FATIMA NA 100 LAT
17 -26.10.2017 GRUPA III Z SANTIAGO

PATRONOWIE PIELGRZYMKI;
ŚW. JAKUB AP., TERESA Z AVILI, JAN OD KRZYŻA, ANTONI ,
BŁ HIACYNTA, FRANCISZEK i S. ŁUCJA

ATRAKCYJNOŚC TEGO PROGRAMU ZAWIERA POBYT W SANTIAGO DE COMPOSTELII – NIESPODZIANKĘ JAK ZAWSZE I NAJDŁUZSZY POBYT W MADRYCIE I TOLEDO.

Madryt – Avilla – Segovia – Salamanka – Santiago de Compostela - Porto – FATIMA
Bathala – Alcobasa – Nazare – Lizbona – Toledo
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Zbiórka Zwoleń 9.30, Radom 10.15, WARSZAWA OKĘCIE 11.30. WAW – MADRYT Wylot 13.30 - 17.10. TERMINAL 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 Europy z Tour de Kioto, jadąc ulica Królewską
zatrzymamy się przy PLAZA DE TOROZ największej w Hiszpanii areny walk z bykami, zatrzymamy się przy STADIONIE ŚW. JAKBUA 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. Urok „wiedeńskiego”
Madrytu zachwyca. Jedziemy do hotelu. Wszędzie chodzimy NA SPOKOJNIE nigdzie nie „biegamy”. Mamy w pierwszym oddechu
ZACHWYCIĆ się stolicą Hiszpanii
MADRYT – śniadanie. LOS ANGELES - ale nie w USA, - SANKTUARIUM SERCA PANA JEZUSA, geograficzny środek Hiszpanii. Przejazd
do SALAMANKI PRZEZ SEGOVIĘ i AVILĘ. JADĄC Z MADRYTU przez MASYW SIERRA GUADERAMA, zanim przejedziemy długi tunel
zobaczymy po japońsku TAK-TO-WIDZĘ z okna autokaru, po lewej stronie – DOLINE POLEGŁYCH z czasów wojny domowej 1936 -39.
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 jeszcze stolicę Hiszpanii. Zbliżając się do Segovii ukształtowanie terenu i
miasta skojarzy się nam ze statkiem na morzu. Na rufie słynny arabski zamek ALKAZAR – wzięty na logo Disneylandu, potem
majestatyczna katedra w części głównej, a na tyle „płynącej” Segovii akwedukt rzymski. Aby zapamiętać to miasto – spojrzymy na ten
największy czynny RZYMSKI AKWEDUKT z I/II wieku - robi wrażenie. Potem piękna KATEDRA I Kościół św. Michała gdzie odbyła się
koronacja pierwszego króla zjednoczonej już Hiszpanii – KRÓLOWEJ IZABELII KASTYLIJSKIEJ.
SEGOVIA to miejsce życia i działania Św. JANA OD KRZYŻA. Przyjaciel Św. TERESY WIELKIEJ . W konwencie św. Jana W SEGOWI,
zamyślimy się nad JANEM PAWŁEM II , który odwiedzał w SEGOVII swojego MISTRZA - bowiem wszystkie prace naukowe JP II pisał
na dziełach św. JANA OD KRZYŻA. Ponoć Karol Wojtyła chciał zostać karmelitą. Ach, aby nie zapomnieć o SEGOVI, należy wiedzieć , że
jest w niej najwięcej w Europie – bo 14 - czynnych kościołów w stylu romańskim. Jedziemy jeszcze do AVILLI – ŚW. TERESA WIELKA ,
– 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 (nie mylić z Małą Ona jest z Lisieux). Święta, karmelitanka, reformatorka Kościoła, mądrzejsza od twórcy reformacji –
Lutra. Umiała rozmawiać na trudne sprawy Kościoła, stanowcza i mądra. 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. Przejazd do
kolejnego miasta perły w koronie miast Hiszpanii do uniwersyteckiej SALAMANKI. Hotel, kolacja, – po niej czeka nas uczta wizualna
– jeśli tu nie byłeś OCZEKUJ „padnięcia na kolana uwielbiając Pana”, o zmroku, w sztucznym świetle, imponuje magiczny miodowy
piaskowiec – budulec starej uniwersyteckiej dzielnicy z DWOMA KATEDRAMI „jedyny gotycki katedralny dwupak”; katedra w
katedrze – NAJWSPANIALSZE NOCĄ MIASTO ŚWIATA.
