ANDALUZJA i SPOTKANIE Z WIELKIMI ŚWIĘTYMI KOŚCIOŁA
Z HISZPANII I PORTUGALII bł. Hiacyntą i Franciszkiem
26.09 - 5.10.2017 GRUPA I
ŚW. TERESĄ – ŚW. JANEM OD KRZYŻA - ŚW. ANTONIM
Madryt – Toledo – Granada – Malaga – Cordoba – Sewilla
Lizbona – FATIMA – Bathala – Alcobasa – Nazare – Salamanka – Avilla – Segovia
2 Zbiórka Zwoleń 9.30, Radom 10.15. WARSZAWA OKĘCIE 11.30. WAW – MADRYT Wylot 13.30 - 17.10. TERMINAL
6 ODLOTÓW CZĘŚĆ A. W tym dniu kolacja może być w centrum miasta, aby zobaczyć MADRYT lekko na by night. Stare
. Miasto Madrytu jest jak WIEDEŃ, gdyż to Habsburgowie rządzili Hiszpanią; spojrzymy na PLAZA CASTILLIA – Bramę
0 Europy z Tour de Kioto, jadąc ulica Królewską zatrzymamy się przy PLAZA DE TOROZ największej w Hiszpanii areny
9 walk z bykami, zatrzymamy się przy STADIONIE ŚW. JAKUBA I BARNABY – stadionie Realu Madryt, Plac Kolumba, Plac
Cibeles i najstarsza ulica miasta CALLE ALCALA, słynna centralna GRAN VIA i Plac Hiszpański a przy nim PALACIO REAL I
PLAC ORIENTE Z OPERĄ, obok nich wspaniała KATEDRA NUESTRA SENIORA DEL ALMUDENA. Chwila wolnego –
wieczór, światło, muzyka, woda – czas na kawę – ŻYCIE JAK W MADRYCIE w całej pełni. Urok „wiedeńskiego” Madrytu
zachwyca. Wszędzie chodzimy NA SPOKOJNIE nigdzie nie „biegamy”.
2 MADRYT. Śniadanie. Jedziemy w kierunku pięknej ANDALUZJI przez TOLEDO perły w koronie miast Hiszpanii – ponoć
7 najpiękniejsze miasto świata. Jednak jadąc przez Madryt, zapraszam do miejsca gdzie grup z Polski się nie dowozi. LOS
. ANGELES – madryckie wzgórze aniołów SANKTUARIUM SERCA PANA JEZUSA. Litania, fotki, szybka kawa i start do
0 TOLEDO 65 km. TOLEDO – miasto jako perła światowej architektury stworzonej przez chrześcijan, Żydów i arabów.
9 KATEDRA co dech zapiera, (Msza św. w kaplicy św. Piotra), miasto na górze EL GRECA, opływające piękną, najdłuższą
rzeką Iberii – TAGIEM. KATEDRĘ zwiedzamy – historia Hiszpanii a w zakrystii „MAŁE MUZEUM PRADO” z obrazami
najwspanialszych malarzy. Największy obraz na płótnie św. Krzysztofa, największa monstrancja kościoła z 200
kilogramowego srebra. Majestat i piękno. Jeśli tego nie widziałeś to DEUS ARTEFIX rzuca człowieka na kolana. Chwila
czasu wolnego, pamiątki (a może jeszcze jedna kawa con leche) i ruszamy do GRANADY. Hotel, kolacja. Wjeżdżamy w
obszar Europy i świata raczej nam Polakom nieznany. To ziemia kultury arabskiej, bez której Europa dzisiaj wyglądała
by marnie. Kultura agrarna, medycyna, matematyka, szkolnictwo podstawowe – to między IX a XI wiekiem
funkcjonowało na najwyższym poziomie rozwoju cywilizacji (a w Europie królowie nie umieli jeszcze pisać).
2 GRANADA i MALAGA – Panorama Sierra Nevada i Costa del Sol. ALHAMBRA najbardziej okazały kompleks warowny
8 muzułmanów w Europie do czasów ich wygnania. Alcazaba, Mexuar, Dziedziniec Lwów, Pałac Karola V, Ogrody
. Generalife – to części tego kompleksu - pod murami Alhambry ALBAICIN dzielnica mauretańska. Zobaczyć to trzeba –
0 jeden z cudów świata. A jeszcze poza tym KATEDRA z „najmocniejszą” pochowaną tu parą królewską Hiszpanii REYES
9 CATOLICOS IZABELĄ I FERDYNANDEM. Aż ciężko odjeżdżać do pięknej MALAGI. Tutaj też, zamek arabski alkazar i
. panorama morska. Dotkniemy morza, plaża, spacer, hotel, czas wolny.
