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PIELGRZYMKA DO LA SALETTE I LOURDES
PRAGA - PARAY LE MONIAL - ARS - LOURDES - AVIGNON - LA SALETTE

TERMIN: 28.07- 05.08.2022
PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Wyjazd pielgrzymów w godzinach nocnych (ok. godz. 2:00). Przejazd do PRAGI. Udział
we Mszy św. na rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowania w sanktuarium Praskiego Dzieciątka
Jezus. Modlitwa przed cudowną figurką, która przedstawia Pana Jezusa w wieku mniej więcej
trzech lat. Łaskami słynący wizerunek został wyrzeźbiony w drewnie i pokryty woskiem. Wyobraża
Dziecko o pięknej twarzyczce, które prawą dłoń unosi w geście błogosławieństwa, w lewej zaś
trzyma kulę symbolizującą świat. Dziecię ubrane jest w białą koszulkę, na którą nakłada sięstosownie do okresu liturgicznego- jedną z ponad 70 szat. Wśród nich są ubiory pochodzące z
odległych krajów, takich jak Chiny, Wietnam, Filipiny czy Stany Zjednoczone. Szaty Dzieciątka są
bogato dekorowane. Ozdobiono je perłami i granatami, a także srebrem i złotem. Krótki spacer po
Pradze. Przejazd do hotelu na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 1 nocleg.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu przejazd 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. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i 2 nocleg.
DZIEŃ 3: Śniadanie, przejazd do PARAY LE MONIAL- miejsca objawień Serca Jezusowego
Małgorzacie Alacoque. Zapoznanie się z historią objawień. Nawiedzenie miejsc kultu Najświętszego
Serca Jezusowego. Udział we Mszy św. Przejazd na nocleg. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja i 3 nocleg.
DZIEŃ 4: Śniadanie. Przejazd do LOURDES. Spacer śladami św. Bernadetty (Dom rodzinny,
kościół Serca Jezusowego- miejsce chrztu Świętej, Cachot). Modlitwa i pobyt w Sanktuarium, gdzie
Pielgrzymi mogą w skupieniu i bez pośpiechu uczestniczyć w uroczystościach religijnych.
Zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem udział w procesji ze świecami i 4 nocleg.
DZIEŃ 5: Udział we Mszy św. Śniadanie. Całodzienny pobyt w LOURDES. Udział w Drodze
Krzyżowej na Wzgórzu Espélugues. Czas wolny na indywidualną modlitwę, zakup pamiątek.
Istnieje również możliwość skorzystania z kąpieli w specjalnych basenach, do których jest
doprowadzana woda z cudownego źródła. Wieczorem obiadokolacja, udział w procesji ze świecami
i 5 nocleg.
DZIEŃ 6: Udział we Mszy św. Śniadanie. Przejazd nad Morze Śródziemne. Czas wolny na
odpoczynek (ok. 2 godziny), możliwość kąpieli. Po południu przejazd do AVIGNON. W XIV wieku
papieże przenieśli się tutaj z Rzymu na życzenie króla Filipa IV Pięknego. Awinion był ośrodkiem
religii przez prawie 70 lat. Do dnia dzisiejszego istnieje przepiękny pałac Palais des Papes.
Dodatkowo miasto przyciąga gości galeriami sztuki i licznymi muzeami. W programie również:
Katedra Notre Dame, Most St. Benezet z XIV- zwany mostem złamanym. W trakcie zwiedzania
obiadokolacja w restauracji. Przejazd do hotelu na obrzeżach Avignon, zakwaterowanie, 6 nocleg.
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DZIEŃ 7: Śniadanie. Przejazd do LA SALETTE, które jest usytuowane w Alpach Izerskich na
wysokości 1600 m.n.p.m. Msza Św. Zapoznanie się z historią objawień Pięknej PaniPojednawczyni 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 i 7 nocleg w domu pielgrzyma na wzgórzu saletyńskim.
DZIEŃ 8: Po śniadaniu dalszy pobyt w LA SALETTE. Msza Św. Ok. 13:00 obiad i po obiedzie
wyjazd w drogę powrotną. Wieczorem obiadokolacja na terenie Włoch. Nocny przejazd.
DZIEŃ 9: Powrót do parafii około południa.

Cena: 2.800 zł/ os. (dla grupy min. 46 osób)
Cena: 2.900 zł/ os. (dla grupy 40-45 osób)

Cena obejmuje:
- ZAKWATEROWANIE: 6 noclegów w hotelach 2*/3* , 1 nocleg w domu pielgrzyma (w La
Salette). Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami;
- TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, mini barek, dvd, wc);
- WYŻYWIENIE 2x dziennie: 7 śniadań, 8 obiadokolacji, 1 obiad w La Salette;
- OPIEKĘ PILOTA na całej trasie;
- OPIEKĘ 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 firmy
SIGNAL IDUNA. Ochrona poszerzona o zachorowanie na COVID 19;
- SKŁADKĘ na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy;
- ŚPIEWNIK PIELGRZYMA.
Uwagi:
- program wyjazdu jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot.
- codziennie planowana jest Msza Św.
- na realizację programu (bilety wstępu, przewodnicy, słuchawki) należy przygotować 60 €.
- cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji.

Opcjonalnie proponujemy wykupienie ubezpieczenia kosztów imprezy (koszty rezygnacji),
działającego również w przypadku rezygnacji z tytułu zachorowania na COVID-19, oraz z tytułu
nałożenia kwarantanny na podróżnego: składka 5,5% ceny wyjazdu w wersji standard lub 7% z
chorobami przewlekłymi.
Osoby, które chcą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia, proszone są o zgłoszenie tego
faktu w momencie zapisu na pielgrzymkę.

Zapraszamy na nasz portal pielgrzymkowy

www.moja-pielgrzymka.eu/