SALAMANKA. śniadanie msza w „podwójnej Katedrze ”, po mszy – tego miejsce nie oglądają grupy pielgrzymów z Polski – po prostu
program autorski – tu się grup nie prowadzi a można, zapraszam na chwile w dziedzińcach gmachów studenckich a na koniec na
dobrą kawę do starej, antycznej , sprzed kilkuset lat czynnej studenckiej restauracji…..cóż z Salamanki wiedzie już Hiszpańka Camino
de Santiago, 425 km zamiast iść przejedziemy przez majestatyczne tereny hiszpańskiej mesety, trochę przez malownicze puebla i
dotrzemy pod Katedrę z grobem ŚW. JAKUBA AP. – pierwszego wizjonera objawień prywatnych MB. Jemu Maryja w 41 r. w
Saragossie objawiła się, - dziś KATEDRA NS DEL PILAR - prosząc Go o zatrzymanie w dalszej misji na Hiszpanii. To pierwsze w historii ,
spektakularne objawienie Mamy Jezusa, tym bardziej , że MARYJA jeszcze żyła i mieszkała w Nazarecie – tu zadziałało prawo
duchowe, życia nadprzyrodzonego – prawo bilokacji. Wejdziemy do katedry, spojrzymy na PORTYK CHWAŁY z XI w. najstarsze dzieło
romańskie w Europie. Spacer po wąskich uliczkach stolicy Galicji. Wjazd do Ośrodka w dzielnicy MONTE GOZO – to ostatnia stacja dla
pielgrzymów na Camino. Miejsce pierwszego ŚD młodzieży z JP II poza Rzymem. Kolacja , jedzenie pychota – danie specjalne na
soczewicy – Polska kuchnia, polska obsługa. Ośrodek o. Saletynów. Pokoiki trochę wąskie ale estetyczne i same dwójki.
SANTIAGO de COMPOSTELA Msza św. Katedra. Tu znajduje się największy w Kościele – turybulum – OGROMNE KADZIDŁO, dziś
niestety nie puszczane w ruch przez nawy całej katedry – każą sobie za to słono płacić, zobaczymy na filmie – po mszy czas wolny,
niegdzie nie pędzimy, taki czas służy CZERPANIU ŁASK, POKOJOWI SERCA, ODPOCZYNKOWI……o 12. 15 odjedziemy w kierunku
Fatimy ( 420 KM)…acha jeszcze jedno MUSIMY POCZUĆ SIĘ JAKO KRÓLOWIE Z OKRESU XVI w. w Hiszpanii – więc jeszcze jedna
niespodzianka !!!!...... I cóż pora na centralny punkt pielgrzymki z okazji 100 lat objawień MB jedziemy do FATIMY……a po trasie
wspaniałe widoki nad oceanicznymi zatokami, po wiszących mostach i krótki wjazd do PORTO – to tu robią z winnic nad rzeką Duero
najmocniejsze, ciężkie wina „Porto”. Chwila oddechu nad bezgranicznym oceanem, Z plaży jak będziemy mieli dobrą lornetkę, w linii
prostej jest 5364 km do STATUY WOLNOŚCI W NOWYM JORKU – może ją zobaczymy? I na chwile na duchowe podładowanie do
Katedry, jedziemy dalej 200 km i…..FATIMA „O MARYJO WITAM CIĘ”. Zaczniemy od Kościoła MB Radosnej – serca parafii. Później
przyjazd pod Sanktuarium, wypada podejść do doliny Pokoju pod KAPLICĘ OBJAWIEŃ – tam gdzie figura MB, tam na tle dębu ukazała
się 13.05.1917 roku Mama Jezusa. ONA I ON razem tam są, wiec powitajmy się. Podejdziemy do części podziemnej nowej bazyliki tam, w jednej z sal będziesz mógł doświadczyć… ??? (NIESPODZIANKA NR. 3). Zobaczymy i poznamy topografie sanktuarium.
