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 PIELGRZYMKA DO LOURDES
szlakiem sanktuariów alpejskich

EINSIEDELN – ARS – LOURDES – AVINION – LA SALETTE – TURYN – PADWA – MONTE
LUSSARI

      

Termin: 4 - 14.08.2019

RAMOWY PROGRAM:

Dzień 1 (04.08,  niedziela):  Udział  we Mszy św.  na rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowanie.
Przejazd nocny w kierunku Szwajcarii.  

Dzień  2  (05.08,  poniedziałek): Śniadanie  we  własnym zakresie.  Przejazd  do  EINSIEDELN.
Pobyt w największym Sanktuarium Maryjnym w Szwajcarii, zwanym "Szwajcarską Częstochową".
Nawiedzenie  klasztoru  benedyktynów,  w  którym znajduje  się  kaplica  zbudowana  z  czarnego
marmuru na miejscu poprzedniej skromnej kapliczki. W jej wnętrzu znajduje się figurka Czarnej
Madonny,  do  której  co  roku przyjeżdża wiele  tysięcy  pielgrzymów.  Figurka  Czarnej  Madonny
pochodzi z XV wieku, wykonana została z drzewa gruszowego i swój kolor zawdzięcza sadzom i
dymowi ze świec. Gdy w XIX wieku została poddana renowacji i oczyszczono ją, wierni przeżyli
szok, gdy zobaczyli oryginalne kolory figurki. Dlatego bardzo szybko twarz i ręce zostały pokryte
czarną farbą. Czas wolny na indywidualną modlitwę przed łaskami słynącym wizerunkiem. Udział
we Mszy św. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i 1 nocleg.

Dzień 3 (06.08,  wtorek): Po śniadaniu 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.  Zakwaterowanie  w hotelu  lub
domu pielgrzyma. Obiadokolacja i 2 nocleg. 

Dzień 4 (07.08, środa): Śniadanie. Udział we Mszy św. w sanktuarium. Przejazd do LOURDES.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wieczorem udział w procesji ze świecami , przejście do
Groty Objawień i 3 nocleg.
  
Dzień 5 (08.08, czwartek): Po śniadaniu całodzienny pobyt w LOURDES. Udział we Mszy św.,
modlitwa przy Grocie Massabielle, spacer śladami św. Bernadetty – dom rodzinny, Cachot, kościół
parafialny ze chrzcielnicą, w której została ochrzczona św. Bernadeta. Czas wolny na modlitwę i
zakup  pamiątek.  (dla  chętnych  możliwość  skorzystania  z  kąpieli  w  basenach  z  Cudownego
Źródła) Obiadokolacja. Uczestnictwo w wieczornej procesji światła i w modlitwie różańcowej. 4
nocleg. 

Dzień 6 (09.08, piątek):  Po śniadaniu przejazd do  AWINIONU-  miasta papieży. W programie
Pałac Papieski, Katedra Notre Dame, Ogrody Papieskie, Most St. Benezet z XIV- zwany mostem
złamanym. Udział we Mszy św. Czas wolny na zakup regionalnych produktów: olejki zapachowe,
naturalne  mydełka,  kosmetyki  na  bazie  lawendy,  wyroby  z  porcelany.  Następnie  przejazd  do
hotelu w Grenoble. Obiadokolacja i 5 nocleg.
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Dzień 7 (10.08, sobota): Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium LA SALETTE. Zakwaterowanie  w
domu pielgrzyma. Całodniowy pobyt w LA SALETTE - malowniczo położonego w Alpach, gdzie w
1846 ukazała się Matka Boska dwojgu pastuszkom: Melanii i Maksyminowi. Sanktuarium w La
Salette obfituje w uzdrowienia duchowe. Mimo swojej surowości jest oazą wyciszenia i zadumy.
(ok.  1800 m.n.p.m.).  Udział  we Mszy św.  Czas wolny  na  indywidualną  modlitwę w otoczeniu
alpejskich krajobrazów i odpoczynek. Wieczorem obiadokolacja, udział w procesji ze świecami. 6
nocleg.

Dzień 8: (11.08, niedziela):  Śniadanie. Przejazd do  TURYNU. Nawiedzenie Katedry św. Jana,
gdzie  znajduje  się  słynny  Całun  Turyński.  Następnie  przejazd  do  Valdocco.  Nawiedzenie
Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Modlitwa przy relikwiach św. Jana Bosco i św.
Dominika Savio. Udział we Mszy św. Przejazd do hotelu, Obiadokolacja i 7 nocleg.  

Dzień 9  (12.08,  poniedziałek): Po  śniadaniu  przejazd do PADWY.  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. Udział we Mszy św. Nawiedzenie sanktuarium św. Leopolda
Mandića – Patrona Spowiedników i Penitentów. Czas na prywatną modlitwę i zakup pamiątek i
lokalnych produktów. Udział we Mszy św. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i 8 nocleg.

Dzień 10 (13.08, wtorek):  Śniadanie. Przejazd na MONTE LUSSARI. Wjazd kolejką na  Świętą
Górę  (1770  m.n.p.m.)  w  Alpach  Julijskich,  niedaleko  Tarvisio.  Nawiedzenie  sanktuarium
maryjnego, do którego pielgrzymują wierni z trzech narodów zamieszkujących te tereny (Austrii,
Słowenii i Włoch). Udział we Mszy św. na zakończenie wspólnego pielgrzymowania. Czas wolny
na  indywidualną  modlitwę  przez  łaskami  słynącym  wizerunkiem  Matki  Bożej  z  Dzieciątkiem.
Początki tego niezwykłego miejsca sięgają 1360 roku, gdy pewien pasterz z położonej u stóp góry
miejscowości Camporosso zgubił swoje owce. Odnalazł je po krótkich poszukiwaniach. Wszystkie
zebrały się pod sosnowym drzewkiem. Gdy pasterz podszedł bliżej zauważył figurkę matki Boskiej
z  Dzieciątkiem,  postanowił  zabrać  ze  sobą  do  wsi  i  pokazać  ją  miejscowemu proboszczowi.
Jednak następnego ranka figurka wróciła na swoje miejsce, a owce ponownie ją otoczyły. Taka
sytuacja powtórzyła się jeszcze kilka razy. Wreszcie proboszcz zwrócił się o poradę do patriarchy
Akwilei. Ten poradził zostawić figurkę tam, gdzie chce być i wybudować dla niej kaplicę. Wyjazd w
drogę powrotną. Przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót do kraju po północy.

 

Cena:  2.650 zł /os. przy grupie 45 - 50 os.

Cena zawiera:
• transport przejazd luksusowym autokarem (WC, cafe -bar, DVD, klimatyzacja)
• zakwaterowanie 8 noclegów: w hotelach ***/**, pokoje 2-3 os. z łazienkami i w domu 

pielgrzyma
• wyżywienie 8 śniadań, 8 obiadokolacji
• opiekę pilota – przewodnika na całej trasie
• opiekę duchową kapłana
• ubezpieczenie NNW, KL, CP, bagaż SIGNAL IDUNA S.A.
• pakiet pielgrzyma: chusta, śpiewnik, pamiątkowe obrazki
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taksy klimatycznej, opłat za przewodników 

lokalnych (ok. 50 – 55 euro/ os., do rozliczenia pod koniec pielgrzymki)
• napoje do obiadokolacji płatne we własnym zakresie
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