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PIELGRZYMKA DO FRANCJI
Z NAWIEDZENIEM SANKTUARIUM PARAY LE MONIAL
W 101 ROCZNICĘ UTWORZENIA PARAFII

ALTÖTTING - S.ODILE- COLMAR- CLUNY- PARAY LE MONIAL- MACON
ARS- LYON- LA SALETTE- LE LAUS- BRA- MEDIOLAN- PADWA

16.07- 24.07.2022
DZIEŃ 1 (16.07, sobota): Wyjazd pielgrzymów w godzinach nocnych. Przejazd w kierunku Bawarii,
do ALTÖTTING. Nawiedzenie jednego z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych na terenie
Niemiec, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Czarnej Madonny z IX wieku. Zapoznanie się z
historią miejsca, nawiedzenie Kaplicy Łask. Udział we Mszy św. Czas wolny na indywidualną
modlitwę przed łaskami słynącą figurą Matki Bożej Łaskawej, do której zmierzają rzesze
pielgrzymów od roku 1489, kiedy to zrozpaczona matka położyła na ołtarzu przez cudownym
wizerunkiem martwe ciało swojego utopionego syna, który sposób niewytłumaczalny powrócił do
życia. Przejazd do hotelu w okolicy Stuttgartu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 1 nocleg.
DZIEŃ 2 (17.07, niedziela): Po śniadaniu przejazd do Francji. Pierwszym punktem w tym dniu
będzie położone przepięknie w górach Sanctuaire du Mont SAINTE ODILE (Sanktuarium św.
Otylii)- patronki Alzacji. To niesamowite miejsce jest położone w pobliżu Strasbourga, a wjazd na
górę (764 m.npm) to niezapomniane przeżycie. Obecny klasztor został zbudowany w XVII wieku, na
miejscu średniowiecznej świątyni zburzonej w średniowieczu. W trakcie pobytu w Sanktuarium
chętni mogą podejść do źródła z cudowną wodą o właściwościach uzdrawiających. Następnie
przejazd do COLMAR. Zwiedzanie miasta, uważanego za najpiękniejsze miasto Alzacji, a
będącego stolicą departamentu Haut-Rhin. Spacer po starym mieście i przecinających kanały
krętych uliczkach dzielnicy Petite Venise. Zwiedzanie kościoła dominikanów i kolegiaty św. Marcina.
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i 2 nocleg.
DZIEŃ 3 (18.07, poniedziałek): Śniadanie. Przejazd CLUNY, gdzie zobaczymy pozostałości
romańskiego opactwa benedyktynów. Z Cluny mamy już tylko godzinę jazdy do PARAY LE
MONIAL- miejsca objawień Serca Jezusowego Małgorzacie Alacoque w XVII w. Nawiedzenie
miejsc kultu Najświętszego Serca Jezusowego, zapoznanie się z historią objawień. Udział we Mszy
św. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 3 nocleg.
DZIEŃ 4 (19.07, wtorek): Po śniadaniu przejazd do MACON- najbardziej wysuniętej na południe
miejscowości Burgundii, miasta znanego z drugiego synodu w 585 r., w którym uczestniczył św.
Grzegorz z Tours. Krótki spacer po mieście, w trakcie którego zobaczymy m.in.: Hotel Senecé z
XVII w., Kościół Saint-Pierre z XIX w., Most Saint-Laurent z XI w. Następnie przejazd do ARS.
Nawiedzenie grobu św. Jana Marii Vianneya- patrona proboszczów. Udział we Mszy św.
Nawiedzenie kaplicy „Serca”, kaplicy świec oraz pomieszczeń będących probostwem Świętego.
Modlitwa przy relikwiach św. Vianneya, którego ciało nie zostało dotknięte pośmiertnym
zniszczeniem. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 4 nocleg.
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DZIEŃ 5 (20.07, środa): Po śniadaniu przejazd do centrum LYONU na krótkie zwiedzanie: Katedra
św. Jana, Stare Miasto. Na koniec spacer przez piękny park i ogrody różane na wzgórze z Bazyliką
Notre-Dame de Fourvière, wybudowaną jako dziękczynienie za otrzymane łaski- uratowanie miasta
od wojny i epidemii w XVII w. Następnie przejazd do Sanktuarium LA SALETTE, które jest
usytuowane w Alpach Izerskich na wysokości 1600 m. n.p.m. Zapoznanie się z historią objawień
Pięknej Pani- Pojednawczyni Grzeszników, która we wrześniu 1846 roku objawiła się dwom ubogim
dzieciom: Melanii i Maksyminowi. Sanktuarium w La Salette obfituje w uzdrowienia duchowe. Mimo
swojej surowości jest oazą wyciszenia i zadumy. Uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
Czas wolny na odpoczynek i prywatną modlitwę w otoczeniu majestatycznych alpejskich widoków.
Obiadokolacja, 5 nocleg w Domu Pielgrzyma.
DZIEŃ 6 (21.07, czwartek): Po śniadaniu udział we Mszy św. Dalszy pobyt w La Salette. Następnie
przejazd do pobliskiego LAUS- miejsca objawień Maryi Benedykcie Rencurel na przełomie XVII i
XVIII w. To skromne ale jedno z najważniejszych we Francji miejsc pielgrzymkowych. Po południu
przejazd do Włoch. Wieczorem przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 6 nocleg.
DZIEŃ 7 (22.07, piątek): Po śniadaniu przejazd do BRA, gdzie zobaczymy Sanktuarium Matki
Bożej od Kwiatów. To niezwykłe miejsce powstało na pamiątkę objawień z XIV wieku, a do dzisiaj
mają tu miejsce niecodzienne zdarzenia- n.p. w grudniu kwitną drzewa dzikich śliw. Po południu
przejazd do MEDIOLANU- stolicy Lombardii. Zwiedzanie miasta – Słynna Duomo- gotycka katedra
Narodzin Świętej Maryi, Galeria Wiktora Emanuela II- zwana przez mediolańczyków salottosalonem miasta, Plac Della Scala z Teatrem- najsłynniejszą sceną operową La Scala, kościół Santa
Maria delle Grazie ze słynnym malowidłem ściennym „Ostatnia Wieczerza” Leonarda da Vinci,
kościół Św. Ambrożego, w którym spoczywają szczątki tego świętego. Wieczorem zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja i 7 nocleg.
DZIEŃ 8 (23.07, sobota): Po śniadaniu przejazd do PADWY. Zwiedzanie miasta. Nawiedzenie
Bazyliki św. Antoniego (il Santo). Modlitwa przy grobie świętego, spacer po mieście: skwer Prato
della Valle z posągami zasłużonych postaci miasta. Nawiedzenie Bazyliki św. Justyny- patronki
Padwy, z grobem św. Łukasza Ewangelisty. Po południu wyjazd w drogę powrotną.
DZIEŃ 9 (24.07, niedziela): Powrót do Rybnika w godzinach porannych.

