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PIELGRZYMKA DO WŁOCH 9 DNI

· LORETO · MANOPPELLO · LANCIANO · SERRACAPRIOLA · SAN GIOVANNI ROTONDO · MONTE SANT’ ANGELO
· BARI · ALBEROBELLO · PIETRELCINA · MONTE CASSINO · RZYM · WATYKAN · ORVIETO
PROGRAM RAMOWY 9 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Łodzi we wczesnych godzinach rannych. Przejazd na nocleg w okolice Udine. W tym
dniu nie ma obiadokolacji.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Loreto. Nawiedzimy sanktuarium Santa Casa, miejsce kultu maryjnego, z tzw. Świętym
Domkiem, który według legendy jest nazaretańskim domem Maryi. Miał on zostać przewieziony z Nazaretu do Włoch
przez rodzinę De Angelis, która chciała w ten sposób uchronić go przed zniszczeniem. Zobaczymy liczne kaplice, w
tym kaplicę polską. Udamy się na plac Madonny, do pięknej fontanny oraz dzwonnicy. Przejazd na obiadokolację i
nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do małej osady Manoppello, założonej przez Longobardów. Nawiedzimy świątynię Volto Santo z
zachowaną chustą św. Weroniki z podobizną Chrystusa. Papież Benedykt XVI odwiedził sanktuarium Volto Santo w
dniu 1 września 2006 – była to pierwsza wizyta papieska w Manoppello. Przejazd do Lanciano – nawiedzimy miejsce
pierwszego potwierdzonego Cudu Eucharystycznego. Spacer po centrum miasta, które zachowało swój historyczny
charakter. Zobaczymy m.in. kościoły San Agostino i Santa Lucia. Nawiedzimy Katedrę Madonna del Ponte oraz Kościół
św. Franciszka – miejsce Cudu Eucharystycznego. Kontynuacja podróży 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. Także tutaj, w wieku XVI i XVII w. posługiwał inny wielki egzorcysta uzdrawiający
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wielu z opętania, także do dziś – Ojciec Matteo d’Agnone, którego doczesne szczątki złożono w prezbiterium
tutejszego kościoła. Przejazd na obiadokolację i nocleg do San Giovanni Rotondo.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Nawiedzenie sanktuarium Św. Ojca Pio. 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. Przejście do starej części klasztornej, gdzie znajduje
się muzeum, a w nim cela Świętego. Udamy się również do nowego kościoła, w którym od czerwca 2013 roku
wystawione jest w kryształowej trumnie ciało O. Pio – czas na modlitwę i zadumę. Następnie przejazd do Monte
Sant’ Angelo - miejsca, które dało początek kultowi św. Michała Archanioła – orędownika w walce ze złem. Na
szczycie góry wznosi się bazylika. Początki sanktuarium sięgają końca V wieku, obecnie opiekują się nim polscy księża
ze zgromadzenia św. Michała Archanioła, zwani michalitami. To niezwykłe miejsce położone jest na wysokości 856 m
n.p.m. Modlitwa w grocie św. Michała Archanioła. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Bari. Zwiedzanie miasta – nawiedzimy romańsko – gotycką katedrę Św. Sabina – pierwszego
patrona Bari, wzniesioną na przełomie XI i XII w miejscu pałacu bizantyjskiego namiestnika. Następnie udamy się do
romańskiej bazyliki Św. Mikołaja. W bazylice złożono relikwie Św. Mikołaja, przywiezione z Turcji do Bari. O kulcie
patrona świątyni przypominają zgromadzone we wnętrzu liczne dzieła sztuki. W kościele znajduje się też nagrobek
królowej Polski, Bony – żony Zygmunta Starego, pochodzący z 1593 roku. Spacer po starówce z krętymi uliczkami i
pałacem Sforzów z XVI w. Kontynuacja podróży do Alberobello – zwiedzimy miasteczko z unikatowymi domami
budowanymi w stylu trulli (podstawa w kształcie koła oraz stożkowe dachy kryte kamiennym łupkiem), z których
słynie region i które wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Pietrelciny – miejsca narodzin i młodości Ojca Pio. Zobaczymy Plac Zwiastowania, dom
rodzinny Świętego, Kościół Św. Anny, w którym został ochrzczony, „wieżyczkę”, gdzie spędzał wiele godzin na nauce,
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. Przejdziemy także pod drzewo na Piana Romana,
pod którym otrzymał pierwsze, niewidzialne stygmaty. Następnie udamy się na Wzgórze Monte Cassino do opactwa
benedyktyńskiego. Zobaczymy zabudowania klasztorne, kościół i bazylikę mieszczącą grób św. Benedykta i św.
Scholastyki. Wzgórze z opactwem benedyktyńskim w czasie trwania II wojny światowej było kluczowym punktem
obrony niemieckiej „linii Gustawa”, zdobyte przez żołnierzy II korpusu. U podnóża klasztoru nawiedzimy cmentarz
żołnierzy polskich oraz ich dowódcy gen. Andersa. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Rzymu.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu. Nawiedzimy Bazylikę 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. 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 oddamy cześć Matce Bożej, której statua usytuowana jest na szczycie kolumny.
Następnie udamy się na Lateran. Przejdziemy do bazyliki św. Jana – najważniejszej świątyni kościoła katolickiego,
pierwszej i najstarszej bazyliki chrześcijaństwa. Świątynia ta jest katedrą biskupów Rzymu – papieży. Ołtarz główny od
góry wieńczy gotycki baldachim, wykonany podczas pontyfikatu papieża Urbana V w 1367 roku. Zwiedzimy
średniowieczny wirydarz. Kolejny obiekt, który zobaczymy to Baptysterium katedry św. Jana – pierwsza i główna
kaplica chrzcielna Kościoła Rzymskiego. Zobaczymy także kaplicę San Lorenzo i Święte Schody. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
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DZIEŃ 8
Śniadanie. Przejazd do Orvieto, w którym dla upamiętnienia Cudu Eucharystycznego w pobliskiej Bolsenie
wybudowano najpiękniejszą gotycką katedrę we Włoszech oraz ustanowiono Święto Bożego Ciała. Nawiedzenie XIVwiecznej katedry Duomo, we wnętrzu której podziw wzbudzają freski w kaplicy Madonny di San Brizio oraz relikwiarz
w kaplicy Capella del Corporale. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Udine.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki.
TERMIN:
CENA:

9 dni 10.08-18.08.2018
Ilość osób
Cena

33
2180 zł

38
2080 zł

42
1980 zł

ZAPEWNIAMY:
• komfortowy przejazd na całej trasie,
• 8 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2-3-os. z łazienkami,
• 8 śniadań, 7 obiadokolacji,
• opiekę i informację turystyczną pilota,
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 € i 10 000 zł w RP,
• opłatę na TFG
UWAGI:
• Wyjazd o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i z możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych
• Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• Dokument niezbędny do podróży: dowód osobisty lub paszport
• Na bilety wstępu, nagłośnienie, przewodników lokalnych, wjazdy do miast, opłaty drogowe oraz inne wydatki
programowe należy przeznaczyć ok. 90 €

