„Patrz woła Cię spośród tylu lepszych niż Ty, dziś jest Twój dzień, Jezus zna Twoje łzy” – por. Łk 13,12
„IDZIE PRZED WAMI DO GALILEI, TAM GO UJRZYCIE”– Mk 16,7
Dla Boleści Rany Ramienia Pana Jezusa
Rekolekcje-pielgrzymka od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy, to szczególny czas przeżywania wydarzeń
związanych z naszym odkupieniem. Pragniemy być w tym czasie łaski na ziemi, po której chodzili Jezus i Maryja,
razem z Nimi przeżywać i wspominać te chwile dzięki, którym staliśmy się na nowo Dziećmi Bożymi. Jest to wyjazd
nieco droższy od wyjazdu w zwykłym czasie, ale tylko w te dni możemy przeżyć chwile, które się w roku nie
powtórzą. Ze względu na nieustalony jeszcze program obchodu Wielkiego Tygodnia w Ziemi Świętej podajemy
ramowy, planowany program, który może ulec zmianie. Nie są w nim zaplanowane Msze św., które będą ustalone w
oparciu o Liturgię w Jerozolimie. Ilość miejsc jest ograniczona liczbą biletów lotniczych.

Planowany program pobytu Wielkiego Tygodnia w Ziemi Świętej: 12.04 – 23.04. 2014r.
12.04.14r. - Sobota – Dzień Wyjścia – godz. 13.30 zbiórka i odprawa paszportowa na lotnisku w Pyrzowicach.
Msza św.. Odlot do Tel Avivu o godz. 16.55. Lot nr Wizz - W6 1283. Przylot do Tel Avivu ok. godz. 20.30 czasu
lokalnego. Transfer z Tel Avivu do Jerozolimy, do Nowego Domu Polskiego Sióstr Elżbietanek. Zakwaterowanie,
kolacja, nocleg.
13.04.14r. - Niedziela Palmowa – Dzień Tryumfu. Śniadanie. Wyjazd do Betanii do kościoła i grobu św.
Łazarza, dojście na procesję Niedzieli Palmowej z Betfage do kościoła św. Anny na godz. 14.30. Jeżeli będzie
możliwość to zobaczenie kościoła w Betfage, w ogrodach już wcześniej są przygotowania (śpiewy) do procesji. Na
zakończenie uroczystości ucałowanie relikwii Krzyża Świętego. Zwiedzenie kościoła św. Anny, sadzawki Betesda,
Groty Narodzenia Matki Bożej. Kolacja.
12.04.14r. - sobota - Dzień Obietnicy – 20.04.14r.- Niedziela Wielkanocna do śniadania - pobyt w Jerozolimie:
Pobyt w Jerozolimie i wyjazdy poza Jerozolimę:
– udział w obchodach i nabożeństwach Wielkiego Tygodnia na terenie miasta: Adoracja w Getsemanii, Droga
krzyżowa, Pogrzeb Pana Jezusa w Bazylice Bożego Grobu, Liturgia światła etc. wg programu przygotowanego w
Jerozolimie i wg możliwości indywidualnych, możliwość nocnego czuwania w Bożym Grobie, udzielenie sakr.
namaszczenia chorych.
– nawiedzenie:
- Góra Oliwna: - miejsce Wniebowstąpienia, kościół Pater Noster, panorama Jerozolimy z Góry Oliwnej, kościół
Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Narodów, kościół Grobu Matki Bożej w Dolinie Cedronu;
- Syjon chrześcijański - Wieczernik, kościół Zaśnięcia Matki Bożej, kościół zaparcia się św. Piotra;
- Stare Miasto - kościół św. Anny - Grota Narodzenia NMP, kościół Ecce Homo, Lithostrotos, kościół Skazania
i Biczowania, szkoła franciszkańska, Ecole Biblique, Ściana płaczu, Cardo;
- odwiedziny Sióstr Elżbietanek i dzieci w Home of Peace na Górze Oliwnej, Starego Domu Sióstr Elżbietanek.
Poza Jerozolimą: wyjazd do Betlejem, Ain Karem, Betanii, Jerycha, nad Morze Martwe, Qumran.
W miarę możliwości i chęci od Wielkiego Poniedziałku wieczorna adoracja w bazylice w Getsemani.
16.04.14r. Wielka Środa - Dzień Czuwania - Adoracja kolumny Biczowania.
17.04.14r. Wielki Czwartek - Dzień Miłości – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy w Bożym
Grobie, wieczorna Msza św. przy Wieczerniku Franciszkańskim, Ostatnia Wieczerza na Syjonie, 21.00 - Godzina
Święta w Getsemani, indywidualna adoracja do 24.00 w Getsemani lub procesja światła do pałacu Kajfasza.
18.04.14r. - Wielki Piątek – Dzień Męki – dzień indywidualny - liturgia w Bożym Grobie: godz. 7.15
nabożeństwo Adoracji Krzyża Świętego – ucałowanie Relikwii, godz.12.15 Droga Krzyżowa franciszkańska, o 16.00
nabożeństwo Ciemności, 20.10 udział w Pogrzebie Pana Jezusa w Bazylice Bożego Grobu.
19.04.14r. - Wielka Sobota – Dzień Otchłani, Liturgia Wielkosobotnia 20.04.14r. Niedziela Wielkanocna - Dzień Anioła - po śniadaniu wyjazd do Galilei.
