
PIELGRZYMKA
DO WŁOCH

TERMIN:
02.09.-09.09.2018 

CENA:
1500 zł / os.

dorosła
1250zł dziecko do

12 lat

 ZAPEWNIAMY:

✔ 5 noclegów

✔ 5 śniadań, 6 obiadokolacji

✔ ubezpieczenie KL, NNW

✔ transport autokarem na 

podanej trasie

  DODATKOWO PŁATNE

✔ opłaty wjazdowe do 

włoskich miast,usługi 
przewodników lokalnych 
oraz bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów ok 
65e

                     
DZIEŃ 1.    02.09.2018
Przejazd  przez  Polskę,  Czechy  i  Austrię
do Włoch.

DZIEŃ 2.   03.09.2018
Rano  przyjazd  do  ASYŻU,  miejsca  urodzenia
św. Franciszka i św. Klary.  Zobaczymy Bazylikę
św.  Franciszka  wraz  z  grobem,  zaliczaną  do
najpiękniejszych  chrześcijańskich  świątyń,
zwiedzimy  stare  miasto  oraz  Bazylikę  MB
Anielskiej z Porcjunkulą oraz wybierzemy się na
niezapomniany  spacer  średniowiecznymi
uliczkami.  Po  dziewięciogodzinnym  pobycie
w Asyżu przejazd na nocleg.

DZIEŃ 3   04.09.2018
śniadanie.  Przyjazd  do  ROCCAPORENA –
miejsca  narodzin  św.  Rity,  tu znajduje  się  jej
dom, w którym mieszkała do czasu wstąpienia
do klasztoru, „cudowny ogród” i „skała”,  gdzie
Święta  się  modliła.  Wspólna  msza  święta.
Następnie  przejazd  do  miejscowości  CASCIA,
gdzie  znajduje  się  Bazylika  i  grób  św.  Rity.
Przejazd do  LANCIANO  – miejsca  pierwszego
i  najważniejszego  cudu  eucharystycznego
na świecie. Następnie przejazd   do klasztoru w
SERRACAPRIOLI.  Wejdziemy  do    białego
maleńkiego  kościółka  z  freskiem  Świętej
Rodziny nad wejściem.   W kościele znajduj się
też figura młodego Ojca Pio upamiętniająca jego
pobyt w tym miejscu. To tutaj podczas modlitwy
w chórze Ojciec Pio często płakał tak bardzo, że
aż  łzy  kapały  na  podłogę.  Współbracia
żartobliwie  nazwali  go  płaczką,  nie  rozumiejąc
jego  głębokiego  wnikania  w  tajemnicę  Męki
Zbawiciela.  Spośród  kapucynów  wiodących
święte  życie  w  tym  klasztorze  należy
wspomnieć:  ojca  Matteo  d’Agnone  –
prowincjała, teologa, egzorcystę (zmarł w opinii
świętości w 1616 roku; jego prochy znajdują się
w  prezbiterium  tutejszego  kościoła)  i  ojca
Rafaelle  da  Sant’Elia  a  Pianisi,  zwanego
„Świętym  Mnichem”  (zmarł  w  1901  roku).
Obydwaj  posiadali,  dane  od  Pana,  dary
proroctwa  i  czynienia  cudów.  Przejazd  na
obiadokolację   i nocleg.

DZIEŃ 4.  05.09.2018
Po  śniadaniu  pobyt  w  SAN  GIOVANNI
ROTONDO,  gdzie  żył  i  tworzył  św.  Ojciec  Pio,
kapłan,  który  za  życia  otrzymał  stygmaty
Chrystusa.  Wizyta  w  antycznym  kościółku,
zwiedzanie  muzeum  klasztornego  oraz  nowej
bazyliki z przepiękną w całości pokrytą mozaikami
kryptą,  w której wystawione jest ciało  Św. Ojca
Pio.  Droga  Krzyżowa  na  wzgórzu.  Wyjedziemy
także na Monte Sant' Angelo          - do pełnego
uroku  miasteczka  na  Górze  Anioła,  miejsca
objawień św. Michała Archanioła.  Obiadokolacja .
Nocny przejazd.

DZIEŃ 5. 06.09.2018
Przyjazd do  PIETRELCINY -  miejsca urodzenia
Św. Ojca Pio. Następnie  przejazd na zwiedzanie
POMPEJÓW –  sanktuarium  Matki  Bożej
Różańcowej,gdzie   dwukrotnie  pielgrzymował
papież  Jan  Paweł  II Benedykt  XVI  oraz
Franciszek    Przejazd do  NEAPOLU,  gdzie   w
katedrze  obserwować  można  „Cud  krwi”
Świętego  Januarego  oraz  zapoznanie  się  z
historią  Sługi  Bożego  Dolindo  Ruotolo,  który
cieszył się wielkim szacunkiem Ojca Pio; obecnie
trwa proces beatyfikacyjny Dolindo.  Przejazd na
obiadokolację     i nocleg.

DZIEŃ 6. 07.09.2018
Przejazd do  RZYMU i WATYKANU.  Spacer po
najpiękniejszych  placach  Wiecznego  Miasta:
barokowy  Piazza  Navona  z  fontanną  Quattro
Fiume, Piazza Rotonda z Panteonem – antyczną
świątynią  wszystkich  bogów,  mieszczącą  grób
Rafaela.  Przejście na Piazza di Trevi – małego
placu  z  monumentalną  fontanną  di  Trevi,
upamiętnioną w filmie „La Dolce Vita”. Spacer
po słynnych Schodach Hiszpańskich. Wejście do
Forum Romanum i Koloseum. Wizyta w bazylice
św.  Jana  na  Lateranie,  jednej  z  pierwszych
siedzib  papieskich  i  Święte  Schody,  znane
również jako Schody Piłata .Zwiedzanie placu i
wnętrza  Bazyliki  św.  Piotra.  Wizyta  w miejscu
spoczynku  Jana  Pawła  II. Przejazd  na
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7.  08.09.2018
Śniadanie.  Przejazd do  ORVIETO -  miasteczka
położonego  na  skale,  będącego  świadkiem
cudu  eucharystycznego  związanego
z  zapoczątkowaniem  święta  Bożego  Ciała.
Przejazd na obiadokolację i nocleg. .

DZIEŃ 8  09.09.2018
Wczesne śniadanie. Przejazd do Polski. Powrót na
miejsce zbiórki w późnych godzinach nocnych.

        

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II



