PIELGRZYMKA WŁOCHY
Kahlenberg- Mariazell- Wenecja- Loreto- San Giovanni
Rotondo- Monte Cassino- Rzym- Watykan- Asyż

27.04-05.05.18

Ramowy program:
DZIEŃ 1: Wyjazd z Gdowa przez Kraków /27.04.2018/
Spotykamy się na wyznaczonym parkingu Gdowie, skąd wyjedziemy w kierunku granicy polskoczeskiej i dalej przez Austrię w kierunku Włoch.
DZIEŃ 2: Kahlenberg, Mariazell, nocleg /28.04.2018/
Przejazd. Po drodze zatrzymamy się w Wiedniu na Kahlenbergu, miejscu z którego Jan III Sobieski
dowodził zwycięską bitwą z Turkami. Następnie odwiedzimy Austriackie Mariazell to jeden z
najsłynniejszych ośrodków kultu maryjnego w Europie Środkowej. Sanktuarium położone jest
wAlpach Wschodnich, u podnóża gór Styrii, gdzie króluje Matka Boża Narodów Słowiańskich Mater
Gentium Slavorum zwana także Wielką Matką Łaskawą Austrii i Możną Panią Węgier. Sanktuarium ma
międzynarodowy charakter, bo pielgrzymują do niego nie tylko Austriacy, ale również Bawarczycy,
Chorwaci, Czesi, Morawianie, Niemcy, Polacy, Węgrzy, Włosi i wierni z innych zakątków Starego
Kontynentu. W gronie najbardziej znamienitych pątników byli także papieże, cesarze i monarchowie.
Błogosławiony Jan Paweł II przybył do Mariazell 13 września 1983 r. – z okazji 300. rocznicy odsieczy
wiedeńskiej, która ocaliła chrześcijańską Europę – natomiast Benedykt XVI gościł tam 8 września
2007r. Kontynuacja podróży. Wieczorem przyjazd do hotelu w rejonie Tarvisio. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: Wenecja /29.04.2018/
Rano, po śniadaniu udamy się do Wenecji. Jej zwiedzanie rozpoczniemy od przejażdżki tramwajem
wodnym na Plac św. Marka. Nawiedzimy Bazylikę św. Marka, zobaczymy wieżę Campanille, Pałac
Dożów, Most Westchnień, dzielnicę Rialto ze słynnym mostem Rialto. Spacer wzdłuż kanałów i
mostków. Po zwiedzaniu udamy się na nocleg do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Rimini,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: Loreto- Manopello – Lanciano /30.04.2018/
Rano, po śniadaniu udamy się do Loreto, gdzie zobaczymy Sanktuarium Matki Bożej. Bazylika Santa
Casa kryje w sobie Święty Domek Maryi z Nazaretu. Msza Św. Następnie wizyta w kościele we włoskim
Manopello, gdzie odkryta została najcenniejsza relikwia chrześcijaństwa, Chusta św. Weroniki.
Kolejnym punktem jest wizyta w Lanciano, gdzie według Kościoła katolickiego w VIII wieku w Lanciano