Pobyt w Galilei 20-21.04.14r. zwiedzanie:
Cezarea Nadmorska, Hajfa - kościół karmelitański Stella Maris na Górze Karmel, Góry Karmelu – Muhraqah
(Góra Ofiary). Nazaret, Kana (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich), Góra Tabor, Tabgha: kościół Prymatu
i Rozmnożenia Chleba, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, przejażdżka stateczkiem po Jeziorze Galilejskim,
obiad – ryba św. Piotra.
Nazaret zakwaterowanie i kolacja.
22.04.14r. –Wtorek – ok. godz. 15.00 wyjazd na lotnisko Ben Guriona w Tel Avivie. Odlot o godz. 21.20 Lot nr
W6 1284. Przylot do Pyrzowic 23.04.14r. o godz. 00.15.

Uwagi organizacyjne
1.Miejsce spotkania: zbiórka na lotnisku w Pyrzowicach o godz. 13.30 w sali odlotów.
2.Miejsce zamieszkania.
- Jerozolima - Nowy Dom Polski Sióstr Elżbietanek:
Hahoma Hashlishit 8, P.0.B. 277, 91002 Jerusalem, Israel
tel. 00972-2-6285916, fax. 00972-2-6288652
- Nazaret – Religious Sister of Nazareth – vis a vis Bazyliki Zwiastowania.
3. Pobyt: - pokoje generalnie są dwu- i trzyosobowe, wyżywienie 2 posiłki dziennie: śniadania, obiadokolacje.
Osoby mające problemy ze spaniem proszone są o zaopatrzenie się w odpowiednie środki umożliwiające zaśnięcie
np. stopery.
4. Wyżywienie:
Zwykle zabieramy na wyjazd polski dar serca: dobrą, podsuszaną wędlinkę pakowaną próżniowo dla
naszych Rodaków oo. Franciszkanów, Sióstr i dzieci z Domu Sióstr. Można zabrać typowo polskie słodycze:
galaretki w czekoladzie, ptasie mleczko, krówki, oraz art. spożywcze w proszku: galaretki i śnieżki (bita śmietana),
budynie tylko waniliowe. W ramach lunchu istnieje możliwość skosztowania tanio lokalnych potraw. Osoby mające
dolegliwości żołądkowe powinny zaopatrzyć się w odpowiednie lekarstwa. Pierwszy posiłek na miejscu to kolacja u
Sióstr (kuchnia polska) w sobotę.
5. Pogoda i ubiór:
Temperatura w Jerozolimie w tym czasie wynosi w dzień ok. 25 st. C. Na pustyni i nad Morzem Martwym jest b.
ciepło; koniecznie należy zaopatrzyć się w nakrycie głowy i ciemne okulary. Obuwie wygodne do chodzenia. Strój
kąpielowy dla chętnych zażycia kąpieli w Morzu Martwym. Ubiór na co dzień odpowiedni do przebywania w
miejscach świętych i na terenie domu zakonnego: czyli nieprzezroczyste ubrania, spódnice lub sukienki bez rozcięć,
ubrania zakrywające ramiona i kolana, spodnie nieobcisłe (legginsy), ubiór niewyzywający.
6. Koszt – 12 dniowego wyjazdu obejmuje:
- przelot i transfer z/na lotnisko,
- ubezpieczenie w firmie Iduna Signal na kwotę:
koszty leczenia - 10 000 euro, nieszczęśliwe wypadki – 15 000 zł, bagaż – 1 000 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie j/w,
- bilety wstępu do miejsc kultu,
- opiekę kapłana i przewodnika.
7. Zgłoszenie:
Zapis na listę uczestnictwa następuje po wpłaceniu zaliczki w jak najkrótszym terminie, nadesłaniu karty zgłoszenia i
zaświadczenia od Księdza Proboszcza, o przynależności do Kościoła. Paszport powinien być ważny co najmniej 6
miesięcy od momentu planowanego wjazdu do Izraela i nie może być pieczątki z Syrii. Informacje: 12-4126902,
501-710620, echo@ceti.pl
8. Inne:
1. Obowiązuje zakaz fotografowania i pozowania podczas (naszych lub innych grup) Mszy św., Drogi Krzyżowej,
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. Podczas zwiedzania uwagę zwracamy na tłumaczenie ks. Przewodnika, a na
robienie zdjęć jest przeznaczony przez niego czas, tak, aby nie przeszkadzać Prowadzącemu brakiem własnej uwagi
na to, co mówi i innym w słuchaniu.
2. Proszę uwzględnić wydatki na ofiarę podczas odprawianych Mszy św. i podczas zwiedzania miejsc kultu, w
których nie będziemy sprawowali Mszy św. (zwyczajowo 1$). Jest to wyraz naszej pomocy finansowej i
współuczestnictwo w kosztach utrzymania tych świętych miejsc. Inne wydatki mogą być: na świece wotywne;
napoje; dewocjonalia, zdjęcia grupowe, intencje mszalne (ok.10$ lub euro).
3. Osoby mające choroby przewlekłe powinny indywidualnie już wykupić sobie ubezpieczenie z tego tytułu.
4. Najlepszą walutą dla turysty w Izraelu jest dolar amerykański (małe nominały).
5. Rzeczy przydatne: Pismo Święte, śpiewniczki. Księża alby i stuły.

