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PIELGRZYMKA DO WŁOCH

RZYM – WATYKAN – ASYŻ – MANOPPELLO – LANCIANO – SERRACAPRIOLA – SAN GIOVANNI
ROTONDO – MONTE SANT’ ANGELO – PIETRELCINA – POMPEJE – NEAPOL – MONTE CASSINO
PROGRAM RAMOWY 9 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników w godzinach wieczornych, transfer na lotnisko MPL Okęcie w Warszawie.
DZIEŃ 2
Godz. 3.55 – Odprawa, godz. 5.55 przelot do Rzymu, godz. 8.15 – lądownie w Rzymie. Przejazd do Asyżu. Zwiedzimy Bazylikę św.
Franciszka, gdzie złożone jest ciało św. Franciszka oraz Bazylikę św. Klary. Czas wolny – możliwość relaksu na średniowiecznej starówce.
Przejazd do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Zobaczymy Porcjunkulę – pierwszy kościół Braci Mniejszych i celę, w której zakończył swe
życie św. Franciszek. Czas wolny Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu. Nawiedzenie Bazyliki św. Piotra. W centralnej części kościoła przed kryptą
znajduje się ołtarz główny, tzw. papieski, a nad nim wykonany z brązu barokowy baldachim projektu Berniniego. Do naw bocznych
przylegają liczne kaplice, w tym kaplica z Pietą Watykańską – rzeźbą Michała Anioła, a obok Kaplica Krucyfiksu. W kaplicy św. Sebastiana
pomodlimy się przy grobie św. Jana Pawła II. Zejście do grot watykańskich, które są miejscem pochówku papieży. Następnie Via della
Conciliazione przez most Świętego Anioła udamy się na zwiedzanie Rzymu barokowego: plac Navona, Schody Hiszpańskie, fontanna di
Trevi. Ciekawą odmiennością od barokowego charakteru tej okolicy będzie starożytny Panteon. Na placu Hiszpańskim zobaczymy statuę
Matki Bożej usytuowaną na szczycie kolumny. Kolejno udamy się na Lateran. Nawiedzenie Bazyliki św. Jana – najważniejszej świątyni
kościoła katolickiego, pierwszej i najstarszej bazyliki chrześcijaństwa. Świątynia ta jest katedrą biskupów Rzymu – papieży. Zwiedzimy
średniowieczny wirydarz, zobaczymy Baptysterium katedry św. Jana – główną kaplicę chrzcielną Kościoła Rzymskiego. Zobaczymy także
kaplicę San Lorenzo i Święte Schody. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu. W zależności od obecności Ojca Świętego, uczestniczyć będziemy w Audiencji
Generalnej. Czas wolny na Placu św. Piotra. Z kolei nawiedzimy Bazylikę Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Śnieżnej. Świątynię tę
nawiedzał Święty Jan Paweł II 8 grudnia w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. To jedna z „Bazylik Większych”,
która zachowała swoją pierwotną formę. W bogato zdobionym marmurowym wnętrzu na szczególną uwagę zasługują mozaiki z V w.
przedstawiające sceny biblijne. Udamy się na spacer po Rzymie Starożytnym, zobaczymy: Koloseum – największy starożytny teatr,
zbudowany w I wieku naszej ery (z zewnątrz), Fora Cesarskie, Forum Romanum, Kolumnę Trajana, Kapitol, Łuk Konstantyna. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
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DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do małej osady Manoppello. Nawiedzimy świątynię Volto Santo z zachowaną chustą św. Weroniki z podobizną
Chrystusa. Przejazd do Lanciano – miejsca Cudu Eucharystycznego. Następnie udamy się do Serracapriola. W wybudowanym w XVI w.
