REKTORAT MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KRAKOWIE

przy współpracy z Biurem Podróży „Centrum” w Krakowie.
zapraszają serdecznie na pielgrzymki w 2020r.
tel. do bliższych inform.: 514-938-468, 513-197-355, 884-169-508

BRATYSŁAWA – WIEDEŃ - BUDAPESZT ( 3 Stolice)
Termin: 08 – 11.VIII. 2020r.

koszt: 890zł + 40E

ZIEMIA ŚWIĘTA:BETLEJEM –NAZARET- JEROZOLIMA –TABGHA-HAJFA
góra OLIWNA I TABOR -KANA GALILEJSKA- Morze MARTWE –JERYCHO.
Termin: 05 – 11. X. 2020r.
koszt: 2900 + 150$

LWÓW – NIŻANKOWICE
W Niżankowicach M.B. w figurze Niepokalanej od 5.I 2005 - 2008r. ok.105 razy płakała.
Termin: 16 -18.VII. 2020r.
koszt: 380 zł

WILNO(Litwa) -

WARSZAWA - Św. LIPKA - STOCZEK KLASZTORNYAUGUSTÓW - STUDZIENICZNA –WĄWOLNICA - NAŁĘCZÓW
Termin: 24 - 28.IX. 2020r
koszt: 700 zł +10E

MEKSYK - GUADALUPE – PUEBLA – TAXCO - ACAPULKO
FATIMA

(samolotowa)

termin: 10 – 19. XI.
termin: 23-26.VII.

koszt: 7 200zł + 180$
koszt: 2 250zł +40E

KALISZ (sankt.św. Józefa) - PIEKARY ŚLĄSKIE (sankt. Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej)
termin: 02.V.2020r.
110zł
STRACHOCINA (św A. Bobola) - JODŁOWA (Dzieciątko Praskie) 09. V.
85zł
PASIERBIEC (sankt. MB Pocieszenia) - STANIĄTKI (najstarszy klasztor benedyktynek w Polsce)

termin: 16. V. 2020r.

40zł

SZCZEPANÓW (bazylika św.Marii Magdaleny i św.Stanisława)–OKULICE sankt.MB Okulickiej
ZABAWA (sankt.bł.Karoliny Kózkówny)
termin: 20. VI. 2020r.
60zł
TUCHÓW (sankt.Nawiedzenia N.M.Panny) - CIĘŻKOWICE (sankt.Jezusa Miłosiernego)
ognisko z pieczeniem kiełbasek na zakończ. sezonu pielgrz.

CZĘSTOCHOWA- JASNA GÓRA i SANKT. KRWI CHRYSTUSA

17.X. 2020
05. XII. 2020.

55 zł
55zł

MEDZIUGORJE + CHORWACJA 13-dn. pielgrzymko- wczasy
z 7-dniowym pobytem nad ciepłym i czystym morzem Adriatyckim
Terminy: 29.V - 10.VI, 29.VI - 11.VII, 19 - 31.VIII, 05 - 17.IX 2020r.
Koszt : 470 zł + 265 E w VI i IX a 285 E w VII i VIII. (tj.ok.1650 zł)
Każdą pielgrzymkę prowadzi kapłan, zawsze- codziennie jest Msza święta i różaniec.
Inform.i zapisy tel: 514-938-468, 513-197-355, 884-169-508 w Krakowie i 510-601-136 w N. Sączu
Wyjazd z Krakowa z ronda Grunwaldzkiego ul. Monte Cassino z przystanku autobusowego do Tyńca
(przed Hotelem B& B). Wpłaty na konto Biura Podróży, na krótkie wyjazdy na zebraniach
organizacyjnych lub na konto biura podróży „Centrum” w Krakowie. Do Medziugorje może być paszport
lub dowód osobisty (ważny!) Na wyjazdy zagraniczne jest konieczność wyrobienia sobie bezpłatnej
europejskiej karty ubezp. Kraków- Batorego 24 tel.12 29-88-339. Do Lwowa, Ziemi św. i Meksyku
konieczny jest paszport ważny 6 m-cy do przodu.
Poniżej, programy na poszczególne pielgrzymki

