Program parafialnej pielgrzymki do Włoch
w dniach 13 – 20 października 2018r.
WIEDEŃ - LORETO – MANOPELLO - LANCIANO - SAN GIOVANI ROTONDO –
MONTE SAN ANGELO – NEAPOL - MONTE CASSINO – RZYM – WATYKAN –
CASCIA – ASYŻ - PADWA - WENECJA
1. Dzień: Wyjazd z D.T. do Wiednia, Kalenberg, spacer po Wiedniu, nocny przejazd do Włoch.
2. Dzień: przyjazd do Loreto ok. 7.00 – zwiedzanie słynnej Bazyliki i Domku Świętej Rodziny
oraz nawiedzenie Cmentarza Żołnierzy Polskich, czas na modlitwę do 9.00. Przejazd do
Manoppello, wizyta w sanktuarium Boskiego Oblicza. Przejazd do Lanciano – zwiedzimy
Katedrę (miejsce cudu eucharystycznego) Msza Święta ok. godz. 15.00; wyjazd do San
Giovanni Rotondo – zakwaterowanie i obiadokolacja
3. Dzień: śniadanie; Msza Święta o 8.15, zwiedzanie miejsc związanych z pobytem i
działalnością Świętego Ojca PIO; przejazd na Monte Sant Angelo – nawiedzenie groty gdzie
ukazał się Święty Michał Archanioł; Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4. 4 Dzień: śniadanie; przejazd do Pompejów, zwiedzanie Bazyliki Matki Bożej
Pompejańskiej, przejazd na Wezuwiusz, spacer do krateru, przejazd na Monte Cassino –
nawiedzenie Cmentarza Żołnierzy Polskich, czas na modlitwę oraz zwiedzanie Klasztoru
OO. Benedyktynów; wyjazd do hotelu w miejscowości Fiuggi – zakwaterowanie i
obiadokolacja.
5. 5 dzień: śniadanie; wyjazd do Watykanu, uczestnictwo pielgrzymów w Audiencji Generalnej
pod przewodnictwem papieża Franciszka. Czas wolny na zakup pamiątek i dewocjonaliów;
zwiedzanie bazyliki Santa Maria Maggiore; Msza Święta w kościele Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, zwiedzanie bazyliki św. Jana na Lateranie, sanktuarium Św. Schodów.
Powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.
6. Dzień: śniadanie wyjazd do Watykanu, zwiedzanie bazyliki św. Piotra z przewodnikiem
lokalnym i nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II. Zwiedzanie Rzymu Starożytnego,
Koloseum (zwiedzanie z zewnątrz), Spacer do słynnej fontanny Di Trevi i schodów
hiszpańskich, powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.
7. Dzień: śniadanie; wyjazd do Cascii – nawiedzenie sanktuarium i relikwii św. Rity; przejazd
do Asyżu m.in. Bazyliki Św. Franciszka, Św. Klary i Matki Bożej Anielskiej, przejazd do
Padwy i Wenecji.
8. Dzień: Przyjazd do Dąbrowy Tarnowskiej ok. godz. 19.00
Koszt 8 – dniowej pielgrzymki wynosi: 1700 zł
Organizator zapewnia: – autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem, noclegi w hotelach
(pokoje z łazienkami 2, 3 os.) – wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje (z
wyłączeniem przejazdów nocnych) – obsługę pilota na całej trasie (pilot kieruje grupą i oprowadza
po zwiedzanych obiektach – opieka duchowa kapłana). Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów ich leczenia za granicą oraz utraty bagażu.
Spotkanie organizacyjne: 1 października godz. 18.30 w Domu Parafialnym. Kontakt tel.
606 963 964