miał miejsce pierwszy potwierdzony cud eucharystyczny. W sanktuarium w Lanciano przechowywane
są relikwie uważane za relikwie ciała i krwi Chrystusa. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Monte Cassino /01.05.2018/
Rano, po śniadaniu Msza Św. w San Giovanni Rotondo. Nawiedzimy także kościół Matki Bożej Łaskawej,
gdzie znajduje się grób Świętego Ojca Pio. Następnie wyruszymy w drogę w kierunku Rzymu.
Popołudniu dotrzemy na Monte Cassino. Zwiedzimy Opactwo Benedyktyńskie oraz przejedziemy na
polski cmentarz. Następnie udamy się do Monte Sant`Angelo, gdzie znajduje się jedno z najsłynniejszych
w Kościele katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła. Na szczycie góry wznosi się
bazylika. Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicy Fonte Nuova. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: Rzym /02.05.2018/
Śniadanie w hotelu o godzinie 6.30. O 7.30 przejazd do Rzymu na Mszę Świętą w Bazylice św. Pawła za
Murami. Zwiedzanie bazylik papieskich: Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika św. Jana na Lateranie,
Bazylika Santa Maria Maggiore. Bazyliki papieskie w Rzymie, nazywane też większymi lub
patriarchalnymi to bazyliki, nad którymi bezpośrednie zwierzchnictwo sprawuje Ojciec Święty. Wewnątrz
każdej z nich znajduje się tron i ołtarz zarezerwowany specjalnie dla Papieża lub upoważnionego prałata.
Następnie spacer po Rzymie Antycznym – Plac Wenecki, Kolumna Trajana, Kapitol, Forum Romanum
oraz najsłynniejszy symbol starożytnego Rzymu - Koloseum (z zewnątrz). Przejazd do hotelu pod
Rzymem, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg
DZIEŃ 7, Watykan /03.05.2018/
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Rzymu na Audiencję Generalną. Zwyczaj cotygodniowych audiencji
powszechnych dla wszystkich wiernych wprowadził Papież Pius XI w 1930 roku, tuż po odzyskaniu
niepodległości przez Stolicę Apostolską. Audiencja u papieża to pragnienie wielu wiernych
przybywających do Watykanu. Papież, oczywiście, nie jest w stanie przyjąć każdego Katolika osobiście,
dlatego spotyka się jednocześnie ze wszystkimi. Biskup Rzymu – zwykle wychodząc od jakiegoś tekstu
biblijnego – głosi doktrynę katolicką regulującą różne przejawy życia ludzkiego, a następnie modli się w
różnych intencjach. Audiencję kończy błogosławieństwo apostolskie (jest to równocześnie gest
błogosławiący przedmioty religijne, dewocjonalia). Po Audiencji zwiedzanie Bazyliki św. Piotra
szczególnej uwadze polecamy Pietę Michała Anioła - wspaniały baldachim wykonany przez Berniniego
oraz posąg św. Piotra. W programie także wizyta przy grobie św. Jana Pawła II. Msza Święta. Następnie
zwiedzanie Rzymu. Zobaczymy miedzy innymi zabytki Rzymu barokowego, takie jak Plac Navona, Plac
Hiszpański z przepięknymi barokowymi schodami oraz Fontannę Di Trevi, która uważana jest za jedną
z najpiękniejszych i najbardziej imponujących włoskich budowli wodnych. Na koniec będziemy mieli
okazję podziwiać Panteon – świątynię wszystkich bogów. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg
DZIEŃ 8, Asyż /04.05.2018/
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu około godziny 7.30 wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Asyżu –
miasta Świętego Franciszka i Świętej Klary. Msza Święta, a następnie zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka
uważaną za jedną z najpiękniejszych świątyń chrześcijańskich na całym świecie. Bazylika składa się z
dwóch: dolnej z grobem Świętego oraz górnej słynącej z przepięknych fresków Giotta. Następnie spacer
po urokliwych uliczkach średniowiecznego miasta. Po około 9 godzinnym zwiedzaniu przejazd do
Polski.
DZIEŃ 9, Gdów /05.05.2017/
Przyjazd do Gdowa. Zakończenie Wyjazdu Pielgrzymkowego.

PIELGRZYMKA
Kahlenberg- Mariazell- Wenecja- Loreto- San Giovanni Rotondo- Monte Cassino-RzymWatykan- Asyż
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1850 ZŁ/OSOBA

CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny standard)
wyżywienie 2 x dziennie: śniadanie i 2-daniowa obiadokolacja, opiekę polskiego pilota-tłumacza,
przewodników lokalnych, materiały informacyjne (mini przewodnik), pamiątki (chusty, przypinki),
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 15000 pln, kosztów leczenia i chorób przewlekłych –
30000 eur, bagaż – 1000 zł.
CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnych biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji
miejskiej w Rzymie, wjazdów do miast – około 110 euro/osoba, napojów do kolacji, napiwków dla
kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 500 zł

CODZIENNE MSZE ŚWIĘTE I OPIEKA DUCHOWA KSIĘDZA

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr 12 251 40 27, wew. 202 (pn-pt 8:00-16:00) oraz e-mailowo:
agnieszkap@chomik.pl