MEDZIUGORJE + CHORWACJA to 13-dn. pielgrzymko- wczasy
z 7-dniowym pobytem nad ciepłym i czystym morzem Adriatyckim, z piaszczystą plażą
i drzewkami w części plaży, dającymi trochę cienia, wieczór Msza św. z nauką rekolekcyjną.
Terminy: 29.V - 10.VI, 29.VI - 11.VII, 19 - 31.VIII, 05 - 17.IX 2020r.
Koszt : 470 zł + 265 E w VI i IX a 285 E w VII i VIII.
(tj.ok.1650 zł)
Wpłatę w złotówkach należy uiścić na spotkaniu przed wyjazdem, natomiast euro - w autokarze w dniu wyjazdu. W
ramach kosztów: przejazd autokarem klimatyzowanym z barkiem z gorącą wodą oraz z WC, diety i zakwaterowanie
kierowców, ubezpieczenie KL, NNW, koszt kilku autostrad w obie strony, opłaty drogowe za przejazd przez Słowację i
Węgry, opłata za wjazd do Medziugorje i każdy dzień postoju autokaru, wszystkie koszty związane z zatrudnieniem
tłumacza podczas spotkań w Medziugorje i tłumaczenia homilii na Mszach św. międzynarodowych, noclegi w
pensjonatach w centrum Medziugorje i nad morzem (pokoje: w Medziugorje 2 i 3-osobowe, - nad morzem większość 3osobowych, 2-ki raczej tylko dla małżeństw) W Medziugorje mamy opłacone śniadania i obiadokolacje a nad morzem
obiadokolacje w restauracji - śniadania we własnym zakresie - jeśli ktoś będzie chciał śniadania także nad morzem, to
jest możliwość zamówienia, ale koszt 1 śniadania jest 5,5 euro. Radzimy więc kupić sobie na miejscu świeży chleb, a
coś do chleba kupić w Polsce - będzie taniej i znacznie lepsze, tym bardziej, że nad morzem mamy do dyspozycji
kuchnie z pełnym wyposażeniem.
Na czas drogi należy zabrać z sobą suchy prowiant. Na miejscu powinniśmy być ok. godz. 8- 9 rano. W autokarze jest
możliwość otrzymania wrzątku lub kupienia sobie u kierowców herbaty czy kawy. Jedziemy przez Słowację i Węgry,
ale waluta tych krajów nie będzie potrzebna, gdyż nie zatrzymujemy się tam na żadne zakupy (jeśli ktoś ma drobne
pieniądze w euro, to proszę z sobą zabrać na toalety, które w 2-3 miejscach mogą być płatne). Pielgrzymkę
rozpoczynamy Mszą św. Dobrze byłoby wziąć: mały „jasieczek” na noc w autokarze, matę lub ręcznik na plażę,
koniecznie nakrycie na głowę, krem do opalania z wys. nr. filtra, okulary słoneczne, wygodne buty. Można też zabrać
sobie grzałkę do wody (tylko z wąską wtyczką! ) Pościel otrzymujemy na miejscu. W pensjonatach nad morzem w
każdym domu jest do dyspozycji kuchnia z wyposażeniem. Podczas pielgrzymki obowiązuje stosowny strój, dotyczy to
pobytu w miejscu objawień w Medziugorje i podczas Mszy św. wieczornej nad morzem. W Medziugorje zakupy
indywidualne dokonujemy w walucie euro lub w dolarach. W pobliżu miejsca zamieszkania są sklepy samoobsługowe,
gdzie bez trudu można sobie dokupić co komu będzie potrzebne. Natomiast w Chorwacji nad morzem euro wymieniamy
na tamtejszą walutę – tzw. kuny. Bardzo rzadko się zdarza, że w którymś pensjonacie jest klimatyzacja, jednak
włączenie jej w pokoju przez właściciela domu jest związane z uiszczeniem przez pielgrzyma dodatkowej opłaty (
bezpośrednio w właściciela pensjonatu, zazwyczaj w wys. ok. 5 euro za dobę od pokoju) Prosimy o zabranie z sobą
Różańca i śpiewniczka mogilskiego a także radyjka lub telefonu z radiem, aby można było słuchać tłumaczeń homilii ewentualnie będzie można kupić sobie radyjko w Medziugorje (ok.5 E)
W programie: - w Medziugorje codzienna Msza św. w języku polskim - udział w wieczornym międzynarodowym
nabożeństwie składającym się: z Mszy św., Różańca, Koronki do Królowej Pokoju, modlitwy o uzdrowienie duszy i
ciała, a w określone dni Adoracji Najśw. Sakramentu lub Krzyża. - wspólne z kapłanem 1-razowe wyjście na górę
Objawień Podbrdo, w czasie drogi rozważanie tajemnic Różańca św. oraz 1-razowe wyjście na górę Kriżevac ze św.
Krzyżem, tam rozważanie Drogi Krzyżowej ( oczywiście każdy kto zechce, może sobie przejść ponownie
indywidualnie w wolnym czasie) - ewentualne spotkania z kapłanami pracującymi w Medziugorje, czy osobami
widzącymi Matkę Bożą uzależnione są od parafii Medziugorskiej nie od organizatorów - zazwyczaj udaje się nam
uczestniczyć w jakimś spotkaniu. Mamy tam zwykle ciekawe spotkanie we Wspólnocie „Cenacolo” założonej przez O.
Slavko Barbarica. W zależności od spotkań program będzie podawany codziennie wieczór na dzień następny.
Uwaga: Podczas naszych pielgrzymek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią!
W Chorwacji odwiedzimy przepięknie położone „chorwackie Lourdes”w miejscowości Vepric, tam będzie Msza
św. Natomiast nad morzem cały dzień mamy wolny na wypoczynek; opalanie, kąpanie, zwiedzanie. Można też wyjść
w góry, z grotą skalną z figurą Chrystusa Króla, (gdzie Chorwaci dokonali intronizacji Chrystusa Króla) a na szczycie z
kapliczką Matki Bożej Śnieżnej. Można podjechać na zwiedzanie Splitu, czy podejść spacerkiem brzegiem morza do
centrum Omisa skąd już we własnym zakresie można się wybrać stateczkiem w morze i na wyspy (koszt ok.25 E) lub
popłynąć rzeką Cetina na wzór naszego spływu Dunajcem (koszt ok.5 euro) Wieczorem Msza św., różaniec. W sumie 4
noclegi mamy w Medziugorje i 6 nad morzem. Resztę czasu zajmie nam podróż. Przewidywany powrót do Krakowa, to
godziny wczesno popołudniowe w 13-tym dniu pielgrzymki. Opiekę duchową nad grupą sprawuje zawsze kapłan np.
ks. dr. Jan Klimek, O. Mirosław Lipowicz, ks. Mariusz Semla lub inni wyznaczeni przez ks. kapłani.
Przy zapisie należy podać: nazwisko i imię, adres, datę urodzenia, tel. kom. i stacjonarny
Zbiórka w Krakowie w dniu wyjazdu o godz. 11.00 przy rondzie Grunwaldzkim, na ul. Monte Cassino na przystanku
autobusowym do Tyńca (przed hotelem B& B). Na rozpoczęcie pielgrzymki jest zawsze Msza św.
Wpłaty: Wpłata na zebraniach organizacyjnych w maju. Euro wpłacamy w autokarze po ostatniej granicy, przed
samym Medziugorje. Proszę na wszystkie wyjazdy zagraniczne wyrobić sobie bezpłatną europejską kartę
ubezpieczeniową – Kraków ul. Batorego 24. (karta ta załatwiana jest od ręki, najlepiej wyrobić przed sezonem.)

