
Źródłem tego kultu są cztery objawienia, które miały miejsce na przestrzeni wieków. Według tradycji Grota, która jest 
centralnym miejscem Sanktuarium, cieszy się tytułem Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako jedyna świątynia na świecie nie 
była ona nigdy poświęcona ręką ludzką. Tego dnia również udamy się do San Giovanni Rotondo, w którym to mieście 
przebywał Ojciec Pio. Jadąc tam pamiętać należy, że w czasie życia tego Świętego, miejsce to było zapomniane przez 
ludzi - tam właśnie miał nabrać pokory Ojciec Pio. Po przyjeździe odwiedzimy Sanktuarium tego wielkiego Świętego 
naszych czasów. Będziemy mieli możliwość modlitwy przy Jego grobie, jak również będziemy mogli zobaczyć małe 
muzeum z rzeczami związanymi ze Św. Pio z Pietrelciny. Nocleg w hotelu z dnia poprzedniego. 

Dzień 8 Rano udamy się do kolejnego włoskiego sanktuarium – będzie nim Lanciano, gdzie od ponad dwunastu 
wieków przechowywane są z wielką czcią dowody jednego z pierwszych i największych cudów eucharystycznych, jakimi 
został obdarowany przez Boga Kościół katolicki. Cud ten zdarzył się w VIII stuleciu w małym kościółku pod wezwaniem 
świętego Longina, z powodu wątpliwości pewnego mnicha bazyliańskiego w prawdziwą obecność Pana Jezusa  
w Eucharystii. Następnie przejazd do Manopello, małego miasteczka w Abruzji. Właśnie tam przechowywane jest 
Volto Santo - Cudowne Oblicze Jezusa Chrystusa. Obraz pojawił się w miasteczku pięćset lat temu, jak głosi legenda - 
przyniesiony przez anioła. Z Manopello przejedziemy do Sanktuarium Loretańskiego. Loreto to jedno  
z najpiękniejszych sanktuariów maryjnych we Włoszech. To właśnie w tym mieście, otoczony ścianami wspaniałej 
bazyliki, znajduje się tzw. Domek Matki Bożej, nawiedzany od wieków przez tłumy pielgrzymów. Tradycja mówi, że  
w 1291 r., kiedy to upadła ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej - port Akkon, domek NMP zabrali z Nazaretu 
aniołowie, by nie sprofanowali go czciciele Allacha. Przenieśli go najpierw do Ilirii, a w 1294 r. do Loreto. Na nocleg 
tego dnia udamy się w okolice Rimini. 

Dzień 9 Przejazd do Padwy – miasta Św. Antoniego. Według legendy założycielem miasta był legendarny wódz 
trojański - Antenor, który salwując się ucieczką z Troi przybył na Półwysep Apeniński. W mieście tym odwiedzimy 
Sanktuarium tego Świętego, w którym oprócz grobu Św. Antoniego przechowywane są jego relikwie. Po pobycie w tej 
przepięknej Bazylice nastąpi wyjazd na ostatni już nocleg na trasie naszego wyjazdu w okolicy Tarvisio. 

Dzień 10 Przejazd powrotny do kraju. Zakończenie pielgrzymki planowane jest na godziny późno wieczorne  
a nawet nocne. W czasie przejazdu powrotnego zaplanowana jest wizyta na Kahlenbergu, gdzie będziemy uczestniczyć 
we mszy świętej.

Cena :   1300 PLN + 350 Euro 
Warunkiem zapisania się na wyjazd jest dostarczenie prawidłowo 

wypełnionego zgłoszenia oraz wpłacenia zaliczki  w wysokości 500 PLN; 
pozostała kwota najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. 

Termin wyjazdu: 
26.07 – 04.08.2019 r.

Cena obejmuje:  

• przejazdy autokarem wyposażonym w klimatyzację, tv, barek, 
wc, 

• zakwaterowanie w hotelach *** - pokoje 2,3 osobowe,  
• śniadania od 2-go do 10-go dnia i obiadokolacje od 2-go do 9-go 

dnia, 
• opiekę pilota (oraz przewodnika lokalnego w miejscach do tego 

wymaganych),  
• ubezpieczenie KL, NNW i BP oraz składkę na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 
 

Cena nie obejmuje: 

• opłat związanych z realizacją 
programu oraz opłaty za zestaw do 
oprowadzania grup (ok. 40 €/os.), 

• dopłaty do pokoju 1-os. w wysokości 
700 PLN/os. za cały wyjazd, 

• napojów do obiadokolacji, 
• wydatków osobistych, 
• ubezpieczenia od chorób 

przewlekłych. 
 

UWAGA! 

• Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu osobistego na czas trwania pielgrzymki. 
• Strój do zwiedzania miejsc świętych powinno cechować: zakryte ramiona, bardzo skromny dekolt oraz przykryte 

kolana (kobiety mogą być w spodniach) – poza miejscami świętymi strój dowolny. 
• Uczestnik może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Chęć 

dodatkowego ubezpieczenia należy zgłosić i opłacić (140 PLN/os.) przed podpisaniem umowy, 
• Uczestnik również może dodatkowo ubezpieczyć się od chorób przewlekłych. 
• Program ma charakter ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

Ks. Mateusz Ryba – 602 660 823 
 


