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PIELGRZYMKA DO WŁOCH
śladami św. Rity i św. Ojca Pio

KAHLENBERG – MONTE LUSSARI – ROCCAPRENA – CASCIA – RZYM –
WATYKAN – MONTE SANT'ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO – MANOPPELLO

– LORETO – WENCECJA

Termin: 27.07 – 06.08.2019

Dzień  1  (27.07,  sobota): Zbiórka  uczestników  pielgrzymki.  Wyjazd  z  parkingu  przy  kościele
parafialnym  w  godzinach  rannych.  Przejazd  przez  Czechy  do  Austrii.  Nawiedzenie  Polskiego
Sanktuarium Narodowego na wzgórzu KAHLENBERG (484 m n.p.m), z którego dnia 12 września
1683 roku Król Polski Jan III  Sobieski dowodził  zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. Modlitwa
w  kościele  św.  Józefa,  który  od  1906  roku  prowadzony  jest  przez  polskich  księży
zmartwychwstańców. Udział we Mszy św. na rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowania. Modlitwa
przed obrazem cudownym Matki Bożej  Częstochowskiej przywiezionym na wzgórze Kahlenberg
przez Jana Pawła II w ramach obchodów 300-tnej rocznicy zwycięskiej bitwy. Przejście na taras
widokowy,  z  którego  roztacza  się  panorama  Wiednia.  Dalszy  przejazd  w  kierunku  Włoch.
W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg na terenie
Włoch.

Dzień 2 (28.07, niedziela): Śniadanie. Wjazd kolejką na Świętą Górę  MONTE LUSSARI (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. 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. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w okolicach Ravenny.

Dzień 3 (29.07, poniedziałek): Śniadanie. Przejazd do ROCCAPORENY – miejsca, gdzie urodziła
się św. Rita. Następnie przejazd do  CASCIA – miejsca, gdzie św. Rita wstąpiła do klasztoru św.
Marii Magdaleny. Zapoznanie się z historią miejsca. Modlitwa przy grobie Świętej, która uchodzi za
Patronkę spraw beznadziejnych. Udział we Mszy św. Czas wolny na indywidualną modlitwę przy
relikwiach św. Rity i zakup pamiątek. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

Dzień  4  (30.07,  wtorek): Śniadanie.  Przejazd  do  RZYMU.  Nawiedzenie  Bazyliki  Santa  Maria
Maggiore, gdzie znajduje się słynąca ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani” i relikwie Bożego
Żłóbka. Przejście na Via Merulana. Nawiedzenie kościoła św. Alfonsa di Liguori z oryginalną ikoną
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Udział we Mszy św. Przejazd na Lateran. Nawiedzenie Bazyliki
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św. Jana, głównej katedry Biskupa Rzymu z relikwiami św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela.
Przejście do Kaplicy św. Schodów (Santa Scala), po których – według tradycji – szedł Jezus do
pałacu  Piłata.  Przejazd  do  hotelu  we  Fiuggi.  Zakwaterowanie,  obiadokolacja  połączona
z degustacją wina, nocleg.

Dzień  5  (31.07,  środa):  Wczesne  śniadanie  lub  suchy  prowiant.  Przejazd  do  RZYMU.  Udział
w Audiencji Generalnej z papieżem Franciszkiem. W godzinach popołudniowych spacer po Rzymie
antycznym: Koloseum, Forum Romanum, Forum Trajana,  Kapitol,  Plac  Wenecji  z  imponującym
„Ołtarzem Ojczyzny”. Udział we Mszy św. Powrót do hotelu we Fiuggi. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6 (01.08,  czwartek):  Wczesne śniadanie lub suchy prowiant.  Przejazd do  WATYKANU.
Udział we Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. Modlitwa przy
grobie św. Jana Pawła II. Spacer do Piazza Navona z fontanną Neptuna i najpiękniejszą fontanną
Czterech rzek. Spacer zakończymy przy najstarszej, doskonale zachowanej budowli starożytnego
Rzymu- Panteonie. Czas wolny na degustację pysznych włoskich lodów, kawy cappuccino i zakup
pamiątek. Ostatnim punktem programu będzie przejazd do Bazyliki św. Pawła za Murami, gdzie
znajdują się słynne medaliony z wizerunkami papieży. Powrót do hotelu we Fiuggi. Obiadokolacja
i nocleg.