Pielgrzymka do FATIMY - samolotowa
Termin: 23 - 26.VII 2020r. (4 dni)

koszt.: 2250 zł + 40 E

1.dzień 23 lipiec- czwartek : KRAKÓW – PORTO - FATIMA
Zbiórka na lotnisku Kraków-Balice o godz.9.30. Odprawa bagażowo – paszportowa.
Planowy wylot do Porto o godz. 12.00 Lądowanie o godz.14.45. W miarę możliwości czasowych spacer
po malowniczym mieście portowym, będącym symbolem czasów wiktoriańskich, najczęściej kojarzące
się z winem. Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
2. dzień 24 lipiec - piątek: FATIMA
Śniadanie. Nawiedzenie Sanktuarium- Capelinnha – kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej
trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, potem Bazylika Matki Bożej Różańcowej z
grobami Franciszka, Hiacynty i Łucji. Po południu uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej do
wioski Valinhos – miejsca objawień Anioła Portugalii oraz wioski Aljustrel, gdzie znajdują się domy
rodzinne Franciszka, Hiacynty i Łucji. Obiadokolacja. Wieczór udział w procesji z figurą Matki Bożej.
Nocleg.
3 dzień 25 lipiec- sobota: FATIMA
Śniadanie. Całodzienny pobyt w Sanktuarium- czas wolny na prywatną modlitwę. Obiadokolacja
Wieczór udział w procesji z figurą Matki Bożej i świecami. Nocleg.
4 dzień 26 lipca – niedziela : FATIMA - PORTO –KRAKÓW
Śniadanie w formie lunch boxów. Wyjazd około godz. 4 w nocy na lotnisko w Porto.
Wylot samolotem o godz. 7.15. Planowy przylot na lotnisko Kraków – Balice o godz. 11.50.
Cena zwiera: bezpośredni przelot z Krakowa lub Warszawy do Porto,
zakwaterowanie w hotelu 3* - pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,
wyżywienie wg programu, śniadania i obiadokolacja
transport klimatyzowanym autokarem,
opieka duszpasterza i przewodnika
ubezpieczenie NNW i KL
turystyczny fundusz gwarancyjny
Cena nie zawiera: dopłaty do pokoju 1-osobowego
napojów do obiadokolacji
ubezpieczenia od chorób przewlekłych i ubezp. od kosztów rezygnacji
Uwaga : Program jest ramowy i może ulec zmianom w zależności od zaistniałej sytuacji w czasie trwania
wyjazdu
Pielgrzymka do 3 stolic: BRATYSŁAWA – WIEDEŃ- BUDAPESZT
Termin: 8 - 11.VIII. 2020. ( 4 dni)