Cena: 2.850 zł przy grupie min. 45 os.
Cena: 2.950 zł przy grupie min. 40- 44 os.
ŚWIADCZENIA:
- ZAKWATEROWANIE: 6 noclegów w hotelach 2*/3*, 1 nocleg w domu pielgrzyma w La Salette,
pokoje 2 osobowe z łazienkami;
- TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, mini barek, dvd, wc);
- WYŻYWIENIE 2x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji;
- OPIEKA PILOTA, OPIEKA KAPŁANA;
- REZERWACJE MSZY ŚW.
- UBEZPIECZENIE: KL (koszty leczenia), w tym CP (leczenie chorób przewlekłych) 15.000 Euro, NNW
(następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15.000 zł, oraz bagaż 1.000 zł. Ubezpieczenie poszerzone o
kwarantannę i leczenie Covid-19;
- ŚPIEWNIK PIELGRZYMA;
- SKŁADKI na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Uwagi:
- program wyjazdu jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot.
- codziennie planowana jest Msza Św.
- na realizację programu (bilety wstępu, przewodnicy lokalni, taksy w hotelach, zestawy audio- guide)
należy przygotować 100 €. Tą kwotę należy przekazać pilotowi.
- cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji.
- dopłata do pokoju 1- osobowego: 700 zł.

