Parafia Rzymskokatolicka
św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach
Klasztor Franciszkanów
ul. Panewnicka 463, 40-774 Katowice
tel: 32 252 73 58
stare.panewniki@archidiecezjakatowicka.pl

WŁOCHY – franciszkańskim szlakiem

21 – 29.09.2018 r.
1 dzień
2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

godz.6:30 - wyjazd z miejsca zbiórki
przejazd przez Czechy i Austrię w kier. Włoch
nocleg w ok. Lido di Jesolo
śniadanie
PADWA - zwiedzanie z pilotem: m.in. Bazylika św. Antoniego (Msza Św.), Prato della
Valle, Bazylika św. Justyny z relikwiami św. Łukasza Ewangelisty i ze Studnią
Męczenników, Kościół OO. Kapucynów pw. Św. Krzyża z relikwiami św. Leopolda Mandica
– patrona spowiedników, przejazd do CAMPOSAMPIERO – gdzie św. Antoni spędził
ostatnie dni przed śmiercią, tu miał wizję Dzieciątka Jezus, noce spędzał w swojej celi, w
ciągu dnia mieszkał w chatce, zbudowanej na konarach wielkiego drzewa, orzecha ukrytego
w lesie. Z tego drzewa również głosił kazania.
obiadokolacja i nocleg w ok. Bolonii
śniadanie
MONTEPAOLO – pustelnia św. Antoniego, gdzie przebywał św. Antoni poświęcając czas
życiu wewnętrznemu i studiowaniu Pisma Św.
LA VERNA – pustelnia św. Franciszka, gdzie św. Franciszek otrzymał stygmaty (m.in.
kaplica MB Anielskiej, Bazylika MB Wniebowziętej z kaplicami stygmatów, relikwii św.
Piotra z Alkantary) - Msza Św.
GUBBIO – miasteczko znane z rozmowy św. Franciszka z bratem wilkiem
spacer po średniowiecznym miasteczku (m.in. kościół oo. Franciszkanów
ewent. wjazd kolejką do bazyliki św. Ubalda – ok. 5,- EUR)
W Gubbio było kręconych wiele odcinków serialu Don Matteo
obiadokolacja i nocleg w ok. Asyżu
śniadanie
ASYŻ – m.in. bazylika św. Franciszka (Msza Św.), bazylika św. Klary, katedra św. Rufina,
bazylika Santa Maria degli Angeli, kościół św. Damiana
RIVOTORTO – miejscowość, gdzie powstała pierwsza wspólnota franciszkańska i św.
Franciszek napisał pierwszą regułę zakonu (kościół Santa Maria, gdzie przechowywane jest
Święte Tugurium)
obiadokolacja i nocleg w ok. Cascii
śniadanie
CASCIA – Sanktuarium św. Rity – Patronki spraw trudnych
i beznadziejnych (bazylika Św. Rity z cudownie zachowanym ciałem Świętej, bazylika dolna
- Cud Eucharystyczny, relikwie bł. Szymona Fidati i bł. Marii Teresy Fasce) - Msza Św.
POGGIO BUSTONE – miejsce, skąd św. Franciszek rozesłał po raz pierwszy braci aby
głosili pokój całemu światu
GRECCIO - – klasztor – pustelnia św. Franciszka (miejsce, gdzie św. Franciszek po raz
pierwszy urządził żłobek)
FONTE COLONBO – (źródło gołębi) – miejsce, gdzie zredagowano Regułę Zakonu
a św. Franciszek przeszedł operację oczu (m.in. kościół św. Franciszka z Jego grotą, gdzie
odbywał 40-dniowy post, kaplica św. Marii Magdaleny)
obiadokolacja i nocleg w ok. Rzymu
śniadanie
Bazylika św. Jana na Lateranie – matka i głowa wszystkich kościołów
w mieście i na świecie (Msza Św.) oraz Święte Schody (Scala Santa) – liczące 28 stopni
schody, które pochodzą z pałacu Poncjusza Piłata. Jezus Chrystus był po nich prowadzony
na sąd
Audiencja Generalna z Ojcem Św. – Franciszkiem
WATYKAN – Bazylika św. Piotra - Wizyta u Grobu – Św. Jana Pawła II
obiadokolacja i nocleg w ok. Rzymu
śniadanie
MONTE CASSINO - Opactwo Benedyktynów, cmentarz wojskowy - Msza Św.

Program wyjazdu stanowi autorską własność intelektualną i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr
24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem.

8 dzień

9 dzień

PIETRELCINA – miejsce urodzenia Św. Ojca Pio
MONTE SAN’ANGELO – Sanktuarium św. Michała Archanioła
obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo
śniadanie
SAN GIOVANNI ROTONDO - miejsce związane z życiem i działalnością Św. O. Pio –
50 – lecie śmierci - Msza Św.
Po południu – wyjazd z San Giovanni Rotondo
obiadokolacja i nocleg w ok. Lido di Jesolo
śniadanie
przejazd przez Austrię i Czechy w kier. Polski
ok. godz. 22.oo – powrót na miejsce zbiórki

Cena 2.460,- PLN + 70 EUR:
- przejazdy autokarem (klimatyzacja, WC, napoje za zł,-)
- 8 noclegów w hotelach (pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami)
- 8 śniadań wzmocnionych
- 7 obiadokolacji (bez napojów)
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NW i KL
- miejscowych przewodników
- bilety wstępu do odwiedzanych obiektów
- system audio-guide
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
* kwota 70 EUR jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu
** program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
*** z przyczyn niezależnych od organizatora , BT Mistral zastrzega sobie możliwość zmian programu
**** za klauzulę siły wyższej uważa się decyzję władz narodowych dotyczące zamknięcia jakichkolwiek obiektów
wymienionych w programie z powodu świąt lub innych wydarzeń, a tym samym niemożność ich prezentacji
grupie
Serdecznie zapraszamy !

Program wyjazdu stanowi autorską własność intelektualną i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr
24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem.