koszt 890 zł + 40 E

1dzień 8 sierpień – sobota ; KRAKÓW – BRATYSŁAWA
Wyjazd autokarem o godz.6.00 z ronda Grunwaldzkiego z ul. Monte Cassino przed hotelem B & B.
Przejazd do Bratysławy. Zwiedzanie jedynej na świecie stolicy graniczącej z dwoma państwami Węgami
i Austrią. Spacer po Starym Mieście, Brama i Wieża św. Michała, miejsce koronacji wielu królów
węgierskich – Katedra św. Marcina. Następnie przejście w stronę Starego Ratusza i gmachu Słowackiego
Teatru Narodowego. Przejazd do hotelu – zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg
.
2 dzień 9 sierpień – niedziela ; BRATYSŁAWA – WIEDEŃ
Po śniadaniu przejazd do Wiednia. Przejedziemy tzw. Ringiem, staromiejską obwodnicą i zobaczymy
m.in. gmach dawnego Ministerstwa Wojna, Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlament, Ratusz, Teatr
Zamkowy, Operę oraz Kościół Wotywny. Następnie zobaczymy Belweder- barokową rezydencję
wielkiego wodza, kościół Augustianów, rezydencja cesarska Hofburg, Brama św. Michałą, znana ul.
Kohlmarkt i gotycka katedra św. Szczepana – Stephansdom. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień 10 sierpień – poniedziałek: WIEDEŃ – BUDAPESZT
Śniadanie po czym przejazd do Budapesztu. Zwiedzanie rozpoczniemy od wyjechania na Górę Gelerta,
zobaczymy Cytadele i dar Armii Czerwonej dla Węgrów – Statuę Wolności. Chwila czasu wolnego na
tarasach widokowych z piękną panoramą miasta. Spacer po najstarszej dzielnicy Budy, plac Św.Trójcy
z neogotyckim kościołem Macieja, pomnik św. Stefana i Baszty Rybackie. Przejazd mostem
Łańcuchowym, nawiedzenie Bazyliki św. Stefana. Wieczorem w miarę możliwości rejs Dunajem, który
pokaże nam Budapeszt z zupełnie innej perspektywy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja
i nocleg.
4 dzień 11.VIII wtorek : BUDAPESZT- LITMANOVA – KRAKÓW
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Po drodze odwiedzimy miejsce objawień Matki
Boskiej Litmanovskiej w miejscowości Litmanova na Słowacji, która dzięki temu stała jedną z najliczniej
odwiedzanych miejscowości w północnej Słowacji. W miejscu objawień będzie Msza św., tam też będzie
można nabrać sobie wody ze źródeł, które pobłogosławiła Matka Bożą a wielu ludzi doświadczyło
uzdrowienia
Cena zwiera: zakwaterowanie w hotelach 3* - pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
wyżywienie wg programu, śniadanie i obiadokolacje
transport klimatyzowanym autokarem z barkiem by można było zamówić herbatę czy kawę
opieka kapłana i lokalnego przewodnika
ubezpieczenie NNW i KL
turystyczny fundusz gwarancyjny
Cena nie zawiera: dopłaty do pokoju 1- osobowego
napojów do obiadokolacji
ubezpieczenia od chorób przewlekłych i ubezp. od kosztów rezygnacji
Uwaga: Program jest ramowy i może ulec pewnym zmianom w zależności od zaistniałej sytuacji w czasie
trwania wyjazdu

Pielgrzymka do MEKSYKU
Termin: 10 - 19 listopad 2020r.(10 dni)

koszt: 7 200 zł + 180 USD

1 dzień 10.XI – poniedziałek : KRAKÓW – MEKSYK
Zbiórka na lotnisku Kraków – Balice o godz. 8.20, odprawa bagażowo- paszportowa. Planowany wylot
o godz. 11.40 .Wylot do Meksyku jest z międzylądowaniem. Przylot do Meksyku, na lotnisku spotkanie z
przewodnikiem, transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
2 dzień 11.XI wtorek : MEKSYK – BAZYLIKA MATKI BOŻEJ GUADALUPE
Śniadanie. Całodzienna wizyta w religijnym sercu kraju: w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe,
największego sanktuarium maryjnego na świecie - Msza św. w jednej z Kaplic. Po Mszy św. zwiedzanie
Nowej Bazyliki mogącej pomieścić 10 tys. wiernych, Bazyliki Antycznej, Kaplicy Indian, Kaplicy na
Wzgórzu, Ogrodów Guadalupiańskich. Zapoznanie z historią objawienia się Matki Bożej IndianinowiJuanowi Diego. Czas wolny na osobistą refleksję i zakupy pamiątek religijnych. Powrót do hotelu,
kolacja i nocleg.
3 dzień 12.XI - środa : MIASTO MEKSYK
Śniadanie. Przejazd do dzielnicy Tlatelolco i zwiedzanie Placu III Kultur, miejsca ostatniego starcia
Indian z hiszpańskim najeźdźcą, na którym w sposób symboliczny spotykają się 3 kultury tworzące
dzisiejszy Meksyk: kultura aztecka, hiszpańska i metyska. Msza św. w kościele św. Jakuba, w którym wg
tradycji był chrzczony św. Juan Diego. Przejazd do strefy archeologicznej w Teotihuacan – miejsca gdzie
„rodzą się Bogowie”, niegdyś wielkiej cywilizacji sięgającej swymi wpływami aż po dzisiejszą
Gwatemalę. Spacer po świetnie zachowanym mieście: Pałac Ptaka- Motyla, Piramida Księżyca, Aleja
Zmarłych i wejście na jedną z największych piramid świata- Piramidę Słońca. Wizyta w warsztacie
obróbki magicznego kamienia Azteków – obsydianu, w programie degustacja pulque, napoju zwanego
obecnie „ napojem ubogich” oraz tequili. Obiadokolacja i nocleg w mieście Meksyk.

4 dzień 13.XI – czwartek : MIASTO MEKSYK
Śniadanie. Przejazd na jeden z największych placów na świecie, główny plac miasta Meksyk tzw. Zocalo.
Zwiedzanie budowanego przez ponad 300 lat Kościoła Katedralnego z pięknym ołtarzem barokowym,
podziwianie pozostałości Tempo Mayor, gdzie wg Azteków znajdowało się centrum wszechświata.
Przejazd do dzielnicy Xochimilco, w której to znajdują się wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCA tzw. pływające kolorowe ogrody. Rejs gondolami zbudowanymi przez Azteków kanałami przy
dźwiękach muzyki mariachi. Obiadokolacja i nocleg w mieście Meksyk.
5 dzień 14.XI – piątek : MIASTO MEKSYK – TENANGO DEL AIRE – PUEBLA
Śniadanie, po nim wyjazd malowniczą trasą z widokiem na ośnieżone wulkany Popocatepeti i
Iztaccihuati do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango del Aire prowadzonym przez polskich
Pallotynów. Msza św. w tym kościele. Przejazd i wizyta w miasteczku Cholula, które posiada największą
pod względem objętości piramidę na świecie. Dla wytrwałych możliwość wejścia na piramidę. Wizyta w
Tonantzintla- pięknym synkretycznym kościółku w stylu baroku folklorystycznego symbolu konkwisty i
synkretyzmy religijnego. Dalsze podróżowanie malowniczą, porośniętą kaktusami trasą o przeróżnych
kształtach, które będzie można sobie uwiecznić na fotografiach podczas krótkiej przerwy i dalsze
podróżowanie do jednego z piękniejszych miast Meksyku – Puebli zwanego „ Miastem Aniołów” –
ulubionego miejsca Papieża Jana Pawła II. Spacer po uroczym kolonialnym Mieście Puebla : Katedra,
Zocalo, Rynek Parian z tradycyjnymi wyrobami mieszkańców miasta, czyli ceramiką talavera i
słodyczami a na koniec wizyta w niezwykle pięknej Kaplicy Różańcowej- nazwanej prze Fryderyka
Humboldta w XIX w. „ Ósmym Cudem Świata”. Kolacja i nocleg w Puebla.
6 dzień 15.XI – sobota: TAXCO
Śniadanie. Wyjazd do Taco. Po drodze przejazd do systemu jaskiń w Cacahuamilpa największych i
najpiękniejszych w całej Ameryce Łacińskiej, stanowiących wielokrotnie scenerię różnych filmów i
koncertów znanych światowych artystów. W wyrzeźbionych przez wodę i czas pięknych komnatach w
korycie podziemnej rzeki znajdują się niezwykłe formacje skalne i zachwycające zjawiska krasowe,
wśród nich liczne stalaktyty i stalagmity nastrojowo podświetlane. Ponad godzinny spacer po jaskini.
Przejazd do górniczego Taco, meksykańskiej „ stolicy srebra”. Msza św. Zakwaterowanie w hotelu w
Taco kolacja i nocleg.
7 dzień 16.XI – niedziela; TAXCO – ACAPULCO
Śniadanie. Zwiedzanie sławnego ze sztuki jubilerskiej „ srebrnego miasta” Taco. Wyjazd na punkty
widokowe, spacer po krętych uliczkach, zwiedzenie pięknego kolonialnego kościoła Santa Prisca. Msza
św. w tym bogato inkrustowanym i kipiącym od złota barokowym kościele.
Przejazd w kierunku najsłynniejszego kurortu nad Oceanem Spokojnym – Acapulco. To legendarny
kurort i latynoska „Perła Pacyfiku”, kojarzona często z przepychem, stromymi skałami i lśniącymi bielą
plażami nad błękitnym oceanem. Zakwaterowanie w hotelu all inclussive z bezpośrednim dostępem do
morza.
8 dzień 17.XI. – poniedziałek : ACAPULCO
Odpoczynek all inclusive w Acapulco. Wieczorem wyjazd na La Ouebrada, gdzie od kilkudziesięciu lat
odważni clavadistas – skoczkowie skaczą do wody z pionowej 35-metrowej skały - symbol Acapulco.
9 dzień 18.XI – wtorek ; ACAPULCO – POLSKA
Śniadanie. Wyjazd do Mexico City. Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski o godzinie 21.55
10 dzień 19.XI – środa ; PRZYLOT DO KRAKOWA
Planowany przylot na lotnisko Kraków – Balice o godz. 22.30
Cena zawiera : przelot na trasie Kraków– Mexico City – Kraków
klimatyzowany bus po Meksyku
noclegi w hotelach 3 i 4 * na pobycie 4 i 5 * (standard meksykański)
miejscowy przewodnik

wyżywienie 2x dziennie ( śniadania i kolacje), w Acapulco all inclusive
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
turystyczny fundusz gwarancyjny
Cena nie zawiera: dopłaty do pokoju 1 osobowego – 400 usd/os.
ubezpieczenia od chorób przewlekłych i ubezp. od kosztów rezygnacji
Uwaga : program jest ramowy i może ulec zmianom w zależności od zaistniałej sytuacji w czasie
trwania wyjazdu.
Pielgrzymka : KRAKÓW-WARSZAWA- Św. LIPKA – STOCZEK KLASZTORNY- AUGUSTÓW –
WILNO – STUDZIENICZNA – WĄWOLNICA – NAŁĘCZÓW- KRAKÓW

