Kiedy nadszedł czas uczty posłał swego sługę aby powiedział zaproszonym:
„Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe” Łk 14,15-24
GODZINA ŁASKI u św. Piotra
Otwarcie Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego MIŁOSIERDZIA
Planowany program pielgrzymki do Włoch (01-12.12.2015 r.)
01.12.15r. (wtorek) – Dzień Wyjścia – Rozpoczęcie pielgrzymki zbiórką o godz. 5.30, w Krakowie
Łagiewnikach na parkingu między Bazyliką a Domem Duszpasterskim, pakowanie bagażu. 6.00 - Msza
św.w kaplicy Męki Pańskiej w klasztorze Sióstr. Przejazd przez Czechy, Austrię do Tarvisio – nocleg
tranzytowy. Dla chętnych, po Mszy Świętej śniadanie w Domu Duszpasterskim. Podczas podróży wyżywienie we
własnym zakresie.
02.12.15r. (środa) - Dzień Obietnicy. Śniadanie. Przejazd do Padwy. Msza święta i zwiedzanie Padwy: Bazylika del
Santo (św. Antoniego), cela św. Leopolda Mandicia, stare miasto. Wyjazd do Loreto – Domek Świętej Rodziny,
obiadokolacja i nocleg w domu pielgrzyma.
03.12.15r. (czwartek) - Śniadanie. Msza święta. Zwiedzanie Loreto i wyjazd przez: Manopello – Oblicze - chusta Pana
Jezusa, Lanciano – Cud Eucharystyczny, Serracapriola - grób Sługi Bożego Ojca Matteo z Agnone - egzorcysty zmarłego
w 1616 roku, który po 400 latach od śmierci „nadal egorcyzmuje", na Gargano do Monte San Angelo, obiadokolacja
i nocleg w domu pielgrzyma przy bazylice św. Michała Archanioła.
04.12.15r (piątek) - Śniadanie. Pobyt na Gargano. Msza święta. Zwiedzanie Bazyliki św. Michała Archanioła. Przejazd
do S. Giovanni Rotondo – oddanie czci wystawionemu ciału św. o. Pio. Powrót na obiadokolację
i nocleg do Monte
San Angelo.
05.12.15r (sobota) – Śniadanie. Wyjazd do Mugnano del Cardinale – grób św. Filomeny, Pompei – sanktuarium
MB Różańcowej, obiadokolacja i nocleg w Madonna dell’Arco (krwawiący obraz MB) u podnóża Wezuwiusza.
06.12.15r (niedziela) - Śniadanie. Wyjazd do Rzymu przez Monte Cassino - opactwo oo. Benedyktynów i cmentarz
Żołnierzy Polskich. Przejazd do Rzymu, obiadokolacja i nocleg – w Domu Pielgrzyma SURSUM CORDA,
via S. Giovanni della Croce 33.
07.12.15r. (poniedziałek) – Śniadanie. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Rzymu (Katakumby, Tre Fontanny, Madonna
della Rivelazione, możliwe spotkanie z Jeleną Vasilij). Msza Święta. Powrót na nocleg, obiadokolację.
08.12.15r (wtorek) – Śniadanie. Wyjazd do Bazyliki i na pl. św. Piotra na 9.30. Inauguracja – Otwarcie Roku
Jubileuszowego Miłosierdzia: Msza Święta, Anioł Pański z Papieżem, Godzina Łaski. 16.00 udział w Uroczystości
złożenia Hołdu przez Papieża Niepokalanej na placu Mignanelli, (Hiszpańskim). Powrót na nocleg, obiadokolację.
09.12.15r (środa) – Śniadanie. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Rzymu, Audiencja, Msza Święta. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
10.12.15r (czwartek) - Śniadanie. Wyjazd z Rzymu przejazd do Cascii – grób św. Rity, Cud Eucharystyczny, i do Asyżu.
Zwiedzanie Asyżu, bazylika z grobem św. Franciszka, św. Klara, obiadokolacja, nocleg.
11.12.15r (piątek) – Wyjazd z Asyżu, przez Lavezzolę – parafię don Pietro Zorz’y - do Tarvisio – nocleg tranzytowy,
kolacja w ramach własnych – piątek post.
12.12.15r (sobota) - Msza święta. Śniadanie. Wyjazd z Tarvisio, powrót do Polski przez Austrię, Czechy, wyżywienie
własne podczas podróży, możliwość obiadu w Czechach. Powrót w godzinach wieczornych do Krakowa.

