Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ stanowi ikonę drogi, którą każda osoba przemierza w
czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym,
który idzie drogą aż do pożądanego celu.
- Papież Franciszek
Drodzy Państwo!
Wyruszamy na niepowtarzalną pielgrzymkę, której duchowym opiekunem będzie O. Marek Janowski, Jezuita,
Proboszcz parafii p.w. Świętego Władysława w Chicago. Trwa Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.
Czyż może być bardziej odpowiedni czas?
Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To nawiedzenie miejsc umiłowanych i wybranych przez
Pana Boga. Tutaj Pan Bóg zawarł Przymierze z Narodem Wybranym, tutaj zrodziła się Ewangelia i tutaj tkwią korzenie
naszej wiary. To ziemia bogata w historię, w starożytne zabytki i urozmaicone krajobrazy (Galilea, Pustynia Judzka,
Morze Martwe, Góra Syjon i wiele innych). Ziemia Święta to różnorodność kultur i ludzi wyznających religie
Mojżeszową, Chrześcijańską i Muzułmańską. Warto tu przybyć i zobaczyć.

Termin: 8 - 17 listopada
Cena : $2,925
Osoby zainteresowane bardzo prosimy o kontakt z biurem parafialnym:
tel: 773-725-2300 ext. 318 .
W cenę wliczono:
* przelot samolotem w obie strony, wszystkie transfery z lotniska i na w/g rozkładu lotów oraz opieka bagażowa
* napiwki dla miejscowej obsługi – przewodnik, kierowca, obsługa hotelowa, opłaty hotelowe i opłaty za usługę
* noclegi w pokojach 2 osobowych hotelach pierwszej klasy
* 2 posiłki dziennie – śniadania i obiado – kolacje w formie otwartego bufetu
* opieka licencjowanego przewodnika w języku polskim
* klimatyzowany, lux. autokar turystyczny na całej trasie programu
* osobiste słuchawki dla każdego uczestnika na całej trasie programu.
* Opłaty za wejścia do zwiedzanych obiektów w/g programu, przejażdżka po Jeziorze Galilejskim
* Obiad – ryba św. Piotra, pożegnalna kolacja na zakończenie programu.
Nie wliczono w cenę:
* wydatków własnych- tj; dodatkowych napojów, posiłków…,opłat za wycieczki fakultatywne, np. Jerozolima nocą
* ubezpieczenia podróżnego

1 DZIEŃ: Spotkanie grupy na lotnisku i odlot do Tel- Avivu.
2 DZIEŃ: Przylot do Tel- Avivu. Spotkanie z przedstawicielem Biura Podroży i z przewodnikiem grupy. Rozpoczęcie programu pielgrzymki.
Przejazd drogą nadmorską do hotelu na nocleg w Galilei.
3 DZIEŃ: Po śniadaniu jazda do Cezarei Nadmorskiej- siedziby Poncjusza Piłata, miejsca uwięzienia Św. Pawła i miejsce chrztu Korneliusza.
Zwiedzanie starożytnych wykopalisk rzymskich z okresu Króla Heroda – Teatr Rzymski i Akwedukt oraz
pozostałości po okresie wypraw
Krzyżowych. Kontynuacja jazdy przez Góry Carmel do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu Jezusa,
gdzie na przyjęciu weselnym Jezus
zamienił wodę w wino. Odnowienie przyrzeczeń ślubnych dla par małżeńskich w grupie. Następnie przejazd
do Nazaretu. Wizyta w Sanktuarium Maryjnym - Bazylice Zwiastowania. Msza święta. Powrót do hotelu na
kolację i nocleg w Galilei.
4 DZIEŃ: Dzień nad Jeziorem Galilejskim. Po śniadaniu jazda do Banias - Cezarea Filipowa, gdzie według ewangelistów św. Mateusza i św. Marka
w Cezarei Filipowej Chrystus przepowiedział św. Piotrowi, że zostanie on najważniejszym z apostołów (Mt 16,13; Mk 8,27). Następnie powrót nad
Jezioro Galilejskie i zwiedzanie miejsc związanych z działalnością Jezusa. Wizyta w Kafarnaum – miasta Jezusa, gdzie odwiedzimy kościół Św.
Szymona Piotra i starą Synagogę, gdzie według przekazów przebywał i nauczał i uzdrawiał Jezus. Msza święta. Wjazd na Górę Błogosławieństw.