Dzień 7 (02.08,  piątek):  Śniadanie.  Przejazd na Półwysep Gargano.  Pobyt  na  MONTE SANT'
ANGELO.  Nawiedzenie  Niebiańskiej  Bazyliki  –  groty  uświęconej  obecnością  św.  Michała
Archanioła. (możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami). Zapoznanie się
z historią objawień św. Michała.  Udział  we Mszy św. Przejazd do  SAN GIOVANNI ROTONDO.
Udział  w  Drodze  Krzyżowej.  Zakwaterowanie  w  hotelu  niedaleko  sanktuarium.  Obiadokolacja
i nocleg. Wieczorem możliwość uczestnictwa w modlitwie różańcowej w kaplicy relikwii św. Ojca Pio
o godz. 21.00.

Dzień  8  (03.08,  sobota):  Udział  w  porannej  Mszy  św.  Śniadanie.  Zwiedzanie  sanktuarium
z przewodnikiem lokalnym. Nawiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością św. Ojca Pio.
Wczesnym popołudniem przejazd nad morze. Czas wolny na odpoczynek i plażowanie. Powrót do
San Giovanni. Obiadokolacja i nocleg. Wieczorem, na specjalne życzenie grupy, istnieje możliwość
zrobienia  zakupów  w  specjalnym  sklepie,  gdzie  można  nabyć  produkty  lokalne:  wino,  oliwę,
makaron, różnego rodzaju sery, ciastka i wędliny.

Dzień  9  (04.08,  niedziela): Śniadanie.  Przejazd  do  MANOPPELLO –  miejsca,  gdzie  według
tradycji  znajduje  się  chusta  ze  Świętym  Obliczem  powstałym  na  skutek  nadzwyczajnego
promieniowania. Modlitwa przed słynną relikwią nazywaną potocznie Chustą Weroniki. Udział we
Mszy  św.  Następnie  przejazd  do  LORETO.  Nawiedzenie  sławnego  Sanktuarium  Matki  Bożej
Czarnej Madonny, gdzie zwiedzimy Bazylikę ze Świętym Domkiem, do budowy którego użyto cegieł
z domu św. Rodziny z Nazaretu. Modlitwa przed łaskami słynącą figurą. Spacer po Piazza della
Madonna.  Istnieje  również  możliwość  nabycia  olejku  z  lamp,  które  płoną  przez  cudownym
wizerunkiem Czarnej  Madonny,  a który to jest podawany w celu namaszczania chorych miejsc.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 10 (05.08, poniedziałek): Śniadanie. Przejazd do  WENECJI.  Rejs kanałem Giudecca do
centrum miasta. Nawiedzenie Bazyliki Św. Marka – wzorowanej na kościele Dwunastu Apostołów
w Konstantynopolu, spacer po mieście, zobaczymy: Piazzetta, Piazza San Marco, Pałac Dożów,
Kampanilla- dzwonnica, spacer uroczymi uliczkami weneckimi do dzielnicy Rialto. Czas wolny na
zakup produktów lokalnych (weneckie chusty,  maski,  wyroby ze szkła).  Udział  we Mszy św. na
zakończenie wspólnego pielgrzymowania. Czas wolny na wieczorną toaletę i przygotowanie się do
nocnej podróży. Tranzytowy przejazd przez Austrię i Czechy.

Dzień  11  (06.08,  wtorek):  Powrót  do  kraju  w  godzinach  dopołudniowych.  Pożegnanie  grupy
i zakończenie pielgrzymki.
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Cena: 2300 zł przy grupie 45 osób

Cena: 2250 zł  przy grupie 50 osób

Cena zawiera:
• transport przejazd komfortowym autokarem (WC, barek, DVD, AC);
• zakwaterowanie 9 noclegów w hotelach***/**, pokoje 2- 3 - 4 osobowe z łazienkami;•
• wyżywienie 2x dziennie - 9 śniadań wzmocnionych, 9 obiadokolacji (dwa dania + 

deser)
w tym jedna połączona z degustacją wina;•

• opiekę pilota-przewodnika na całej trasie;
• opiekę duchową kapłana;
• rezerwacje Mszy Św.;
• pakiet pielgrzyma chusty, śpiewniki, obrazki pamiątkowe,
• ubezpieczenie NNW, KL, CP (choroby przewlekłe) SIGNAL IDUNA S.A
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie zawiera:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów;
• lokalnych przewodników i słuchawek tzw. Audio guidy;
• taksy klimatycznej;•
• komunikacji lokalnymi środkami transportu (w Rzymie) barki po Wenecji;•
• wjazdu kolejką na Monte Lussari

Należy przygotować ok. 90/100 euro.

PROPONUJEMY W OSTATNIM DNIU ZORGANIZOWANY POSIŁEK W WENECJI ZA
DODATKOWĄ OPŁATĄ  15 EURO
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