Duszpasterstwo Pielgrzymkowe „OREMUS” przy Parafii Św. Jacka
83-010 Straszyn, ul. Poprzeczna 24
Tel. (+48 58) 682 89 89
oremus@diecezjagdansk.pl
www.oremus.gda.pl

9 dniowa pielgrzymka
Banneux, Ars, La Salette, Lourdes, Nevers, Urzig
Termin: 23.06 – 01.07.2018
Koszt: 1.290zł + 490 Euro
Koszt obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem (wyposażony w WC, video,
klimatyzację, cafe-bar)
• noclegi w pokojach dwu i trzyosobowych z łazienkami wg
programu
• śniadania i obiadokolacje wg programu
• opieka przewodnika podczas całej pielgrzymki
• opieka duszpasterza podczas całej pielgrzymki
• ubezpieczenie KL i NNW
Dzień 1) Wyjazd z parafii ok godziny 7.00, przejazd w okolice Hanoweru na nocleg (bez obiadokolacji).
Dzień 2) Śniadanie, przejazd do Banneux – miejsca objawień Matki Bożej w Belgii. W niewielkiej wsi
Bannaux Maryja ukazała się 11-letniej Mariette Beco. Osiem objawień miało miejsce między 15 stycznia
a 2 marca 1933r. Zwiedzanie, Msza Święta, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3) Śniadanie, przejazd do Ars. Msza św. przy grobie św. Jana Marii Vianeya. Modlitwa przy grobie
świętego proboszcza. Zobaczymy kościół i konfesjonał w którym spowiadał święty Jan Vianney. Zobaczymy
również plebanię, niezmienioną od czasów św. Vianney’a. Następnie obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4) Śniadanie, przejazd do La Salette, miejsce gdzie w przepięknej scenerii alpejskich szczytów
znajduje się sanktuarium Płaczącej Madonny. Czas na osobistą modlitwę, pobyt w Sanktuarium,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5) Śniadanie przejazd do Lourdes – miejsca słynącego z miejsca objawień Matki Bożej. Udział
w procesji światła, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6) Śniadanie, całodzienny pobyt w Lourdes. Zwiedzanie sanktuarium, możliwość kąpieli dla chorych,
droga krzyżowa, Msza święta, modlitwa przy grocie objawień. Czas na indywidualną modlitwę i pobyt
w sanktuarium. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7) Śniadanie, przejazd do Nevers, miejsca gdzie spoczywają doczesne szczątki wizjonerki z Lourdes,
św. Bernadetty. Msza św. obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8) Śniadanie, przejazd do Urzig, urokliwego miasta w Niemczech nad rzeką Mosela. Zwiedzanie
winnicy, degustacja wina moselskiego, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9) Po śniadaniu przejazd w kierunku Polski. Powrót w godzinach nocnych.
Uwagi:
• uczestnicy powinni zaopatrzyć się w żywność na czas podróży
• niezbędny dokument – ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu paszport lub dowód osobisty
• wstępy do muzeów i inne wydatki programowe uczestnik opłaca samodzielnie
• kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie
• dopłata do pokoju 1 osobowego – 20 euro za dobę
• napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne
• ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych

