
PIELGRZYMKA DO WŁOCH  

Z OKAZJI 10 ROCZNICY ODEJŚCIA DO DOMU OJCA ŚW. 

JANA PAWŁA II 

 
STALOWA WOLA – PADWA – BOLOGNIA – LORETO – LANCIANO – SAN GIOVANNI 

ROTONDO – MONTE SAN ANGELO – POMPEJE -  MONTE CASSINO – WATYKAN – RZYM 

- CASCIA – ASYŻ – STALOWA WOLA 

Termin: 7 – 15 KWIETNIA 2015  

 Program Pielgrzymki 

1 dzień: 7.04. /wtorek/  

Godz. 11.00 - Msza św. w parafii pw. św. Jana Pawła II w Stalowej Woli z ucałowaniem relikwii krwi 

św. Jana Pawła II. Po Mszy św. wyjazd ze Stalowej Woli; przejazd nocny przez Czechy i Austrię w 

kierunku WŁOCH. 

2 dzień: 8.04. /środa/  

Przyjazd do PADWY – miasta św. Antoniego, patrona osób i rzeczy zaginionych. Msza św. w Bazylice 

św. Antoniego. Spacer po centrum miasta a następnie przejazd do miasta BOLOGNA– ważnego ośrodka 

handlowego, przemysłowego, kulturowego, naukowego (najstarszy na świecie uniwersytet założony w 

1088) i turystycznego. Bolonia nazywana jest też La Grassa (tłusta) ze względu na swą tradycyjnie 

kaloryczną kuchnię. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

3 dzień: 9.04. /czwartek/  

Śniadanie, przejazd do LORETO. Msza św. w jednym z najpiękniejszych sanktuariów maryjnych we 

Włoszech. Loretańska Bazylika z niezwykłą relikwią Domku Matki Bożej i słynącą łaskami figurą Maryi 

z Dzieciątkiem znajduje się na wzgórzu ponad miastem. Przejazd do LANCIANO – miejscowości gdzie, 

przechowywany jeden z pierwszych i największych cudów eucharystycznych. Przejazd do hotelu na 

obiadokolację i nocleg w SAN GIOVANNI ROTONDO. 

4 dzień: 10.04. /piątek/  

Śniadanie.  Zwiedzanie SAN GIOVANNI ROTONDO – miejsc związanych ze św. O. PIO. Następnie 

przejazd na wzgórze MONTE SAN ANGELO. Msza św. w Sanktuarium świętego Michała Archanioła na 

Górze Gargano. Grota, w której znajduje się Sanktuarium, nosi również nazwę Niebiańskiej Bazyliki, 

gdyż jako jedyna na świecie nie była nigdy poświęcona ręką ludzką. Przejazd na nocleg i obiadokolację w 

NEAPOLU. 

5 dzień: 11.04. /sobota/ 

Śniadanie i przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w POMPEJACH. Msza św. i czas na 

osobistą modlitwę. Następnie zwiedzanie całego kompleksu miasta zasypanego w I w. przez wulkan 

Wezuwiusz. Przejazd na MONTE CASSINO, wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym oraz w opactwie 

benedyktyńskim (w miarę możliwości czasowych). Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 

RZYMU. 

6 dzień: 12.04. /NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO/  

Śniadanie i przejazd do RZYMU na Mszę św. do Bazyliki św. Pawła za Murami następnie zwiedzanie 

Bazyliki. Przejazd na WATYKAN i udział w modlitwie Anioł Pański na placu św. Piotra wraz z Papieżem 

Franciszkiem. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra i grot watykańskich. Czas wolny na zakup pamiątek i 

posiłek. Dla chętnych wjazd na kopułę bazyliki św. Piotra. Piesze zwiedzanie Rzymu min. Zamek Anioła, 

Panteon, najsłynniejsze place i fontanny. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg w ok. RZYMU.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Bolo%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1088


7 dzień: 13.04. /poniedziałek/  

Śniadanie a po nim przejazd do RZYMU, nawiedzenie Bazyliki św. Jana na Lateranie i Bazyliki Matki 

Bożej Większej na Eswilinie. Msza św. w jednej ze zwiedzanych bazylik. Dalsze zwiedzanie Rzymu: 

Koloseum, Forum Romanum i Kapitol.. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu w ok. TERNI, obiadokolacja i 

nocleg.  

8 dzień: 14.04. /wtorek/ 

Śniadanie, przejazd do CASCIA -  miasto św. Rity – patronki spraw beznadziejnych: bazylika św. Rity z 

cudownie zachowanym ciałem świętej; bazylika dolna – Cud Eucharystyczny. Msza św. w jednej z 

bazylik. Przejazd do ASYŻU – miasta św. Franciszka i św. Klary. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 

czas wolny, zakupy. Przejazd do hotelu w ok. granicy z Austrią.. Obiadokolacja i nocleg. 

9 dzień: 15.05. /środa/ 

Po śniadaniu, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd przez Włochy, Austrię i Czechy do Stalowej 

Woli. 

Cena 1590 PLN + 25 euro 

 

CENA ZAWIERA: 

 Zakwaterowanie w hotelach *** ( 7 noclegów) 

 Wyżywienie (7 wzmocnionych śniadań oraz 7 obiadokolacji) 

 Przejazd Autokarem klasy LUX (klimatyzacja, WC, cafe-barek, dvd) 

 Opłaty drogowe w tym wjazdy do miast 

 Zestawy słuchawkowe dla każdego, na czas trwania Pielgrzymki 

 Ubezpieczenie KL i NNW 

 Bilety wstępu do obiektów:  

 POMPEJE - bilet do zwiedzania wykopalisk   

 RZYM - bilet całodniowy na komunikację miejską autobus, tramwaj, metro  

 RZYM - bazylika św. Piotra i Groty watykańskie , zwiedzanie i oprowadzanie z przewodnikiem 

 ASYŻ - bazylika górna i dolna św. Franciszka , oprowadzanie przez przewodnika miejscowego  

 SAN GIOVANNI ROTONDO - opłata na sanktuarium o. Pio  

 Opiekę pilota w trakcie całego wyjazdu oraz miejscowych przewodników 

 Podatek VAT 

 taksę klimatyczną 

 codzienna Msza Święta 

 

Należy zabrać ze sobą: 

 dowód osobisty lub paszport 

 nakrycie głowy, koc 

 ładowarkę i telefon komórkowy/roaming/ 

 osobiste leki 

 pieniądze na pamiątki /kwotę 25 euro wpłacamy w autokarze pilotowi/ 

 

Organizatorzy zastrzegają ewentualną zmianę programu. 

 

UWAGA: Kolejność zapisu decyduje o pierwszeństwie wejścia do autokaru. 

 

 

Kontakt i zapisy:  /wpłata zaliczki 300 zł./ 

Ks. Mariusz Kozłowski – tel. 15 6422565; 

xmk@op.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

mailto:xmk@op.pl