Poznamy przesłanie z Fatimy „Jezus pragnie abym była bardziej znana i miłowana a moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.. spojrzymy
na Dwie bazyliki, pomniki papieży, Mur BERLIŃSKI, groby Hiacynty, Franciszka, Łucji, droga ślubowań, zajrzymy do „ukrytej” kaplica
JEZUSA W NAJŚW. SAKRAMENCIE - przed wejściem zobaczysz duże Niepokalane SERCE MARYI… i tu ta niespodzianka. Hotel, kolacja.
Zmiana czasu. 21.30 różaniec i procesja ze świecami – codziennie i w domu możesz to już od dzisiaj oglądać – w Polsce jest 22.30
WWW.FATIMA LIVE – KAMERA. Fatima – IMIĘ córki Mahometa, z miłości po konwersji na chrześcijaństwo poślubiła katolickiego

rycerza….ona dała nazwę temu miejscu. Małżeństwo nr. 1, kształtujące oblicze Portugalii – poznamy jeszcze dwa. Bo Portugalia na
pięknej miłości trzech par ukształtowała swoje oblicze. Będzie tez, wiadomo – kolacja. FATIMA jest miejscem plastycznej realizacji
programu, aby ulepszyć program mogą być pewne zamiany jego podanych punktów. Żadnych rygory zmów. HOTEL, KOLACJA , 21.30
jak codziennie różaniec i procesja ze świecami.
FATIMA – LIZBONA – FATIMA . MSZA W KAPLICY OBJAWIEN LUB BAZYLICE PRZY GROBACH HIACYNTY FRANCISZKA ŁUCJI – transmisja
21 on-line (pamiętamy o godzinnym o przesunięciu czasu 7.00 w Fatimie to 8.00 w Polsce). Śniadanie – zakupy pamiątek w największym
sklepie z dewocjonaliami w Fatimie – można tu kupić wszystko , taniej, drożej. MOŻNA ZAKUPIC FIGURY MB FATIMSKIEJ - są jej 3
typy. Po zakupach mkniemy 115 km do STOLICY PORTUGALII. Tutaj 3 strefy zwiedzania. 1. DZIELICA BETLEJEM nad Tagiem – wcale
nie trzeba jechać do ziemi Świętej. W Portugalii mamy i Betlejem i Nazaret. Z nadbrzeża zobaczymy wiszący majestatycznie most
„europejski golden gate” i figurę Jezusa jak z Rio – wotum narodu za ocalenie od II wojny Światowej, której w Portugalii z łaski MB
FATIMSKIEJ NIE BYŁO. 2. KATEDRA SE I K-Ł ŚW. ANTONIEGO Lizbońsko – padewskiego (prawie całe życie w Lizbonie a ostatnie 19 mcy w Padwie ). 3. DZIELNICA BAIXA – spacer głównym deptakiem miasta do PLACU ROSSIO skąd odjedziemy do Fatimy na kolacje i na
21.30 na procesje. Na tym placu zrobimy sobie czas wolny….ale niespodzianka też się tu znajdzie, sam ją odkryłem i dlatego
zaprowadzę – za darmo. WIADOMO zobaczymy grobowiec Vasco da GAMY, najpiękniejszą wersje gotyku na świecie tzw. Gotyk
Manueliński – sakralna, architekturalna bajka. I trzeba skosztować kremówek lizbońskich – do których cynamon z Indi przywiózł
Vasco da Gama – Jan Paweł II i tych kremówek skosztował …ale nie po maturze. ACH jeszcze abyśmy nie zapomnieli o konstrukcji
Eiffla (do Paryża tez nie musimy od razu jechać). Zapraszam do Lizbony w dźwiękach muzyki FADO jak i naszej wspaniałej
kompozytorki, pięknie śpiewającej o miłości - mieszkającej tu – Anny Marii Jopek.
