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RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI DO RZYMU 23.04.2022 /SOBOTA/ - 04.05.2022 /ŚRODA/
Z OKAZJI JUBILEUSZU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
ORGANIZOWANEJ DLA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Dzień I /sobota/ 23.04.
19.00 zbiórka pielgrzymów, nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch /1200 km/
Dzień II /niedziela/ 24.04
ok. 10.00 dojazd do Padwy, nawiedzimy Bazylikę Św. Antoniego – Msza Święta, potem spacer po starej Padwie, dojdziemy w okolice
Uniwersytetu, znajdziemy chwilkę czasu na pyszna włoską kawę,
ok.16.00 dojazd do hotelu, zakwaterowanie ,
ok.19.00 obiadokolacja.
Dzień III /poniedziałek/25.04
07.30 śniadanie, przejazd do Asyżu/300km/,
ok.15.00 zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka , spacer do Bazyliki św. Klary w której znajduje się krzyż z San Damiano,.
ok..19.00. dojazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień IV /wtorek/26.04
07.30 śniadanie, przejazd do Casci - nawiedzenie Sanktuarium św. Rity- patronki spraw trudnych i beznadziejnych, przejazd do Rzymu,
16.00 Msza Święta rozpoczynająca Jubileuszowa Pielgrzymkę Archidiecezji Łódzkiej w Bazylice Santa Maria Maggiore
Ok.19.00 dojazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień V / środa/27.04
06.30 śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd do Rzymu .
09.00 Audiencja Generalna
ok.11.00 spacer z przewodnikiem , zobaczymy Coloseum, antyczne Forum Romanum, Forum Trajana, Plac Wenecki ozdobiony ogromnym pomnikiem
Zjednoczenia Włoch, zwiedzimy Panteon, odwiedzimy najpiękniejsze rzymskie place i fontanny. Uczta dla ducha i oczu, naprawdę piękny
dzień !!!
ok.19.00 powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg
Dzień VI / czwartek/28.04
06.00 śniadanie, przejazd do Bazyliki Św. Piotra.
12.00 Audiencja prywatna dla pielgrzymów Archidiecezji Łódzkiej u Ojca Świętego Franciszka w Auli Pawła VI,
14.30-18.00 zwiedzanie rzymskich katakumb.
19.00 Nieszpory ekumeniczne w Bazylice Św. Pawła za Murami
Ok.20.30 powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg.
Dzień VII /piątek/29.04
07.00 śniadanie. Piątek będzie szczególnym dniem, pielgrzymować będziemy tam, gdzie przed wiekami stawiali swoje stopy
wielcy święci. Rzym dla wielu znaczących postaci kościoła, stał się miejscem ich spoczynku, a w miejscach, gdzie zostali pochowani, często
na ich grobach powstawały piękne bazyliki, my też powędrujemy ich śladami.
09.00 Msza Święta w Bazylice św. Piotra, 12.00 modlitwa w Bazylice Matki Bożej Większej, , 13.00 modlitwa w Bazylice Św. Wawrzyńca za Murami
14.00 modlitwa w Bazylice Św. Krzyża Jerozolimskiego, 16.00 modlitwa w Bazylice Św. Jana na Lateranie
Ok.18.30 powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg. Trzeba pakować walizki, jutro opuszczamy Rzym.
Dzień VIII / sobota /30.04
07.00 śniadanie w formie suchego prowiantu, wyjazd do Rzymu.
09.00 Pożegnalna Msza Święta w Bazylice Św. Jana na Lateranie dla pielgrzymów Archidiecezji Łódzkiej.
12.00-14.30 przejazd do Monte Cassino-chwila zadumy na Polskim Cmentarzu Wojennym, w uszach poruszająca serce piosenka o czerwonych
makach …tak wiele wzruszeń… Odwiedzimy również Opactwo Benedyktyńskie,
ok.16.30 przejazd do Neapolu ,
18.00-19.00 nawiedzimy Kościół Matki Bożej z Lourdes i grób Ojca Dolindo, który bezgranicznie zaufał Panu Bogu, może sercem duszy usłyszymy
szept jego modlitw, może naprawdę zaufamy Panu Bogu ?
ok.20.00 przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg.
Dzień IX /niedziela/01.05
07.30 śniadanie, przejazd do Pompei/ ok.30 km/ nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej ze słynnym obrazem Matki Bożej Pompejańskiej,
stamtąd przejedziemy do Pietrelciny, gdzie na świat przyszedł święty Ojciec Pio, kolejny punkt naszego pielgrzymowania to San Giovanni
Rotondo. 17.00 dojazd do San Giovanni Rotondo ,nawiedzimy kościół , w którym Ojciec Pio odprawiał msze. ok.
19.00 zakwaterowanie w hotelu , obiadokolacja, nocleg.
Dzień X / poniedziałek/02.05
07.00 śniadanie, przejazd do Manopello / 280 km/. Ogromne przeżycia towarzyszą chwili, w której zobaczymy oblicze Jezusa, każdy z nas odbiera to
inaczej, warto posłuchać opowieści, warto tam być. Kolejny cel to Loretto/200km/, a w nim wspaniałe Sanktuarium Maryjne ze Świętym
Domkiem – legenda mówi, że na skrzydłach anielskich został tu przeniesiony z Nazaretu.
Ok. 20.00 dojazd do hotelu, w okolicy Pesaro, obiadokolacja, nocleg.
Dzień XI / wtorek/03.05
08.00 śniadanie, wyjazd do Polski /1400 km/, po trasie gorący posiłek.
Dzień XII /środa/
Ok.05.00 zakończenie pielgrzymki

KOSZT UCZESTNICTWA: 2700,00 zł + 220,00 euro
ZAPEWNIAMY
 przejazd autokarem
 ubezpieczenie NNW i KL
 9 noclegów w hotelach ***pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym/
 9 śniadań, 9 obiadokolacji, gorący posiłek po trasie
 opłacone bilety do obiektów objętych programem zwiedzania, bilety komunikacji miejskiej, wjazdy do miast, system audio-guide
 opiekę pilota realizującego program turystyczny / pilot nie oprowadza w środku obiektów/
 opiekę licencjonowanego przewodnika w Rzymie, w Bazylice w Asyżu, w Manopello
 opiekę duszpasterską
 ubezpieczenie uczestników NNW i KL