Termin: 24 – 28.wrzesień 2020r.
koszt: 700 zł + 10 euro
1.dzień 24.IX - czwartek
Zbiórka i wyjazd o godz. 6.00 z ronda Grunwaldzkiego z ul. Monte Cassino sprzed hotelu B & B
Przejazd do Warszawy do sanktuarium św. Andrzeja Boboli- patrona Polski tam Msza św. i zapoznanie
się z życiem i męczeńską śmiercią Andrzeja Boboli, następnie przejazd do sławnego sanktuarium
Maryjnego w św. Lipce na obiadokolację i nocleg.
2 dzień 25.IX – piątek : Nawiedzenie kościoła w Św. Lipce, gdzie czczona jest Maryja jako Matka
Jedności Chrześcijan. Obraz Matki Bożej był koronowany koronami papieskimi 11.VIII 1968r. przez ks.
kardynała Stefana Wyszyńskiego a kościołowi Papież Jan Paweł II nadał dekretem z dnia 24.II. 1983 r.
tytuł Bazyliki Mniejszej. Święta Lipka dzięki pięknym ołtarzom, tabernakulum, freskom, rzeźbom w
kamieniu i drewnie nazywana jest „Perłą Baroku”. Bazyliką opiekują się Ojcowie Jezuici. Na uwagę
zasługują organy, które należą do najpiękniejszych w stylu barokowym, artysta wykonał rzeźby aniołów
grających na instrumentach muzycznych, umieścił tam też m.in. Matkę Najświętszą i Archanioła
Gabriela. Podczas gry wszystkie rzeźby są wprawiane w ruch, a 4 małe aniołki dzwonią dzwoneczkami
Tam będziemy mieli Msze sw , potem wyruszymy do Stoczka Klasztornego, gdzie 12.X 1953
uwięziono ks. kard. Stefana Wyszyńskiego . Jak wspominał kard. Wyszyński, był to 2-piętrowy bardzo
zniszczony budynek, wewnątrz mokre ściany i lodowate kamienne posadzki. We wspomnieniach ks.
kardynał pisze, że nigdy, od przyjazdu do Stoczka do końca pobytu nie rozgrzał stóp. Przebywał tam
całkowicie odcięty od świata do 6.X 1954r. Tam oddał się Maryi w Jej Macierzyńska Niewolę8grudnnia 1953r. w święto Niepokalanego Poczęcia.
Ze Stoczka pojedziemy na przystań papieską w Studzienicznej. Gdy Jan Paweł II odbywał rejsy po
augustowskich jeziorach to dobijał właśnie do Studzienicznej, co upamiętnia stojący tam Jego pomnik .
Potem jedziemy do Augustowa na obfitą i smakowitą obiadokolację i nocleg.
3 dzień 26.IX – sobota . Po bardzo wczesnym i bardzo dobrym śniadaniu wyruszymy do Wilna, tam
wraz z b. dobrym przewodnikiem nawiedzimy przede wszystkim Ostrą Bramę, gdzie jest cudowny obraz
z XVII w. Matki Boskiej Ostrobramskiej,(może uda się nam tam odprawić Msze sw.) cmentarz na
Rossie, gdzie znajduje się mauzoleum matki Józefa Piłsudskiego i gdzie u jej stóp pochowano także serce
syna. Cerkiew Świętego Ducha, która jest główną świątynią prawosławną na Litwie. Uniwersytet
Wileński z pierwszym rektorem Piotrem Skargą. Wśród studentów był np. Adam Mickiewicz, Juliusz
Słowacki, Czesław Miłosz. Będziemy na Placu Katedralnym z pomnikiem księcia Giedymina,
nawiedzimy Bazylikę św. Stanisława Biskupa i św. Władysława, pięknie prezentujący się kościół św.
Anny, górę Trzech Krzyży z widokiem na miasto.
Zwiedzimy kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z najpiękniejszym wnętrzem, gdzie jest z ok.
2000 rzeźb stiukowych, głównie o tematyce biblijnej, warto też zwrócić szczególną uwagę na piękny
kryształowy żyrandol w kształcie łodzi. Oczywiście będziemy w wszystkich miejscach związanych z św.
S .Faustyn i bł. Michałem Sopoćko. Zwiedzmy też inne obiekty na ile czas pozwoli. Wieczór wrócimy
do Augustowa na pyszną kolację i nocleg.
4 dzień 27.IX – niedziela. Po śniadaniu wyruszymy do Sanktuarium w Świętej Wodzie k. Wasilkowa do
parafii Matki Boskiej Bolesnej. Obraz w głównym ołtarzu namalowany został przez Helenę Rabczyńską,
matkę ówczesnego proboszcza. W 1997r. powstała przy kościele Góra Krzyży z Jubileuszowym Krzyżem
wys. 25m. - Pomnik III Tysiąclecia. Za sanktuarium znajduje się ołtarz polowy, grota M.B. z Lourdes,
Droga Krzyżowa, kraina „Radości dla dzieci” a wokół przykościelnego placu kapliczki Dróżek Boleści
Maryi, wszystko to w pięknym zadbanym terenie, który z roku na rok piękniej wygląda ( mamy
porównanie, bo praktycznie jesteśmy tam co roku). Kto tam jeszcze nie był, to gorąco zachęcamy. Nikt