Uwagi organizacyjne
1.Miejsce spotkania: rozpoczęcie pielgrzymki zbiórką o godz. 5.30, w Krakowie Łagiewnikach na parkingu między
Bazyliką a Domem Duszpasterskim, pakowanie bagażu. 6.00 - Msza św. w kaplicy Męki Pańskiej w klasztorze Sióstr.
Osoby spoza Krakowa mogą skorzystać z noclegu za dodatkową opłatą 40zł np. u Sióstr Miłości Naszej Pani Dobrej i
Nieustającej Pomocy w Łagiewnikach, ul. Pasieczna 2 (równoległa do ul. św. S. Faustyny), tel: 12/2667631 - wieczorem.
Zgłoszenia, (ze względu na język włoski Sióstr) najlepiej dokonać przez Redakcję na formularzu zgłoszeniowym. Dla
chętnych, po Mszy Świętej śniadanie w Domu Duszpasterskim za 15zł.
2. Wyżywienie: generalnie 2 posiłki dziennie wg rozpiski: obiadokolacje i śniadania (typu włoskiego czyli kawa +
ciastko, dlatego ewentualnie należy wziąć pod uwagę własne zaopatrzenie, aby się solidnie pożywić lub zrobić kanapki
na dzień). Podczas podróży wyżywienie we własnym zakresie. Uwzględnić też należy dodatkowe napoje do posiłków,
które nie są wliczone w cenę. Pierwszy posiłek na miejscu obiadokolacja - w środę w Loreto.
3. Noclegi: Zakwaterowanie w Domach Pielgrzyma, hotelach. Osobom, które chrapią polecamy spray do gardła
DATONG, osobom, które mają problemy ze spaniem - stopery. Zachowujemy się cicho, nie szeleścimy reklamówkami,
itp.
4. Pogoda i ubiór:
Temperatura w dzień ok. 15st. C. Ubiór na co dzień odpowiedni do przebywania w miejscach świętych (ubrania
nieprzeźroczyste, zakrywające ramiona i kolana, nieobcisłe, żadne getry, leginsy etc, ubiór niewyzywający - odzież nie
powinna służyć jako pokusa), mogą być dresy i kapcie do podróży, wygodne buty, peleryna, parasol, rzeczy osobiste,
okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy. Na Gargano może być zimno.
5. Koszt – 12 dniowego wyjazdu (na maj 2015) wynosi 800zł i 430euro i obejmuje:
- przejazd autokarem, opłaty autostrad i parkingów, przejazdy po Rzymie,
- ubezpieczenie w firmie Iduna Signal na kwotę: koszty leczenia - 10 000 euro, nieszczęśliwe
wypadki – 15 000 zł, bagaż - 1000 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie j/w,
- bilety wstępu do miejsc kultu: np, Katakumby, Więzienie Mamertyńskie,
- opiekę kapłana i pilota,
6. Zgłoszenie:
Zapis na listę uczestnictwa następuje po nadesłaniu karty zgłoszenia i wpłaceniu zaliczki w złotych i euro.
7. Inne:
- Obowiązuje zakaz fotografowania i pozowania podczas (naszych lub innych grup) Mszy świętej, adoracji i wszelkich
nabożeństw prowadzonych w kościołach, aby mając świadomość Bożej obecności i sacrum zachować atmosferę
modlitwy i skupienia, oraz aby nie przeszkadzać innym. Tak, jak rak toczy ciało ludzkie i każdy z nim stara się walczyć,
tak fotografowanie w czasie nabożeństw jest rakiem zżerającym liturgię. Zdjęcia można zrobić przed lub po
zakończonej liturgii.
- Proszę uwzględnić wydatki na ofiarę podczas odprawianych Mszy świętych. Inne wydatki mogą być na: świece
wotywne; napoje; dewocjonalia, intencje mszalne - ok.10 euro, pieczywo.
- Rzeczy przydatne: Pismo Święte, śpiewniczki, plecaczek. Księża alby i stuły, składane małe krzesełko na uroczystości
na placu św. Piotra.
- Rzeczy obowiązkowe - zdrowotna karta EKUZ.
- Uśmiech, cierpliwość i gotowość na wszelkie niespodzianki i mocne pragnienie wielkich owoców duchowych.
8. Zapisy i kontakt – 501710620, 12/4130350

PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚMY NA PIELGRZYMCE, KTÓRA WYMAGA POŚWIĘCENIA, OFIARY I
WYRZECZEŃ, ABY PANU JEZUSOWI W TOBIE I BLIŹNIM Z TOBĄ BYŁO DOBRZE,
A NIE NA WYCIECZCE TURYSTYCZNEJ