2 MALAGA – CORDOBA – SEWILLA. CUD W KORDOBIE to katolicki meczet – KATEDRA. Kiedyś świątynia chrześcijańska,
9 podzielona w duchu jedności do kultu z arabami, zagarnięta katolikom, odzyskana za Karola V. Potężny meczet
. arabski, największy po Mekce, wspierany w środku na 850 kolumnach, 19 naw! – wizualna bajka – a w samym środku
0 KATEDRA – a cały kompleks dzisiaj jest katolicki. Przed wejściem dziedziniec oczyszczenia z ogrodem drzew
9 pomarańczowych nad rzeką Gwadalkiwir. Jednym słowem CUD architektury – nie widziałeś – to padniesz z zachwytu.
Czas na kawę, ponoć hiszpańskie kawy nie najlepsze ale najsmaczniejsze. W XI w. w Kordobie była już klinika
okulistyczna gdzie robiono operacje oczu. Jedziemy dalej z pięknego w ładne, Andaluzja i SEWILLA. Hotel. Kolacja.
3 SEWILLA – LIZBONA – FATIMA. Śniadanie, pobyt w SEWILLI stolicy Andaluzji z 700 tyś mieszkańców, bardzo urzeka w
0 części Starego Miasta, wąskie uliczki KATEDRA w której ponoć pochowano Kolumba – nie odkrywcę Ameryki (Americo
. Vespuci) ale wyspy San Salwador. I co zachwyca najbardziej, najpiękniejszy Plac Hiszpański ze wszystkich placów tego
0 kraju, architektoniczna perełka. Bazylika MACARENA kolejnej już w Hiszpanii Czarnej Madonny w dodatku z tytułem
9 BOLESNEJ, Patronka torreadorów. Przejazd do FATIMY przez Lizbonę, jej bocznym objazdem przez fantastyczny 17 km
. MOST VASCO DA GAMY. Musimy zdążyć do hotelu, zjeść kolację – zmieniamy czas o 1 godzinę i na 21.30 idziemy
przywitać się z MATKĄ BOŻA W KAPLICY OBJAWIEŃ na różańcu i procesji ze świecami za JEJ FIGURĄ.
1 NIEDZIELA – FATIMA. Wyjście do sanktuarium, topografia i symbolika miejsc związanych z OBJAWIENIAMI
. MARYJNYMI – przesłanie z Fatimy „Jezus pragnie abym była bardziej znana i miłowana a moje Niepokalane Serce
1 zatriumfuje”. Dwie bazyliki, pomniki papieży, Mur BERLIŃSKI, Kaplica Objawień, groby Hiacynty, Franciszka, Łucji,
0 droga ślubowań, ukryta kaplica JEZUSA W NAJŚW. SAKRAMENCIE. Czy chcesz zobaczyć się CZY JESTEŚ W
NAJŚWIĘTSZYM SERCU JEZUSA I NIEPOKALANYM SERCU MARYI. Międzynarodowa uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem biskupa miejsca. Uczestniczymy w niej – jest ona transmitowana przez internet WWW.FATIMA LIVE ,
pamiętaj o zmianie czasu. Po mszy czas wolny. POJEDZIEMY do BATHALA 20 km – PORTUGALSKI Grunwald, bazylika
królewska w manuelińskim gotyku – „cud” architektury, kaplica pary królewskiej – małżeństwo nr. 2 pięknej historii
Portugalii – pierwsze małżeństwo, z miłości dało nam Fatimę, natomiast trzecie małżeństwo kształtujące piękno kraju
to para królewska w bazylice cysterskiej w ALCOBASIE kolejne 20 km – najpiękniejsze królewskie sarkofagi świata.
NAZARE to 11 km – najstarsze maryjne sanktuarium Portugalii, widoki, które dech zapierają. OCEAN, PLAŻA, kobiety
rybaków, jakby nie z tego świata. OBIAD – nad oceanem. Powrót do FATIMY procesja, różaniec (FATIMA MUNDI).
FATIMA. Śniadanie, Msza w sanktuarium. Kościół Parafialny, miejsca chrztu Pastuszków. Sklep z pamiątkami z Fatimy.
Pojedziemy do LIZBONY 115 km a w niej na spokojnie, spacerowo trzy miejsca; DZIELNICA BETLEJEM Z WIEŻĄ BELEM I

FATIMA NA 100 LAT
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POMNIKIEM ODKRYWCÓW. Tag majestatycznie wpływa do Oceanu. Kościół Św. Hieronima z grobem VASCO DA
GAMY, GROBAMI KRÓLÓW, PRZECUDOWNA ARCHITEKTURA GOTYKU MANUELIŃSKIEGO – jak zdążymy pójdziemy na
LIZBOŃSKIE KREMÓWKI – jadł je sam Jan Paweł II. Drugie miejsce zwiedzania to KATEDRA SE i obok niej Kościół św.