konwencie kapucyńskim przeżywał swój nowicjat Brat Pio, przyszły święty stygmatyk i jeden z największych wspomożycieli w walce ze
złem. Tutaj posługiwał także inny wielki egzorcysta uzdrawiający wielu z opętania – Ojciec Matteo d’Agnone, którego doczesne szczątki
złożono w prezbiterium tutejszego kościoła. Przejazd na obiadokolację i nocleg do San Giovanni Rotondo.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Nawiedzenie Sanktuarium oraz muzeum św. Ojca Pio. Świątynia została wzniesiona z kamienia i drewna. Poznamy miejsca, w
których Święty prowadził pełne dobroci i poświęcenia życie. Nawiedzimy świątynię klasztorną p.w. Matki Bożej Łaskawej, w której przez
52 lata o. Pio spowiadał i sprawował Eucharystię, a także otrzymał stygmaty. Udamy się także do nowego kościoła, w którym od
czerwca 2013 roku wystawione jest w kryształowej trumnie ciało o. Pio – czas na modlitwę i zadumę. Przejazd do Monte Sant’ Angelo –
miejsca, które dało początek kultowi św. Michała Archanioła. Nawiedzenie Sanktuarium św. Michała Archanioła, którego kustoszami od
1996 roku są polscy księża Michaelici. W Świętej Grocie czas na modlitwę i adorację. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do Pietrelciny – miejsca narodzin i młodości Ojca Pio. Spacer po mieście, zobaczymy m.in.: Plac Zwiastowania, dom
rodzinny Świętego, Kościół Św. Anny, w którym został ochrzczony, Kościół Matki Bożej Anielskiej, w którym przez sześć lat po
święceniach pełnił kapłańską posługę, Dom Wujka Michele - izdebkę, która była świadkiem wielu jego mistycznych przeżyć, drzewo na
Piana Romana, pod którym otrzymał pierwsze, niewidzialne stygmaty. Przejazd do Pompei – miasta, które 24 sierpnia 79 r. zostało
zasypane na kilkanaście stuleci ponadpięciometrową warstwą pyłu wulkanicznego. Zwiedzając Pompeje zobaczymy liczne świątynie,
fora, teatr oraz domy mieszkalne. Nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, którego konsekracja nastąpiła w 1892 r. Już dwa
lata później Sanktuarium zostało wyniesione do rangi bazyliki mniejszej, a 4 maja 1901 r. papież Leon XIII ogłosił świątynię Sanktuarium
Papieskim. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Neapolu.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Przejazd do Neapolu. Spacer po mieście. Zobaczymy miejsca związane z życiem O. Dolindo Ruotolo: kamienicę przy Via
Salvator Rosa 58, gdzie spędził ostatnie lata życia i zmarł 19 listopada 1970 roku; kościół Santa Teresa al Museo, gdzie odprawił swoją
pierwszą mszę po zniesieniu zakazu przez papieża Piusa XI. Przy tym kościele działa też Apostolato Stampa, gdzie siostry zakonne
opiekują się dorobkiem ojca Dolindo (tu znajduje się oryginał modlitwy “Ty się tym zajmij!”). Odwiedzimy również grób ojca Dolindo
przy kościele San Giuseppe dei Vecchi e Immacolata di Lourdes. Ponadto zobaczymy również miejsca związane ze św. Januarym,
patronem miasta. W Neapolu, od kilkunastu stuleci, co jakiś czas wydarza się zjawisko, zwane "cudem św. Januarego". Nawiedzimy
katedrę św. Januarego, gdzie znajduje się baptysterium z V wieku. Czas wolny na Piazza Plebiscito ze wspaniałym widokiem na
Wezuwiusz, Zatokę Neapolitańską i Capri. Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Cassino.
DZIEŃ 9
Śniadanie, po którym udamy się na Wzgórze Monte Cassino, które wraz z opactwem benedyktyńskim w czasie trwanie II wojny
światowej było kluczowym punktem obrony niemieckiej „linii Gustawa” zdobytym przez żołnierzy II korpusu. U podnóża klasztoru
nawiedzimy cmentarz żołnierzy polskich oraz ich dowódcy gen. Andersa. Transfer na lotnisko w Rzymie. Godz. 15.30 Przelot powrotny
do Warszawy. Lądowanie o godzinie 18.00, transfer do miejsca zbiórki, zakończenie pielgrzymki.

TERMIN: 15-23.09.2019
CENA:
3290 zł + 120 €
ZAPEWNIAMY:
• przelot wraz z opłatami lotniskowymi oraz bagażem głównym 10 kg i bagażem podręcznym
• komfortowy przejazd na całej trasie we Włoszech
• komfortowy transfer z miejsca zbiórki na lotnisko oraz powrót,
• 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2-3 os. z łazienkami
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota,
• bilety wstępu, opłaty drogowe, wjazdy do miast, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki programowe, opłatę na TFG
• ubezpieczenie KL+Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2000 € do 10 000 zł w RP
UWAGI
• program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach św.
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• dokument niezbędny do wyjazdu: dowód osobisty lub paszport

