthministry@knockshrine.ie

Przewodniki audio oferują odwiedzającym możliwość
posłuchania fascynującej historii i odkrywania pięknych terenów
i muzeum Sanktuarium Knock we własnym tempie.

Kalwaria 29

2 Kościół paraﬁalny
14

Wycieczki z przewodnikiem audio Knock... we własnym tempie, w dogodnym czasie.

Centrum medyczne 28

PlaC ProCeSyjny

5 Kalwaria i stacje drogi krzyżowej

3 lichtarz

Wycieczki bez przewodnika
/ z przewodnikiem

Duszpasterstwo młodzieży, The HuB / Centrum rodziny 25

8 Toalety

T: +353 (0)94 93 75320 E: familycentre@knockshrine.ie

Wejście pieszo

Statua św. Michała
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Przystanek autobusowy

Biura znajdują się na terenie Sanktuarium,
aby ułatwić przyjęcie do Stowarzyszenia
Przyjaciół Sanktuarium Knock. Członkowie
Stowarzyszenia
mogą
codziennie
uczestniczyć w dwóch mszach przez jeden
rok. W naszej ofercie znajdują się karty
bożonarodzeniowe
i
wielkanocne.
Dostępne są również przez telefon lub
online. T: +353 (0)94 9388100
E: info@knockshrine.ie

Przewodnik audio

Kawiarnia Café le Chéile
& St. Mary's

Café Le Chéile, mieszcząca się w Muzeum
Knock, to idealne miejsce dla odwiedzających
na odpoczynek i delektowanie się pysznymi
daniami przy jednoczesnym podziwianiu
pięknych widoków i ogrodów Sanktuarium Knock. T: +353 (0)94 93
75350 E: cafelecheile@knockshrine.ie
Piękny, zabytkowy budynek Świętej Marii z
51 pokojami, wszystkie z łazienkami,
zapewniają spokojny wypoczynek z
widokiem na Sanktuarium Knock.
Restauracja czynna jest codziennie od
godziny 8:00. Zapraszamy grupy, osoby
prywatne i wycieczki.
T: +353 (0)94 93 88156 E: stmarysknock@gmail.com
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Pole namiotowe
i kempingowe
Otwarte od maja do września.
Położone przy pięknych terenach
Sanktuarium Knock. Kemping
trzygwiazdkowy jest przyjazny dla
rodzin i oferuje doskonałe
udogodnienia.
Zaaprobowany
przez AA, Fáilte Ireland oraz Alan
Rogers. T: +353 (0)94 93 88223

E: caravanpark@knockshrine.ie
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