Antoniego LIZBOŃSKO-PADEWSKIEGO, kościół nabudowany jest na dom urodzenia tego Świętego. Kręte uliczki,
antyczne czerwone tramwaje, a my spacerkiem w dół w dzielnicę BAIXA – głównym deptakiem ul Cesarza Augusta do
Placu ROSSIO – i koniec chodzenia, jeszcze Kościół Dominikanów spalony wewnątrz, nie odrestaurowany, a nad
placem ruiny opactwa karmelitów zniszczonego przez trzęsienie ziemi z 1.11.1755 r. CZAS WOLNY na lizbońską
muzykę FADO. Choć to się wydaje dużo ale będzie naprawdę tempem spacerowym.
FATIMA. Msza św., DROGA KRZYŻOWA a tu w Fatimie jak zawsze z niespodziankami. Na koniec odwiedzimy DOMY
RODZINNE Pastuszków, świadków objawień, porozmawiamy z krewnymi i ODJEDZIEMY DO kolejnego miasta perły w
koronie miast Hiszpanii do SALAMANKI. Hotel, WCZEŚNIEJSZA KOLACJA – bo czeka nas uczta wizualna – jeśli tu nie
byłeś OCZEKUJ znowu „padnięcia na kolana uwielbiając Pana”, o zmroku, w sztucznym świetle, magiczny miodowy
piaskowiec – budulec starej uniwersyteckiej dzielnicy z DWOMA KATEDRAMI „jedyny gotycki katedralny dwupak”.
NAJWSPANIALSZE NOCĄ MIASTO ŚWIATA – uniwersytecka Salamanka.
SALAMANKA. Dziedzińce gmachów studenckich a na koniec na dobrą kawę do starej, antycznej, sprzed kilkuset lat
czynnej studenckiej restauracji. Później JEDZIEMY DO DWÓCH WIELKICH ŚWIETYCH KOSCIOŁA. DO AVILLI – ŚW.
TERESA WIELKA i do SEGOVII – Św. JAN OD KRZYŻA. AVILLA – myślisz, że już to co najładniejsze w Hiszpanii i Portugalii
zobaczyłeś – powoli, NA DESER WIZUALNY – miasto na górze - otoczone arabskim 4 km murem – bajecznym murem –
a w środku tego miasta warowna KATEDRA podobna do lizbońskiej i konwent św. Teresy Wielkiej. Święta,
karmelitanka, reformatorka Kościoła, mądrzejsza od twórcy reformacji. Jej mądrych uwag słuchał sam papież, który w
pewnym sensie „nawrócił się” w swoich poglądach i przyznał jej rację pomagając mądrze odnowić sytuacje Kościoła w
Hiszpanii. Przy TERESIE ramię w ramię stał jej Przyjaciel ŚW. JAN OD KRZYŻA – mało co nie został stracony przez
inkwizycje. W SEGOWI, pójdziemy śladami JANA PAWŁA II, który odwiedzał w SEGOVI swojego MISTRZA - WSZYSTKIE
PRACE NAUKOWE JP II pisał na dziełach św. JANA OD KRZYŻA – ponoć Karol Wojtyła marzył zostać karmelitą. Na
koniec aby nie zapomnieć Segovii – spojrzymy na największy czynny RZYMSKI AKWEDUKT - robi wrażenie, potem
piękna KATEDRA i Kościół św. Michała gdzie odbyła się koronacja pierwszego króla zjednoczonej już Hiszpanii –
KRÓLOWEJ IZABELII KASTYLIJSKIEJ. Ach, aby nie zapomnieć w SEGOVI jest pełno, najwięcej czynnych kościołów w
Europie w stylu ROMAŃSKIM jest ich tu 14… jedziemy do MADRYTU przez MASYW SIERRA GUADERAMA, przez długi
tunel a za nim – DOLINA POLEGŁYCH (Valle de los Caídos) z czasów wojny domowej. W jej centrum stoi wykuta w
skale bazylika z grobem Generała Franko, a na niej NAJWIĘKSZY BETONOWY KRZYŻ jaki człowiek postawił na ziemi. W
oddali majestatycznie zobaczymy stolicę Hiszpanii. Nocleg. Chyba udało nam się w panoramie 100 LAT FATIMY
zobaczyć niezwykłe działo BOGA ARTYSTY (DEUS ARTEFIX). Widząc piękno Hiszpanii i Portugalii wczuwając się w
opiekuńczą rolę i łaski NAJŚWITSZYCH SERC JEZUSA I MARYJI – można prosto powiedzieć BÓG ISTNIEJE spotkaliśmyGO.
5.10 Śniadanie jeśli się nie uda wtrybie normalnym, to będzie w formie pikniku,wczesny wyjazd na lotniskoBARAJAS.