zawiedziony stamtąd nie wyjedzie. O to wszystko bardzo dba wspaniały organizator i pomysłodawca
wszystkiego ks. prob. Alfred Butwiłowski.
Ze Świętej Wody pojedziemy do Sanktuarium - Bazyliki św. Wojciecha do Wąwolnicy,gdzie jest czczona
Matka Boża z Dzieciątkiem, rzeźba z XV w. o wymiarach 85x27 cm wykonana w drewnie lipowym.
Maryja czczona jest tam jako Królowa Kaszub. Figurkę tę sprowadzono ze wsi Kębło koło Wąwolnicy, a
10.IX 1978 r. w 700 -lecie objawień odbyła się koronacja cudownej figury.
W Wąwolnicy będziemy mieli nocleg i obiadokolację.
5 dzień 28.IX – poniedziałek. Po śniadaniu pojedziemy do Nałęczowa na chwile relaksu w parku
zdrojowym. W Nałęczowie jest m.in. muzeum Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa. Po tym
relaksującym pobycie wyruszymy w drogę powrotną do Krakowa.
Pielgrzymka do LWOWA i NIŻANKOWIC
Termin: 16 - 18.VII. 2020r.

Koszt: 380 zł

Dzień 1. 16.VII – czwartek . Wyjazd o godz. 7.00 z ronda Grunwaldzkiego z ul. Monte Cassino sprzed
hotelu B & B. Jedziemy w kierunku przejścia granicznego Przemyśl- Mościska i docelowo do Lwowa.
Na pierwszy dzień nie planujemy zwiedzania, bowiem nigdy nie wiadomo ile godzin będziemy stali na
granicy. Zazwyczaj na granicy jesteśmy w południe, minimum ok. 3godz. czekania na odprawę
paszportową (bywa że o wiele dłużej), po wjechaniu na Ukrainę, robimy zwykle krótką przerwę na
drobne zakupy, gdyż w jednym sklepie, bez chodzenia po całym mieście można wszystko zakupić, a więc
nie tracąc wiele czasu ( np. dobre słodycze w czekoladzie i z orzechami). Po przyjechaniu na miejsce do
domu pielgrzyma, idziemy na obiadokolację i mamy wolny czas na spacer po terenie wokół domu, który
jest bardzo ładnie położony pośród lasów. Dom Pielgrzyma jest nowy, bardzo ładny i pięknie
wyposażony, z ładną kaplicą w której będziemy mieli Mszę św.
Dzień 2. 17.VII – piątek. Śniadanie, a po nim spotkanie z bardzo dobrą przewodniczką, która przez cały
dzień będzie nas oprowadzała po ciekawych miejscach we Lwowie, zapewne zobaczymy operę
Lwowską, (wewnątrz b. podobną do teatru im. J. Słowackiego w Krakowie) cmentarz Łyczakowski z
bardzo ładnymi pomnikami m.in. sławnych Polaków, katedrę św. Jura, katedrę Dominikańską, Wysoki
Zamek skąd jest ładny widok na całą panoramę Lwowa, kaplicę Boimów, katedrę ormiańską , rynek i
inne zabytki. Będzie możliwość zakupienia sobie płyt z najsłynniejszymi batiarami jakim byli Szczepcio i
Tońko, którzy stali się bardzo popularni zarówno na Ukrainie jak i w Polsce.
Po zwiedzeniu Lwowa wieczorem wrócimy do Domu Pielgrzyma na Mszę św., obiadokolację i nocleg.
Papież Jan Paweł II na swoim pielgrzymim szlaku też był we Lwowie w dniach 23- 27.VI.2001
Dzień 3 – 18.VII – sobota Po wczesnym śniadaniu wyjazd w kierunku Niżankowic, po drodze
zatrzymamy się na chwilę w miejscowości Stara Sil, gdzie zobaczymy w jak okropnym stanie,
kompletnie zdewastowane kościoły zwrócono katolikom, kto będzie chciał to może wesprzeć finansowo
choćby małą cegiełką odbudowę tego niegdyś pięknego kościoła pod wezw. św. Michała Archanioła,
gdzie nasza grupa ofiarowała kiedyś podczas pielgrzymki figurę tego św. Archanioła, bowiem nie mieli
ani obrazu, ani figury, ani ołtarza, ani ławek, przez wiele lat nie było nawet dachu, stąd grube mury uległy
zniszczeniu.Obecnie jest wyremontowana jedna nawa boczna, tam umieszczono figurę i tam są Msze św.,
ale by przywrócić ten kościół do pierwotnego wyglądu potrzeba jeszcze wiele czasu i b.wiele pieniędzy.
Parafie rzymsko-katolickie liczą tam po kilkanaście osób i to w podeszłym wieku, stąd każda złotówka
ofiarowane przez pielgrzymów bardzo się liczy. W drodze do Niżankowic o ile zastaniemy ks.
proboszcza w Dobromilu to także odwiedzimy Pana Jezusa w kościele Przemienia Pańskiego, który jako
jeden z nielicznych w okolicy pozostał czynny. Wyremontowany w latach 1988 i 1996-1998.
Niżankowice, to mała miejscowość na Ukrainie gdzie pielgrzymują m. in. pielgrzymi z Polski a głównie z
Podkarpacia do Matki Bożej w figurze Niepokalanej z której oczu płynęły łzy od 5. I.2005r. przez 450
dni bez przerwy, potem łzy pojawiały się 13-tego oraz nieregularnie ok. 101 do 105 razy ( początkowo
nie sądzono, że będzie się to powtarzało i nie zapisywano stąd nie ma dokładnej liczby). Ostatni raz łzy
płynęły 9.IX 2007r. Łzy mimo 15 stopniowego mrozu na zewnątrz i w kościele nigdy nie zamarzały. W
Niżankowicach obserwowano podobne zjawiska jak w Medziugorje. Słońce mieniło się różnymi
kolorowymi barwami, wirowało i choć b. mocno świeciło można było na nie patrzeć. Pojawiało się też w
nocy jasne światło w świątyni, wówczas, gdy jeszcze nie było instalacji elektrycznej w kościele.

