Pielgrzymka Dziękczynna
Śladami św. Ojca Pio w rocznicę 100 – lecia otrzymania stygmatów i 50 - lecia śmierci
oraz z okazji 25 - lecia działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”

Termin
13-18 września 2018 r.

Program
13 września 2018 r. (czwartek)
7.30 – Wyjazd na lotnisko Katowice – Pyrzowice (zbiórka ul. Piłsudskiego 41/43 w Częstochowie
– siedziba Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”)
12.10 – Przylot do Bari w Włoszech liniami Wizzair
17.00 – Przyjazd do San Giovanni Rotondo wypożyczonymi n lotnisku samochodami,
zakwaterowanie w Hotelu Parco de la Rose****(www.parcodellerose.com)
18.00 – Obiado/Kolacja
21.00 – Modlitwa wieczorna - Msza Święta - Kompleta

14 września 2018 r. (piątek)
8.00 – Modlitwa Poranna – Msza Święta i Jutrznia
9.00 – Śniadanie
10.00 – Wyjazd do Lucery
11.30 - (Spotkanie ze Stefano Catapano w APS Mondo Nuovo,
zwiedzanie Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży)
14.00 – Czas wolny - zwiedzanie Lucery (Zamek, Amfiteatr, Stare Miasto)
17.00 – Wyjazd do San Giovani Rotondo
18.00 – Obiado/Kolacja
20.00 – Czas wolny
21.30 – Modlitwa wieczorna- Kompleta

15 września 2018 r. (sobota)
8.00 – Modlitwa Poranna – Msza Święta i Jutrznia
9.00 – Śniadanie
10.00 – Zwiedzanie Sanktuarium Św. Ojca Pio z przewodnikiem
13.00 – Czas wolny
16.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – Obiado/Kolacja
21.30 – Modlitwa wieczorna- Kompleta

16 września 2018 r. (niedziela)
8.00 – Modlitwa Poranna – Msza Święta i Jutrznia
9.00 – Śniadanie
10.00 – Wykwaterowanie z Hotelu i wyjazd na Gargano
11.00 – Zwiedzanie Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo
14.00 – Wyjazd do Klasztoru Kapucynów w Serracapriola
16.00 – Zakwaterowanie w Klasztorze i czas wolny
18.00 – Obiado/Kolacja
21.00 – Modlitwa wieczorna- Kompleta

17 września 2018 r. (poniedziałek)
7.30 – Modlitwa Poranna – Msza Święta i Jutrznia
8.30 – Śniadanie
9.30 – Wyjazd do Manopello
11.30 – Zwiedzanie Sanktuarium Świętego Oblicza w Manopello
14.00 – Czas wolny nad morzem Adriatyckim
19.00 – Obiado/Kolacja
21.00 – Modlitwa wieczorna- Kompleta

18 września 2018 r. (wtorek)
6.00 – Modlitwa Poranna – Msza Święta i Jutrznia
7.00 – Śniadanie
8.00 – Wykwaterowanie z Klasztoru i wyjazd na lotnisko w Barii
12.40 – Wylot samolotu na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach
Ok. 14.00 – Przyjazd do Częstochowy

Ważne informacje:
Torba walizka podróżna
Torba lub walizka może być maksymalnie w ilości szt. 1 o wymiarach:
55 x 40 x 23 cm i maks 10 kg
Zgłaszając się do kontroli należy pamiętać:
- kosmetyki winny być w małych opakowaniach i włożone do osobnej torebki foliowej,
- nie wolno mieć napojów pow. 100 ml
- sprzęt elektroniczny należy wyciągnąć podczas kontroli z bagażu,
- rzeczy metalowe, w tym m.in. pasek od spodni, portfel, buty z metalowymi klamerkami należy ściągnąć
i wstawić do pojemnika do kontroli,
- nie wolno posiadać żadnych ostrych przedmiotów, nożyczki, pilnik, scyzoryk i itp.
- leki należy mieć w osobnej torebce foliowej
Co zabrać z sobą
Ważny dowód osobisty lub ważny paszport
Telefon komórkowy z wgraną aplikacją brewiarz ze sklepu google play
Klapki,
Bieliznę,
Odzież letnią,
Różaniec,
Kanapki na drogę(jak ktoś potrzebuje można wziąć do samolotu),
Ok. 100 euro na ewentualne własne wydatki.
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape dla członków, mieszkańców placówek, kadry, opiekunów
duchowych pokrywa koszty ubezpieczenia, transportu w tym biletów lotniczych, śniadań i
obiado/kolacji oraz koszty noclegów.
W czasie całej pielgrzymki uczestniczymy we wszystkich punktach h i w całym programie Pielgrzymki.
Bardzo ważna jest punktualność i pełne zdyscyplinowanie. Na czas całego wyjazdu zawiązujemy
wspólnotę i jesteśmy w stosunku do siebie życzliwie nastawieni, pomocni i serdeczni.
Każdy uczestnik Pielgrzymki zostanie ubezpieczony: NNW, OC, pomoc medyczna i koszty leczenia oraz
będzie miał ubezpieczony bagaż od kradzieży, czy zagubienia.

W razie dodatkowych pytań podaję mój telefon 501356810.
Serdecznie pozdrawiam
Kazimierz Słobodzian

