PARAFIA pw. MB Częstochowskiej w Myczkowcach zaprasza
na pielgrzymkę po WŁOSKICH SANKTUARIACH w dniach 14 – 21 października 2017
PROGRAM PIELGRZYMKI:

1 dzień – 14.10.2017 (sobota): godz. 1.00 zbiórka uczestników przy zaporze w Myczkowcach,
przejazd do Wiednia na Kahlenberg i Msza Święta – nawiedzenie kościoła, gdzie Król Jan III Sobieski
uczestniczył we Mszy Świętej jako ministrant przed wielką bitwą z Turkami w roku 1683; przejazd na
zwiedzanie miasta m.in. Katedry św. Szczepana i spacer przez Hofburg; przejazd do Tarvisio –
zakwaterowanie i obiadokolacja.
2 dzień – 15.10.2017 (niedziela): śniadanie, pakowanie bagaży, przejazd do Asyżu. Zwiedzanie
Bazyliki św. Franciszka i św. Klary oraz Matki Bożej Anielskiej (Msza św.). Spacer po mieście.
Przejazd do hotelu w okolicach Asyżu – zakwaterowanie i obiadokolacja.
3 dzień – 16.10.2017 (poniedziałek): śniadanie; pakowanie bagaży, przejazd do Cascii –
nawiedzenie sanktuarium i relikwii św. Rity. Przejazd do miejscowości Roccaporena – zwiedzanie
miejsc związanych z młodością św. Rity. Przejazd do hotelu we Fiuggi. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień – 17.10.2017 (wtorek): śniadanie, przejazd do Watykanu. Msza Św. w Bazylice św. Piotra.
Zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym Bazyliki i Placu św. Piotra. Dalsze zwiedzanie miasta:
Fontanna di Trevi, Koloseum, plac Wenecki, Kapitol, Bazylika Laterańska z sanktuarium św.
Schodów. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień – 18.10.2017 (środa): śniadanie, pakowanie bagaży, przejazd do Watykanu na Audiencję
Generalną (przy pobycie Ojca Św. w Rzymie). Przejazd na Monte Cassino. Zwiedzanie Cmentarza
Żołnierzy Polskich oraz Opactwa Benedyktynów. Przejazd do hotelu w San Giovanni Rotondo.
Obiadokolacja i nocleg.
6 dzień – 19.10.2017 (czwartek): śniadanie, Msza Św. w kościele antycznym. Zwiedzanie miejsc
związanych z życiem i działalnością św. Ojca Pio. Śniadanie. Wyjazd do Monte San Angelo – miejsca
objawień Michała Archanioła. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień – 20.10.2017 (piątek): śniadanie. Pakowanie bagaży. Przejazd do Lanciano - miejsca cudu
eucharystycznego. Msza Św. Przejazd do San Marino – najstarszej republiki świata. Zwiedzanie i czas
wolny na zakupy. Przejazd do hotelu w okolicach Rimini. Obiadokolacja i nocleg
8 dzień – 21.10.2017 (sobota): śniadanie. Pakowanie bagaży. Powrót do Myczkowiec. (Trasa Rimini
– Myczkowce - 1400 km, około 18 h jazdy). Przyjazd do Myczkowiec w późnych godzinach nocnych.
Całkowity koszt wyjazdu: 900 zł + 240 Euro/osobę przy min. 48 osób
(bez żadnych ukrytych kosztów!!!):
Organizatorzy zapewniają:
transport autokarem LUX (klimatyzacja, bar, DVD, WC); kawę i herbatę gratis; 7 noclegów w hotelach
(Wszystkie noce w hotelach, bez nocnych przejazdów!!!); 7 śniadań i 7 obiadokolacji; licencjonowanego
przewodnika w miejscach gdzie jest to wymagane przepisami; opiekę pilota – przewodnika na całej trasie;
ubezpieczenie: NNW i KL; wypożyczenie słuchawek dla grupy w całym okresie pielgrzymki; bilety wstępu do
zwiedzanych miejsc (bazylik i miejsc kultu)

Zgłoszenia wraz z zaliczką (500 PLN) do 31 sierpnia!!! Kolejna wpłata (400 PLN) – do 17 września,
wpłata w Euro u pilota w autokarze. Bliższe informacje pod nr tel. 531 706 989 lub 13 469 18 65. W razie,
gdyby wyjazd nie doszedł do skutku, zaliczka zostanie zwrócona.


ks. Krzysztof Sobiecki

(proboszcz)