Potwierdza to także ks. Jacek Waligóra, który wówczas tam pracował. Często przybywający tam wierni
doznają różnych uzdrowień i nawróceń, które są spisywane. Aktualnie kościół jest podniesiony do rangi
sanktuarium i nosi nazwę Matki Bożej Opatrzności.
Po mszy św. w Niżankowicach udamy się juz z bezpośrednio do Krakowa. Zapewne przyjedziemy raczej
w późnych godz. wieczornych.

Ziemia Święta – Śladami Pana Jezusa 05 – 11.10.2020
1 dzień: - KRAKÓW– TEL AVIV - BETLEJEM
Zbiórka na lotnisku w Krakowie - Balicach o godz.03:45. Odprawa. Wylot do Tel Avivu o godz. 05:45, lądowanie w Tel Avivie o
godz. 10:50. Przejazd do Betlejem - miejsca narodzenia Pana Jezusa. Pole Pasterzy, Bazylika Narodzenia Pana Jezusa, Grota
św. Hieronima, Grota Mleczna. Obiadokolacja. .Nocleg.
2 dzień: - JEROZOLIMA
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną ze wspaniałym widokiem na Święte Miasto – Betfage, Bazylika Wniebowstąpienia i
kościół „Pater Noster - Ojcze Nasz”, „ Dominus Flevit – Pan Zapłakał ”, przejście do Ogrodów Getsemani i Bazyliki Agonii –
Wszystkich Narodów. Następnie Góra Syjon – kościół In Galikantu, Wieczernik, kościół Zaśnięcia N.M.Panny . Obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień:– JEROZOLIMA
Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy – Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Bazylika Grobu Bożego. Przejście dzielnicą żydowską pod Ścianę
Płaczu. Powrót do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień: - JERYCHO – MORZE MARTWE - JORDAN
Śniadanie. Przejazd do Betanii – Sanktuarium św. Łazarza, Marii i Marty ,nad rzekę Jordan – odnowienie Sakramentu Chrztu
św., Jerycho – najstarsze miasto na świecie – Góra Kuszenia (wejście dla chętnych) i Sykomora – drzewo Zacheusza.
Morze Martwe – największa depresja na świecie – chwila relaksu i kąpieli dla chętnych Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień : - HAJFA - CEZAREA NADMORSKA - NAZARET - KANA GALILEJSKA
Śniadanie. Przejazd do Hajfy – nawiedzenie Sanktuarium na Górze Karmel – kościół Najświętszej Pani Karmelu – Bazylika,
Grota Eliasza. Po drodze postój w Cezarei Nadmorskiej - panorama na Akwedukt. Przejazd do Kany Galilejskiej – gdzie Jezus
dokonał pierwszego cudu – przemiany wody w wino podczas uczty weselnej. Nazaret – miejsce dzieciństwa Jezusa. Grota i
Bazylika Zwiastowania NMP, oraz Domu św. Józefa. Obiadokolacja, nocleg. Obiadokolacja i nocleg w Tyberiadzie lub Nazarecie.
6 dzień: - GÓRA TABOR – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – TABGHA
Śniadanie. Specjalnymi busami wjedziemy na Górę Tabor, gdzie Chrystus ukazał się w chwale razem z Mojżeszem i Eliaszem.
Przejazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw z kaplicą upamiętniającą Kazanie na Górze. Kafarnaum – zwiedzanie miasta
Jezusa. Tabgha - kościół cudownego rozmnożenia chleba i ryb. Kościół „Prymatu św. Piotra” na brzegu Jeziora Galilejskiego
- miejsca namaszczenia Piotra na głowę Kościoła oraz cudownego połowu ryb. Rejs statkiem po jeziorze Galilejskim. Przejazd
na obiadokolację i nocleg do Betlejem.
7 dzień : - TEL AVIV – KRAKÓW
Śniadanie. O godz. 07:00 przejazd na lotnisko, odprawa, odlot do Krakowa o godz.11:10, planowy przylot godz. 13:50.

Cena: 2900 PLN + 150 usd (dodatkowo na wstępy do zwiedzanych obiektów i realizację programu.)
Świadczenia :
- noclegi – pokoje 2, 3 - os. z łazienkami, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje)
- ubezpieczenie NNW i KL,
- opieka duszpasterza oraz przewodnika
- przelot samolotem Kraków – Tel Aviv – Kraków z bagażem rejestrowanym 20 kg
- komfortowy autokar w Izraelu
Program jest ramowy i może ulec zmianom w zależności od zaistniałej sytuacji w czasie trwania wyjazdu!