22 FATIMA NIEDZIELA Śniadanie. DZIEN WOLNIEJSZY – dużo czasu dla siebie. Szykujemy się na różaniec a po nim międzynarodowa
Msza św. Zabieramy białe chusteczki. Uroczyste przeniesienie figury MB z Kaplicy Objawień do ołtarza polowego a po zakończonej
Mszy odprowadzamy Figurę MB z powrotem – to tzw. Czas „fatimskiego wyciskacza łez”. Dlatego bierzemy białe chusteczki aby
pomachać MB i łezka poleci, wszyscy płaczą nawet mężczyźni. Czas wolny. Późnym popołudniem będzie majestatyczna Droga
Krzyżowa. Obejrzymy miejsce trzeciego „Eucharystycznego” objawienia się Anioła i końcowa niespodzianka w formie nabożeństwa –
czas dla Jezusa i Maryi NASZEJ WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH I UZDROWIENIA CHORYCH. Jezus jeśli zechcesz przyjdzie do Ciebie w
Sakramencie Namaszczenia Chorych – to dla chorych, ale kto dzisiaj jest zupełnie zdrowy? Sakrament ten mogą przyjąć nawet osoby
zdrowsze, zdrowe jeśli są w podeszłym wieku – tak uczą dokumenty Kościoła. Drodzy – może łask w czasie naszych pielgrzymek w
latach poprzednich było wiele duchowych uzdrowień ALE TAKŻE 3 FIZYCZNE. Kolacja. 21.30 procesja ze świecami. Zachęcamy z KS.
DUSZPASTERZEM do owocnego przeżycia tej niedzieli. ABY więcej ZWIEDZIĆ np. wystawy, muzea, obejrzeć film o Fatimie, np.
muzeum z koroną MB w której jest KULA RANIĄCA JANA PAWŁA II - w sanktuarium potrzebujemy po 5 euro od osoby. Warto.
23 FATIMA – NAZARE/OCEAN – BATHALA – ALCOBASA. Msza św. śniadanie WYJAZD w celu odkrycia roli i działania TEGO którego
nazywamy DEUS ARTEFIX – zobaczymy jakie piękno w naturze i architekturze przez duchowe dary i talenty stworzył NASZ BÓG
ARTYSTA. Drodzy Państwo PIEKNO, I ZACHWYT. 1 – BATHALA 20 km – TO 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 2 - ALCOBASIE kolejne 20 km – najpiękniejsze królewskie sarkofagi świata. 3 - NAZARE to 11 km – najstarsze maryjne
sanktuarium Portugalii, widoki, które dech zapierają. OCEAN, PLAŻA, WIOSKA RYBACKA, kobiety rybaków, jakby nie z tego świata.
Powrót do FATIMY. Kolacja wieczorna procesja i różaniec.
24 FATIMA – MSZA ŚW. – POŻEGNANIA Z JEZUSEM I MB , białe chusteczki i MARYJO ŻEGNAM CIĘ. Pojedziemy trasą, którą sam kiedyś
odkryłem. Ależ to piękny obszar Estramadury, wzdłuż Rzeki Tag, jej przełomami 520 km do MADRYTU, ileż piękna zabiera jazda
wyłącznie autostradą. Po drodze jeszcze wjedziemy do TOLEDO. Perła w koronie miast Hiszpanii – ponoć najpiękniejsze miasto
świata – EL GECO zakochał się w tym mieście – MY też to zapewne przeżyjemy To perła światowej architektury stworzonej przez
chrześcijan, żydów i arabów. Zajrzymy do KATEDRY co dech zapiera, miasto na górze, opływające piękną, najdłuższą rzeką Iberii –
TAGIEM – w Lizbonie widzieliśmy jej oceaniczne zakończenie. Panorama miasta z punktu widokowego – cóż za widoki. Zwiedzamy
KATEDRĘ (bilet za 10 euro), ale warto – bo, to 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 MADRYTU (70 km). HOTEL, kolacja.
