PIELGRZYMKA
AUTOKAROWA DO WŁOCH
O. PIO I KS. DOLINDO
PADWA – ASYŻ – LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SAN ANGELO – NEAPOL – GAETA – MONTE CASINO – SIENA – PIZA
– MADONNA DELLA CORONA
ŚWIETY OJCIEC PIO – prezbiter, włoski kapucyn, stygmatyk i święty Kościoła. Był spowiednikiem,
którego Bóg obdarzył łaską przenikania ludzkich sumień. Otrzymał dar bilokacji i poznania języków
obcych, których nigdy nie studiował. Przewidywał przyszłość, uzdrawiał słowem, dotykiem, a także
na odległość. Był człowiekiem nieustannej modlitwy, czcicielem Matki Bożej. Nie wypuszczał z rąk
różańca. Toczył zwycięskie boje z szatanem. 16.06.2022- obchodzimy 20 lecie kanonizacji .
KSIĄDZ DOLINDO RUOTOLO – mistyk, sługa Boży, ceniony przez Św. Ojca Pio. Jako młody chłopak był
dręczony i głodzony przez swojego ojca, a później na wiele lat odsunięty od swoich kapłańskich
obowiązków, spotykając się z odrzuceniem nawet najbliższych mu osób. Te trudności nie złamały jednak
Ojca Dolindo, który przekazał światu modlitwę otrzymaną od samego Jezusa. Dziś ten prosty akt
zawierzenia „Jezu Ty się tym zajmij”, znany jest wśród tysięcy ludzi, którzy nawiedzając grób o. Dolindo
pukają w jego płytę, zgodnie ze słowami zapisanymi w testamencie: „Kiedy przyjdziesz do mojego
grobu, zapukaj, ja nawet zza grobu odpowiem Ci ufaj Bogu!”
1 DZIEŃ: Wyjazd z Wałbrzycha ok. 20.00 przejazd nocny do Włoch przez Czechy, Austrię z postojami na dobrych parkingach.
2 DZIEŃ: Przyjazd do PADWY – zwiedzanie Bazyliki Św. Antoniego, patrona rzeczy i ludzi zagubionych, w której znajdują się relikwie
świętego i m.in. polska kaplica św. Stanisława z kilkoma polskimi grobowcami i popiersiem Jana III Sobieskiego. Msza Św., spacer po
historycznym centrum miasta oraz przejście przez reprezentacyjny Plac Prato Della Valle, na którym znajdują się rzeźby Jana III
Sobieskiego oraz Stefana Batorego. Przejazd w okolice RIMINI zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie, przyjazd do ASYŻU – Miasta Pokoju wznoszącego się na górze Subasio i które
do dziś zachowało prawie nienaruszony średniowieczny wygląd. Zwiedzanie: Bazylika św.
Franciszka, gdzie w wykutej w skale kaplicy znajduję się grób i relikwie świętego, który wyrzekł się
majątku ojca i rozpoczął życie pustelnika, nauczając o konieczności ubogiego i prostego życia
opartego na ideałach Pisma Świętego. Msza Św. Przejście na Piazza del Comune zwany placem
ratuszowym, na którym stoi Świątynia Minerwy, obecnie kościół Santa Maria sopra Minerva,
wizyta w dawnym domu rodzinnym Św. Franciszka, czas wolny. Przejście do Kościoła Św. Klary,
która będąc sąsiadką św. Franciszka zauroczyła się jego stylem życia i już od wczesnych lat zaczęła
go naśladować. Święta jest założycielką Zakonu Klarysek. Przejazd do Porcjunkuli – nawiedzenie Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej,
miejsce początku tworzenia Zakonu Franciszkanów.
Przejazd do LORETO, zwiedzanie Bazylika Santuario Della Santa Casa, w której znajduje się domek loretański. Domek ten został ocalony
przez żołnierzy generała Andersa, którzy w lipcu 1944 roku uratowali bazylikę przed pożarem. Według legendy domek ten był
mieszkaniem Matki Boskiej i został cudownie przeniesiony z Nazaretu. Spacer po miasteczku. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO, gdzie przez ponad 50 lat żył i działał Ojciec Pio stygmatyk, mistyk
i spowiednik. Otrzymał dar bilokacji i poznania języków obcych, których nigdy nie studiował. Przewidywał przyszłość, uzdrawiał słowem,
dotykiem, a także na odległość. Był człowiekiem nieustannej modlitwy, czcicielem Matki Bożej. Nie wypuszczał z rąk różańca. Toczył
zwycięskie boje z szatanem. Nawiedzenie Sanktuarium Św. Ojca Pio składające się z zabudowań klasztornych, Kościoła i Bazyliki Matki
Bożej Łaskawej, Kościoła Ojca Pio oraz Drogi Krzyżowej. Jest to szczególne miejsce, w którym święty nauczał, odprawiał Msze Święte i
przyciągał wierzących z całego świata zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

