Pielgrzymka ze Lwowa do Rzymu na kanonizację

Kanonizacja dwóch błogosławionych papieży Jana
XXIII i Jana Pawła II odbędzie się 27 kwietnia 2014 r.
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Pielgrzymka potrwa 8 dni.
zwiedzane miejscowości:

Wenecja, Rzym (3 dni), Watykan, Asyż, Padwa, Máriapócs
Grupa rzymskokatolicka wraz z kapłanem
Msza św. codziennie w jęz. polskim lub ukraioskim
Termin wyjazdu:
24 kwietnia – 1 maja 2014 r.

Program Pielgrzymki:
Dzień I: 24 kwietnia.
Wyjazd ze Lwowa do Wenecji.
Dzień II: 25 kwietnia.
Po drodze do Wiecznego Miasta zatrzymamy się w jednym z najpiękniejszych i
najbardziej wyjątkowych miast świata – Wenecji. Dzieo zacznie się od porannego
spaceru wąskimi uliczkami tego miasta. Zobaczymy jeden z najbardziej znanych
mostów Wenecji Rialto. Dowiemy się o historii Wenecji oraz zwiedzimy Bazylikę św.
Marka, gdzie przechowywane relikwie Ewangelisty. W Bazylice prawdopodobnie
zostanie sprawowana Eucharystia, po której mamy wolny czas na zwiedzanie miasta.
Do autokaru wracamy tramwajem wodnym. Przejazd na kolację i nocleg.
Dzień III: 26 kwietnia.
Śniadanie. Pierwszy dzieo w Rzymie rozpocznie się Mszą św. w jednej z Bazylik Rzymu.
Zwiedzimy Bazylikę św. Piotra, gdzie znajduje się grób Piotra Apostoła. Pomodlimy się
przy grobie błogosławionych Papieży – Jana Pawła II i Jana XXIII, przy relikwiach
ukraioskiego świętego – Jozafata Kuncewicza. W podziemiach Bazyliki znajdują się
Groty Watykaoskie, gdzie umieszczone są sarkofagi 23 papieży przy grobie Apostoła

Piotra. Wszystkich pogrzebanych papieży w Bazylice 164. Dookoła grobu św. Piotra
wybudowano 5 kaplic narodowych. Zwiedzając miasto, zobaczymy Rzym starożytny:
Zamek św. Anioła, jeden z najpiękniejszych placów Rzymu Plac Navona, starożytną
świątynię wszystkich bogów Panteon, piękną barokową Fontannę di Trevi. Przejazd na
kolację i nocleg w hotelu.
Dzień IV: 27 kwietnia.
Śniadanie. Udział w programie kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II i
Błogosławionego Papieża Jana XXIII. Przejazd na kolację i nocleg w hotelu.
Dzień V: 28 kwietnia.
W tym dniu bierzemy udział w dziękczynnej Eucharystii za dar życia i posługi Jana
Pawła II w jednej z czterech Bazylik papieskich – Bazylice Świętego Pawła, której ołtarz
jest zbudowany na grobie Apostoła Pawła. Nad ołtarzem znajduje się łuk triumfalny V
w. – dar cesarzowej Galli Placydii. Nad kolumnami są umieszczone portrety 265
Papieży. Zwiedzając miasto obejrzymy Bazylikę Santa Maria Maggiore, jedną z 40
świątyo Rzymu poświeconych Najswiętszej Maryi Pannie, oraz cudowny obraz Matki
Bożej Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego. Tutaj w pierwszym dniu swego
pontyfikatu modlił się Papież Franciszek. Koniecznie zwiedzimy jeszcze jedną papieską
Bazylikę – św. Jana na Lateranie. Z modlitwą w sercu będziemy mieli możliwośd na
kolanach wspiąd się Świętymi Schodami, po których Jezus był prowadzony na sąd do
Poncjusza Piłata. Przejazd na kolację i nocleg do hotelu.
Dzień VI: 29 kwietnia.
Śniadanie, zwiedzanie Asyżu, miasta średniowiecza, piekno i pokój którego dotyka
głębi duszy każdego pielgrzyma. Po drodze do Asyżu zapoznamy się z życiem jego
najwybitniejszych dzieci – św. Franciszka i św. Klary. W tym dniu zwiedzimy cztery
kościoły w Asyżu: Bazylikę Matki Bożej Anielskiej, z którą jest związany największy cud
w życiu św. Franciszka, Kościół św. Damiana, odbudowany rękoma Świętego, Bazylikę
św. Franciszka, gdzie są relikwie Świętego (tutaj będzie sprawowana Msza św.) oraz
Bazylikę św. Klary. Przejazd nocny do Padwy.
Dzień VII: 30 kwietnia.
Śniadanie. Padwa jest najstarszym miastem w północno-wschodnich Włoszech,
niedaleko Wenecji. Wg legendy powstało ono w XII w. przed Chr. W ciągu całej historii
Włoch był to ważny ośrodek kulturowy, gdzie znajduje się jeden z najstarszych
uniwersytetów Europy. Patronem Padwy jest św. Antoni, a jego relikwie przyciągają
pielgrzymów z całego świata. Zwiedzimy Bazylikę św. Antoniego, kościół św. Justyny,
gdzie są relikwie Ewangelisty Łukasza, Macieja oraz relikwie pierwszych męczenników;
plac obok kościoła św. Justyny.

Przejazd do Máriapócs, miasta na wschodnich Węgrzech, gdzie znajduje się klasztor ze
świątynią św. Michała oraz kopia słynnej na całą Europę cudownej ikony Matki Bożej,
która należy do tzw. płaczących.
Dzień VIII: 1 maja.
Powrót do Lwowa.
Koszt wyjazdu: 4823*UAH (425 euro + 100 grn)
* wartośd zmienna w zależności od kursu walut w dniu płatności.
Informacja dodatkowa:
Koszt wyjazdu zawiera: 4 noclegi w hotelu po 2-3 osoby w pokojach z łazienką oraz 1
nocleg w Domu Pielgrzyma (4-osobowe pokoje z łazienką na korytarzu) w
Częstochowie; 5 śniadao, 5 kolacji, przejazd autokarem euroklasy, obecnośd kapłana,
przewodnika grupy, ubezpieczenie medyczne.
Nie liczymy: wystawienie wizy Schengen 35 euro (z wyjątkiem dzieci, studentów do 21
lat, emerytów), usługi centrum wizowego 230 grn.; wydatki na transport miejski oraz
wycieczki wg programu w sumie 40 euro.