25 MADRYT – śniadanie. TU możemy wrócić do SANKTUARIUM SERCA PANA JEZUSA jeśli nie zdążymy w drugim dniu – zachowujemy
plastyczność. MÓJ MADRYT dla Pielgrzymów, miejsce gdzie mieszkałem – na deser dla WSZYSTKICH. Sama stolica w starej części
wygląda jak WIEDEŃ (Nazaret, Betlejem, Eifel, teraz Wiedeń …wszystko na Iberii?) , bo tworzyli ją Habsburgowie a nowsza część to
dzieło Burbonów. Zobaczymy; PAŁAC KRÓLEWSKI, KATEDRE NS DE ALMUDENA z najpiękniejszą kaplicą NAJSW. SAKRAMENTU
wykonaną w mozaice szkoły ks. Rupnika. Czas na msze w fantastycznie pięknej, starej krypcie. Potem spacer przez PLAZA DEL SOL,
starą cześć miasta – czas wolny – kawa con leche obowiązkowa. Tutaj kipi życie jak w Madrycie. Na koniec dnia idziemy do parku a na
zupełny koniec – zapraszam wszystkich do ???? a może niespodzianka? DO MUZEUM PRADO na 1,5 godz. Wprowadzę Pielgrzymów –
za darmo. Jednak wcześniej chwila oddechu w PARKU RETIRO gdzie mieszkańcy stolicy odpoczywają – i tu nad pięknym jeziorem
zobaczymy jeszcze – ciekawy pomnik – POMNIK UPADŁEGO ANIOŁA – zanim stał się szatanem był dobrym aniołem Lucyferem – lucis
+ fer „niosący światło chwały Boga”. Pomnik w swojej kinetyce ukazuje moment jego upadku i wyrzucenia z Nieba do królestwa
ciemności – piekła. I tym akcentem kończymy program , może trochę smutnym ale ZGODNYM Z MISJĄ MB W FATIMIE – która
pokazując s. ŁUCJI istnienie w życiu nadprzyrodzonym RZECZYWISTOŚCI PIEKŁA – w orędziu fatimskim ostrzega przed nim, prosi
PASTUSZKÓW o modlitwę za biednych grzeszników, prosi a czyny wynagradzające Najśw. Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi .
Celem tym jest zbawienie naszych dusz i otrzymanie nowego ciała przy zmartwychwstaniu. Bóg chrześcijan jest bardzo wrażliwy a
daje MARYJE po to aby nam pomagać i czynić nasze Życie na ziemi lepsze w sobie i wobec bliskich. Jedziemy na kolacje . BARDZO OD
SERCA WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ ….pakujemy się, jutro odlatujemy do Warszawy.
26 Śniadanie – przejazd na lotnisko, super hotel i bliziutko strefa odlotów.
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 pod figurę MB…...
SPOTKANIE GRUPA III ZWOLEŃ - 03 IX g. 18.00
CAŁKOWITA DOPŁATA DO 03 IX gotówką lub przelewem, konto poniżej.
KOORDYNATOR PIELGRZYMKI
RYSZARD PODBOROWSKI FATIMSKIE DUSZPASTERSTWO PIELGRZYMKOWE WROCŁAW – FATIMA
UL. BŁĘKITNA 3, 54- 044 WROCŁAW
Tel. + 48 577 115 303/880 020 832/pielgrzymki@dofatimy.pl/WWW.dofatimy.pl
POWYŻSZA PIELGRZYMKA, JEJ PROGRAM, ZACHOWUJE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE STANDARDY ORGANIZACYJNE W TURYSTYCE
ALIANZ OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Z BONAVIA TOUR – FATIMA MUNDI – GABRIEL MIR – STELLA MARIS - RICOESPANIA
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 IMIE 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, połączona 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 tańsza 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
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