KOSZT 3.600 zł + 50 euro. Zaliczka nie przepada w sytuacji rezygnacji do 30 dni przed wyjazdem. Później w ramach zamiany miejsc
w samolocie utracie podlega kwota 60-80 euro za zmianę rezerwacji. GWARANTOWANE JEST UBEZPIECZENIE KL i NNW. Proszę
tylko o informację, jeśli ktoś ma chorobę przewlekłą. Taka osoba podlega innemu rodzajowi ubezpieczenia. Otrzymasz na
spotkaniu we wrześniu KARTĘ INTENCJI - LIST DO MB FATIMSKIEJ. Napisz do Niej swoje podziękowania, prośby, włóż prośby
innych, tobie bliskich, co nie mogą jechać, skromna ofiara na potrzeby sanktuarium może być tam złożona, zaklejona koperta
będzie wrzucona po mszy w kaplicy objawień pod figurę MB…...

SPOTKANIE GRUPY I ZWOLEŃ - 03 IX g. 15.00
CAŁKOWITA DOPŁATA DO 03 IX gotówką lub przelewem, konto poniżej.
POWYŻSZA PIELGRZYMKA, JEJ PROGRAM, ZACHOWUJE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE STANDARDY ORGANIZACYJNE W TURYSTYCE
KOORDYNATOR PIELGRZYMKI RYSZARD PODBOROWSKI FATIMSKIE DUSZPASTERSTWO PIELGRZYMKOWE WROCŁAW –
FATIMA UL. BŁEKITNA 3, 54- 044 WROCŁAW Tel. + 48 577 115 303/880 020 832/pielgrzymki@dofatimy.pl/
WWW.dofatimy.pl
RYSZARD – „RICARDO” – jest pilotem i przewodnikiem od sanktuariów w Europie, PRACUJE w Fatimie i Lourdes, jest teologiem zamiłowanym w mariologii i prywatnych objawieniach. Był 9 lat
katechetą i prowadził przez 9 lat 70 os. Wspólnotę wiary w parafii zamieszkania. Od 30 lat prowadzi dzieło duszpasterstwa pielgrzymkowego wg autorskich programów, które wcześniej
praktycznie, osobiście przeżywał i przygotowywał. W swoich oryginalnych programach dzieli się doświadczeniem Boga i roli Maryi w dzisiejszym czasie Kościoła i świata. Prowadził liczne grupy
pielgrzymów z kraju i z zagranicy, także grupy księży z okazji jubileuszy kapłańskich. Fascynuje go świat nadprzyrodzony, pomaga duszom i ludziom służąc charyzmatem BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
podczas wszystkich pielgrzymek. Rozpowszechnia PUBLICZNY KULT OBRAZU JEZU UFAM TOBIE ORAZ ZNAJOMOŚĆ OBRAZU JEZUSA W DZIENNICZKU S. FAUSTYNY, rozpowszechnia ADORACJE
JEZUSA ON LINE W DOMACH RODZINNYCH (21.37 adoruj Jezusa on Line WWW.MSZE ON LINE zakładka ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU). Znawca profesjonalny Hiszpanii i Portugalii, mieszkał w
MADRYCIE. Rozpowszechnia troskę o dusze osób konających w praktyce Kościoła wysyłającego IMIĘ OSOBY KONAJĄCEJ ESEMESEM NA 505 060 205 – Tel. do Sanktuarium w Łagiewnikach 24/24 –
zgłaszając imię konającego, trwa za niego modlitwa sióstr i świeckich (zob. Faustyna.pl ). Aranżuje z p. L. Dokowiczem WIECZORY MIŁOSIERDZIA – nową, pogłębioną duchowo, połączoną z
sakramentami formę efektywnego duszpasterstwa pomagającego duszom i ciałom uczestników takich rekolekcji. WIECZORY MIŁOSIERDZIA czas niezwykłych łask stosuje także w pielgrzymkach po
Europie ( taki wieczór to aranżacja światła, dźwięku, kadzidła, muzyki, słowa z Dzienniczka, wizualizacja i publiczna cześć Obrazu Jezu Ufam Tobie, wystawienia Jezusa w Hostii , obecności kapłana i
Jego błogosławieństwa). Jest ojcem 4 dzieci i mężem jednej żony. Fachowiec od duszpasterstwa pielgrzymkowego. RICARDO PLANUJE OTWORZYĆ W TYM ROKU TAŃSZĄ LINIE PIELGRZYMKOWĄ
DO LOURDES DLA CHORYCH Z MODLITWĄ O ZDROWIE DUSZY I CIAŁA ORAZ PRZYJĘCIEM JEZUSA W SAKRAMENCIE NAMASZCZENIA CHORYCH
W/W program duszpasterski zawiera się w ramach COPYRIGHT ® RYSZARD PODBOROWSKI – RICARDO POLSKA

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu
Ul. Kard. Wyszyńskiego 30, tel. 606898793
Konto nr: 63915700020000009713840001

