
Pielgrzymka	  do	  Rzymu	  w	  Jubileuszowym	  Roku	  Miłosierdzia	  
28	  IX	  –	  9	  X	  2016	  r.	  

	  
W	  programie:	  	  
28	  IX	  –	  Msza	  św.	  w	  kościele	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  (godz.	  18:00);	  
wyjazd	  o	  godz.	  19:00	  
	  
29	  IX	  –	  Nawiedzenie	  sanktuarium	  św.	  Antoniego	  w	  Padwie;	  przejazd	  na	  nocleg	  	  
i	  spacer	  wieczorny	  po	  starówce	  Cervi	  z	  odwiedzinami	  skweru	  Miasta	  Jelenia	  Góra	  
	  
30	  IX	  –	  przejazd	  do	  San	  Giovanni	  Rotondo	  z	  zatrzymaniem	  w	  Manopello	  	  
	  	   i	  Lanciano	  	  

	  
1	  X	  –	  Bazylika	  św.	  Ojca	  Pio	  i	  Bazylika	  Michała	  Archanioła	  w	  Monte	  San	  Angelo	  	  
	  
2	  X	  –	  Bazylika	  św.	  Mikołaja	  w	  Bari;	  przejazd	  w	  okolicę	  Neapolu,	  wieczorny	  spacer	  po	  Neapolu	  
	  
3	  X	  –	  Bazylika	  Matki	  Bożej	  Różańcowej	  w	  Pompejach;	  	  	  
	  	   zwiedzanie	  wykopalisk	  w	  Pompejach;	  	  
	  	   przejazd	  na	  Monte	  Cassino;	  przejazd	  do	  Rzymu	  	  
	  
4	  X	  –	  Msza	  św.	  w	  Bazylice	  Świętych	  Janów	  na	  Lateranie	  	  
	  	   –	  Rzym	  antyczny	  	  
	  
5	  X	  –	  Audiencja	  ogólna	  z	  Papieżem	  Franciszkiem;	  	  
	  	   Msza	  św.	  w	  Bazylice	  św.	  Pawła	  za	  Murami	  –	  Rzym	  barokowy	  	  
	  
6	  X	  –	  Msza	  św.	  w	  Bazylice	  św.	  Piotra;	  zwiedzanie	  ogrodów	  w	  Tivoli	  i	  klasztoru	  w	  Subiaco	  
	  
7	  X	  –	  Msza	  św.	  w	  Bazylice	  Santa	  Maria	  Maggiore	  –	  Rzym	  chrześcijański	  	  	  
	  
8	  X	  –	  przejazd	  do	  Casci	  (sanktuarium	  św.	  Rity),	  Nursji	  (miejsce	  urodzenia	  św.	  Benedykta),	  	  
	  	   Asyżu	  (nawiedzenie	  bazylik	  papieskich)	  i	  Werony	  (spacer	  wieczorny	  po	  starówce)	  	  
	  
9	  X	  –	  przejazd	  do	  Dachau	  (Msza	  św.	  w	  Klasztorze	  Sióstr	  Karmelitanek	  na	  terenie	  KL	  Dachau;	  
zwiedzanie	  obozu);	  powrót	  do	  Jeleniej	  Góry	  	  
	  
Organizator	  zapewnia:	  	  
Opieka	  licencjonowanego	  pilota	  i	  przewodnika	  oraz	  opiekę	  duszpasterską	  	  
Pokoje:	  2,	  3	  os.	  w	  hotelach***;	  Posiłki:	  10	  śniadań	  kontynentalnych	  i	  10	  ciepłych	  obiadokolacji;	  	  
Ubezpieczenie	  NW	  i	  KL;	  Przejazd	  autokarem	  klasy	  LUX;	  Bilety	  komunikacji	  miejskiej	  w	  Rzymie;	  
System	  słuchawkowy;	  wejściówki:	  Muzeum	  Watykańskie,	  Ogrody	  Tivoli,	  Wykopaliska	  Pompeje	  
Zastrzega	  się	  możliwość	  zmian	  w	  programie	  pielgrzymki	  	   èè	   Koszt:	  515	  euro	  +	  850	  zł	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Spotkanie	  informacyjno-‐organizacyjne	  27	  VI	  o	  godz.	  19:00	  w	  kościele	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

na	  Czarnem	  w	  Jeleniej	  Górze;	  o	  kolejnych	  spotkaniach	  info	  na:	  www.parafiaczarne.pl	  