Wizyta w Tabgha - gdzie miał miejsce cud rozmnożenia chleba i ryb oraz Kościół Prymatu Św. Piotra, miejscu gdzie Jezus ukazał się swoim uczniom po swym zmartwychwstaniu i nakazał św. Piotrowi, aby „pasł Jego owce”. Przerwa na obiad - możliwość zjedzenia endymicznej ryby zwanej
rybą św. Piotra. Na zakończenie dnia przejażdżka drewnianą łodzią po Jeziorze Genezaret, replika używanych przez rybaków na jeziorze za czasów
Chrystusa. Powrót do hotelu na kolację i nocleg w Galilei.
5 DZIEŃ: Po śniadaniu w drodze na Górę Tabor - Góre Przemienienia Pańskiego - Msza święta- zatrzymamy się w miejscu zwanym Yardenit, gdzie
będzie można odnowić chrzest w rzece Jordan. Następnie przejazd wzdłóż wybrzeża Morza Śródziemnego do starego portu Jaffa, dzisiaj starożytna dzielnica Tel- Avivu. Zobaczymy Kościól Św. Piotra. Kontynuacja zwiedzania - jazda do Jerozolimy, gdzie po drodze wjedziemy z krótką wizytą
do Emmaus. Kolacja i nocleg w Jerozolimie.
6 DZIEŃ: Po śniadaniu jazda do – Betlejem - zwiedzanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego wraz z grotą Narodzenia oraz Kościół Św. Katarzyny
z grotą Św. Heronima, gdzie żył, pracował i zmarł. Msza święta. Wizyta na Polach Pasterskich oraz możliwość zakupienia pamiątek z ziemi Świętej.
Powrót do Jerozolimy i przejazd na Górę Oliwną, z której rozpościera się wspaniała panorama na starą Jerozolimę. Odwiedzimy: Kaplicę Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster - gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, wstąpimy do kościoła Dominus Flevit-Pan Zapłakał, i do Gróbu
Maryji w dolinie Cedronu. Na zakończenie dnia wizyta w Kościele Petrus in Galicantu. Powrót na kolację i nocleg do hotelu w Jerozolimie.
7 DZIEŃ: Z rana wejście na Plac Świątynny, gdzie znajduje się przepiękna Świątynia - Złota Kopuła - dziś pamiątka dla proroka Mahometa, gdzie
wcześniej stały Świątynie Jerozolimskie.* Wejście na Plac Świątynny uzależnione od otwarcia. Wizyta przy słynnej Ścianie Płaczu w dzielnicy
żydowskiej. Odwiedzimy Bethasdę - Kościół Św. Anny - miejsce narodzenia Maryji. Przejdziemy uliczkami Starego Miasta – przez stacje Drogi
Krzyżowej do Bazyliki Grobu Pańskiego i na Golgotę. Msza święta w Bazylice Grobu. Na zakończenie dnia odwiedzmy Górę, na której będziemy
zwiedzać: Dormition - Kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryji Panny, Grób Króla Dawida i Wieczernik. Powrót do hotelu na kolację i nocleg w
Jerozolimie.
8 DZIEŃ: Wyjazd nad Morze Martwe przez Pustynię Judzką. Wjazd do Jerycho - jedno z najstarszych miast świata - Msza święta w Kościele
Dobrego Pasterza. Jazda na Massadę - zwiedzanie historycznej twierdzy obronnej zbudowanej za czasów króla Heroda - wjazd kolejką liniową.
Wizyta w Qumran - miejsce znalezienia najstarszych fragmentów zwojów bibli hebrajskiej. Przejazd na kąpielisko, odpoczynek i kąpiel w Morzu
Martwym. Powrót do hotelu w Jerozolimie na kolacje i nocleg.
9 DZIEŃ: Rano po śniadaniu Msza święta i następnie dzień wolny przeznaczony na samodzielne kontemplowanie i zwiedzanie Jerozolimy jak również możliwość dokonania ostatnich zakupów. Na zakończenie dnia, wspólna pożegnalna kolacja. Nocleg w Jerozolimie.
10 DZIEŃ: Wczesne wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko Ben Gurion w Tel Awiwie. Kontrola bezpieczeństwa i
paszportowa i wylot powrotny do domu.
* Program może ulec niewielkim zmianom w/g rozkładu lotów. W razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo zmiany kolejności
programu.

