Sanktuarium Świętego Józefa w
Prudniku

Pielgrzymka do WŁOCH
Termin: 22.06 – 3.07.2018
1 dzień (piątek 22.06.2018): Zbiórka 17.30; 18.00 Msza święta i wyjazd z Prudnika.
Przejazd przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch.
2 dzień (sobota 23.06.2018): Przyjazd do Padwy w godzinach porannych – nawiedzenie
Bazyliki
Św.
Antoniego
i
Msza
Św.
O
godz.
10:30
przejazd
na Górę Alwernia (La Verna) - o godz. 15:00 procesja do miejsca stygmatyzacji św.
Franciszka. Indywidualna modlitwa. Ok. godz. 18:00 przyjazd do hotelu w okolicach
Asyżu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg,
3

dzień (niedziela 24.06.2018):
Po śniadaniu przejazd na Mszę Św.
w Bazylice Matki Bożej Anielskiej z kapliczką Porcjunkula i celą śmierci
św. Franciszka. kościoła św. Damiana - miejsce nawrócenia św. Franciszka. Przejazd
i zwiedzanie Rivotorto - miejsca założenia pierwszej franciszkańskiej wspólnoty
i napisania przez Świętego pierwszej reguły. Dalszy przejazd do Casci – nawiedzenie
grobu św. Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych oraz nawiedzenie jednego
z cudów eucharystycznych znajdującego się w Bazylice św. Rity. Przejazd
do Rocaporeny do domu rodzinnego świętej Rity. Wieczorem powrót
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

4 dzień (poniedziałek 25.06.2018): Po śniadaniu przejazd na Mszę Św. w Bazylice św.
Franciszka w Asyżu, przy grobie Świętego. Spokojny sacer uliczkami średniowiecznego
miasta do Placu Comune. Nawiedzenie miejsc związanych z urodzeniem i dzieciństwem
św. Franciszka: oratorium San Francesco Piccolino i Chiesa Nuova, katedry św. Rufina
z chrzcielnicą – przy której św. Franciszek i św. Klara przyjęli chrzest oraz wizyta
w bazylice świętej Klary, gdzie znajduje się krzyż z kościoła św. Damania i doczesne
szczątki św. Klary. Po południu przejazd do Perugii, stolicy Umbrii, spacer po
historycznym centrum: Piazza IV Novembre - Palazzo dei Priori, fontanna Maggiore.
Wieczorem powrót do hotelu w okolicy Asyżu. Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień (wtorek 26.06.2018): Po śniadaniu przejazd do Doliny Rieti – w szczególności
do Greccio – miejsce urządzenia przez św. Franciszka pierwszej bożonarodzeniowej
szopki (Msza Św.). Po południu przyjazd na Wodospad Cascata delle Marmore w
Terni. Castalle delle Marmore zostały stworzone przez Rzymian w 271 r. p.n.e., gdy
odwrócono bieg rzeki Velino w kierunku Nery z powodu osuszania bagien na południu.
Wodospad liczy 165 metrów. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicach
Rzymu.
6 dzień (środa 27.06.2018): Po śniadaniu przejazd na Watykan, Audiencja z udziałem
Ojca Świętego, Msza Św., zwiedzanie Bazyliki i Placu św. Piotra, nawiedzenie grobu
Jana Pawła II. Dalej spacer po Rzymie: Zamek Anioła, Piazza Navona z Fontanną

Czterech Rzek, Panteon, Piazza Colonna, Kościół pod wezwaniem Trójcy Św., Schody
Hiszpańskie, Fontanna di Trevi. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
7 dzień (czwartek 28.06.2018): Po śniadaniu przejazd na całodzienne zwiedzanie
Rzymu: nawiedzenie Bazyliki św. Jana na Lateranie, Baptysterium, Święte Schody,
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Piazza Venezia, Forum Trajana. Nawiedzenie
Bazyliki Matki Bożej Większej i Bazyliki św. Pawła za Murami (Msza Św.). Wieczorem
powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
8 dzień (piątek 29.06.2018): Po śniadaniu przejazd do Neapolu i krótkie zwiedzanie,
m.in. nawiedzenie Katedry św. Januarego i kościoła San Giuseppe dei Nudi - modlitwa
przy grobie ks. Dolindo Ruotolo (Msza Św.). Dalszy przejazd do Pompei i zwiedzanie
ruin miasta zniszczonego lawą Wezuwiusza w I w.n.e. Nawiedzenie Sanktuarium
Królowej Różańca z cudownym obrazem w Pompejach, grobu Bartolomeo Longo.
Wieczorem przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
9 dzień (sobota 30.06.2018): Po śniadaniu przejazd do Monte San Angelo na
Półwyspie Gargano – zwiedzanie groty Michała Archanioła. Dalszy przejazd do San
Giovanni Rotondo i zwiedzanie: Kościół antyczny (Msza Św.), Bazylika Ojca Pio z
grobem świętego, muzeum św. Ojca Pio wraz z celą świętego i krzyżem pod którym
dostał stygmaty. Obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo.
10 dzień (niedziela 1.07.2018): Po śniadaniu przejazd do Manopello, gdzie znajduje się
"chusta św. Weroniki, na której według legendy odcisnęło się Oblicze Jezusa złożonego
w grobie. Dalszy przejazd do nawiedzenie Bazyliki Świętego Domku w Loreto: dom
rodzinny najświętszej Marii Panny przeniesiony z Ziemi świętej przez rodzinę de Angelis,
Bazylika (Msza św.). Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicach Rimini nad Morzem
Adriatyckim na obiadokolację i nocleg.
11 dzień (poniedziałek 2.07.2018): Po śniadaniu krótki odpoczynek nad morzem i przed
południem wyjazd do Rawenny. Spacer po Ravennie – mieście mozaik. Zwiedzanie
bazyliki Św. Witalisa (Msza Św.), baptysterium Neona, bazyliki Św. Apolinarego oraz
Piazza del Popolo. Po południu wyjazd w drogę powrotna. Przejazd przez Włochy,
Austrię i Czechy.
12 dzień (wtorek 3.07.2018): Przyjazd na miejsce i zakończenie pielgrzymki w godzinach
porannych.

CENA:

2200PLN/os. (min. 45os.); 2320PLN/os. (min. 40os.); 2440PLN/os. (min. 35os.); 2590PLN/os.

(min. 30os.)

CENA ZAWIERA:
 Przejazd autokarem turystycznym wysokiej klasy z WC, DVD, barkiem i
klimatyzacją.
 9 noclegów w hotelach (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami),
 wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji
 opieka pilota
 rezerwacje Mszy Św. (codziennie będzie odprawiana Msza Św.)
 Ubezpieczenie NNW i KL

CENA NIE ZAWERA: kosztów biletów wstępu, komunikacja miejska, płatne
wjazdy do miast, słuchawki, przewodnicy lokalni – ok. 80eur/os. (zbierane w
autokarze)
 UWAGI:
Dokumenty potrzebne w podróży – dowód osobisty lub ważny paszport

Informacje O.Faustyn
ofaustyn@wp.pl