5 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd na MONTE SAN ANGELO – Góra Św. Anioła znajdująca się na
wysokości 850 m., gdzie wznosi się jedyna w swoim rodzaju bazylika ku czci świętego Michała
Archanioła. Początki Sanktuarium sięgają końca V i pierwszych dziesięcioleci VI wieku, jest to
jedyna na świecie świątynia, której nie konsekrowała ludzka ręka. Przejazd na Pompeje, które
słyną nie tylko z ruin starożytnego miasta po wybuchu Wulkanu Wezuwiusz, ale także ze swojej nowoczesnej i religijnej historii.
W Pompejach znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, które co roku jest miejscem pielgrzymek z całego świata i często
celem podróży papieży. Msza Św. Wjazd na nadal aktywny wulkan Wezuwiusz (zależnie od warunków pogodowych). Podziwianie
pięknej panoramy włoskiego wybrzeża. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd na zwiedzanie NEAPOLU: Katedra św. Januarego – patrona miasta, której początki sięgają XIII w. Katedra
słynie z cudu przemiany krwi patrona miasta z postaci skrzepłej w płynną, krypta z urną ze szczątkami świętego, kaplica, która powstała
jako wotum wdzięczności mieszkańców Neapolu za ocalenie ich od epidemii dżumy. Nawiedzenie Kościoła Matki Bożej z Lourdes i św.
Józefa, gdzie znajdują się ziemskie szczątki Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo, który przekazał światu cudowną modlitwę do Pana Jezusa,
Msza Św., indywidualne modlitwy. Spacer uliczkami starówki wpisanej na listę UNESCO – uliczka szopkarzy neapolitańskich z kościołami:
San Lorenzo, Santa Chiara Chiesa del Geesu (Nowy kościół Jezusa), Kościół San Giuseppe dei Nudi, gdzie pracował ks. Dolindo. Czas
wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie, Przejazd na Msze Św. do kościoła pw. Matki Bożej z Lourdes i św. Józefa, pożegnanie z Ojcem DOLINDO RUOTOLO.
Przejazd przez region środkowych Włoch – Lacjum, położony nad brzegiem Tybru. Od północnowschodniej strony osłania go pasmo
Apeninów, od zachodu zaś wybrzeże Morza Tyrreńskiego. Lacjum zwane jest „kolebką zachodniej cywilizacji i kultury, legend i historii,
antycznych dróg i zielonych wzgórz”. Przejazd do GAETY – wizyta zespołu sanktuarium Montagna Spaccata. Przejście do Groty Turka, gdzie
znajduje się szczelina w skale z widokiem na morze. Według legendy jej niezwykłe położenie nad skalną przepaścią sięgającą morza szczeliną jest
związane z momentem śmierci Chrystusa., czas wolny, pobyt na plaży w Scauri, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd na MONTE CASINO – chwila zadumy i Msza Św. polowa na Cmentarzu Żołnierzy Polskich z korpusu
Generała Andersa poległych w walkach z Niemcami broniąc drogi do Rzymu. Następnie zwiedzanie Opactwa Benedyktynów, które
założył Benedykt z Nursji w roku 529. Strategiczne położenie budowli, niedaleko ważnej drogi łączącej Rzym z Neapolem, sprawiało, że
wielokrotnie klasztor stawał się celem prób zdobycia. Przejazd do SIENY, która jest jednym z najbardziej znanych włoskich miast,
symbolem Toskanii i perłą architektury oraz europejskiej historii związanej również z patronką kościoła ŚWIĘTĄ KATARZYNĄ. Modlitwa
w kościele SAN DOMENICO, we wnętrzu znajduje się portret Św. Katarzyny, freski ukazujące Katarzynę w różnych stanach – omdlenia i
w ekstazie, a także relikwiarz z jej czaszką. Wizyta w sanktuarium Św. Katarzyny, które zostało przekształcone z rodzinnego domu
świętej. Zwiedzanie Sieneńskiej katedry DUOMO – MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ, uznawana za jedną z najpiękniejszych we Włoszech,
która stoi na niewielkim placu (Piazza del Duomo) w zachodniej części starego miasta. Spacer po Piazza del Campo, który jest wizytówka
Sieny. Przejazd do PIZY wieczorny spacer po Piazza dei Miracoli z krzywą wieżą, katedra (Duomo) – ogromna budowla w kształcie krzyża
łacińskiego z XI wieku, Baptysterium, którego budowa zajęła niemal 250 lat. Przejazd na nocleg tranzytowy, obiadokolacja, nocleg.
9/10 DZIEŃ: Wczesne śniadanie, postój przy jeziorze GARDA, gdzie góry wpadają wprost do wód jeziora, egzotyczna i bujna roślinność,
a do tego malownicze, rozrzucone nad brzegami i tchnące wyjątkową atmosferą miasteczka. Przejazd do SANKTUARIUM MADONNY
DELLA CORONA, gdzie świątynię utrzymują ściany góry Baldo, a widoki wokół świątyni malują się na zboczach górskich z odbiciem rzeki
Adige. Sanktuarium jest miejscem ciszy, wewnętrznego spokoju i modlitwy, Msza Św. Wyjazd do Polski. Przyjazd w godz. rannych.

ŚWIADCZENIA:
•

Przejazd autokarem

•

7x noclegów w pokojach 2,3 os. z łazienkami
•
•
•
•
•
•
•

7x śniadań kontynentalnych lub wzmocnionych, 7x obiadokolacji – kuchnia włoska
opieka pilota
Opieka duszpasterza
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
wjazdy autokarem do miast: Padwa, S.G. Rotondo, Loreto, Neapol oraz opłaty graniczne
parkingi
opłaty Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy

TERMIN: 15.07-24.07.2022

CENA: 1450 zł + 330 €

UWAGI: Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości – DOWODU LUB PASZPORTU. Cena nie obejmuje: przewodników miejscowych, biletów
wstępu do obiektów biletowanych w Katedrach, taxa klimatyczna – 80 EURO płatne na miejscu. Dopłata do pokoju jednoosobowego – na zapytanie.
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji – zakup indywidualny, świadczeń niewymienionych w ofercie, dodatkowego ubezpieczenia kosztów
rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov-2 oraz przerwania imprezy
turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 – możliwość wykupienia w Biurze w dniu zapisania na wyjazd i podpisania umowy. Osoba
zawierająca umowę ̨ oraz Podróżni przez nią ̨ zgłoszeni zobowiązują ̨ się ̨ do zapoznania się ̨ z aktualnymi regulacjami dostępnymi na stronie internetowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla- podróżujących).

