T,IF"N{IA SWIĘTA -,,Pi ąta Ewangelia"
GALILEA - częśćpierwsza

i

Pielgrzymka ,,pfo Terra Sancta" śIadumi Jezusa Chrystusa
Nujświętszej Maryi Panny po Galilei dla l{awulerów i Dam

Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu,Bożego w Jerozolimie.

Pielgrzylttka pod prze:uodnictylem Kon,ti,garial.tt Ziemi Swiętei y, Krakolt,ie pclzwala na
poznanie z bliskcł lnisji, którc1 ,frcmciszkanie z Kttstodii Zielni Swiętej prol,uctclzc1 juz od ponatl
ośmiuv,iekólł na Bliskim Wschodzie, W tym roku (20l9) łnija clokladnie B00 lat, kiedy święty
nasz Ojciec Frąncis,zelr z Asyztt ttdal się Palestyny, aby yl czct.s;ie V wyprawy krzyżclwei
rozmayliać z stł.łlan.em EgĘltł ]Vtalek el-Kamelem Bylo to epokowe i jedllne y, sluoim rodzaju
s1:otkanie - chrze,ścijanina z saracenem, które okazalo się bratel,skim dialogien,t i ot:uorzyło
dla chrześcijcln bramy Jerozolimy, Betlejenl, Nuzarettt i wieltł miejsc święlych.Dzisiaj Bracia
Mniejsi -,,bracicł od sznura",.jak często.franciszkanóy,naz)nyct łniej,scolva ludność,przy
współpracy z Łacińskinl Pcttriarchq Jerozolimy, zapraszajq koleine pokolenia Pielgrzymów
ną s:potkanie z.iedynq Zienliq wybrctnq przez s,an,leg() Boga ncł mie.lsce LYcielenia Syna Bozegcl
Jezusa Chrystttsą, narodzonego z Dziewicy Maryi

Celem niniejszej pielgrzymki

-

GALILEA ,IEZ(ISA

-

oprócz naylieclzenia Betle.iem
iJerozoliruy,, króre sc1 niezbędnymi punktalni pielgrzymki nyiqzanymi z hisloric1 i geografiq
nąszego Odkupienie, .jest s,zczególne nvrócenie uu,agi na sctnktuaria i mie.l,sca znctjdujqce
się ttct terenie Galilei. Oprócz miej,sc §llię:yglr, kt.óre sc1 w pr,ogra.illcłch standcłr6l0ylych
pielgrzymek, nau,ieclzimy u,iele nal,ych miejsc zluiclzanych nie tylko z his,toric1 starożytnęgl

Izrctelct, okresem wy])raly krzyżo:,uych, ale lakze wspólczesnych dziel, które Ko,{ciół lratolicki
prowadzi dla gal,stki mie.f scol,vllch chrześcijctll.

Program obejmtje pienvszq częśćzuliedzanict Galilei z ulvzględnieniełn przede y,szystkim
miejsc, gdzie przebylval Chrystus. Ochviedzin,ty m.in. Zródłct JorcJantt w Cezctrei Filipoulej,
Korozaim, Magdalę, a takze Sńris, Górę Kcmnel z sąnktuarimll Stella Maris i al- Mtthraqa
oruz Alrlro z zamkiem krzllzowcóv,.

Ramowy program pielgrzymki
1 dziefi (l9,0B. poniedziałek): KRAKOW - TEL AWIW

Rano: Spotkanie pielgrzymów na międzynarodowym lotniskrr w i(rakowie - Balicach
o godz. 8.25. Dojazd na lotnisko we własnym zakresie, Odprawa bagazowo-paszpotlowa.
Odlot do Tel Awiwu o godz. 11.25. Po południll.,Lądowanie w Izraelu o godz. 15,50.
Zakwatętos,vanie

r,v

hotelu w Betlejem,

2 dzień (20.08, wtorek): JUDEA. Betlejem
Rano: Msza świętaw Grocie Narodzenia. Nawiedzenie bazyliki Narodzenia Pańskiego,
kościołaśw.Katarzyny i starozytrrych grot: św.Jozefa, Swiętych Młodzianków,
św.Llieronlma oraz kaplicy św.Fleleny z epoki krzyżowcow. Grota Mleczna (godzinna

adoracja NajśłviętszegoSakramentu w kaplicy, w której znajduje się ,,Tryptyk
Jerozolimski"). Jezeli czas pozwoli, będziemy towaruyszyć franciszkanom w codziennej

procesji do Groty Narodzenia o godz. 12.00.
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Wyjazd do Jerozolimy. Zwiędzanie Muzetlm przy Studilrm Biblicrrm
obiedzie
}-rancescanum. Droga l{rzyżowa ulicami Starej Jerozolimy (adoracja Najśw,Sakramentu ok.

30 nin. Przy iV Stacji Via Crtlcis). Goclz, l7.00 - INGRI]S do bazyliki Grobu Paliskiego
(warunel<: jeżeli lv tym dniu będzic możlirvc i grupa musi liczyć ponad 40 osób).
Mozliwośćczuwania nocllego w Bazylice dla niektoryclr osób (rnaximum 15 osob - jeżelt
będą wolne rniejsca). Spotkarrie z Łacińskim Patriarchą Jerozolimy. Uczestnictwo
w celęmonii zamknięcia dlzwi do bazyliki Grobu i Zrrraltwychwstania Jezusa.
3 dzień (21.08. śrocla):JUDEA. Jerozrrlima

Rano: Wyjazd do Jerozolirny. Msza świętaprzy Grobie Pańskim. Panoranra Jerozolimy
z Góry Oliwrrej. Przejazd przez Pustynię Judzką, Kąpiel w Morzu Martwym. TRANSFER do
GALILEI. (Flotel u SS. F'ranciszkanelr na G(lrze 8 l}Iogosłarvieństrv - rekolelrcje).

4 dzień (22.08. czwartek): GALILEA. Żród|a Jordanu
Rano: Nirrrrod - zamek z okrestt \\T/lrra\\, krzl,zorvych. Banias * żródła .Iordanu.
Odrrowięnie przyrzeczeń chrztu ślviętego,Cczarea Filipoiva. Po obiedzie: Korozaim,
Bestaida. ,,Domus Galilea" - centrrtnr ruchlt neokatechutrrenatu (Msza święta).
5 dzień (23,08. piątek):

GALILEA. Jczioro Galilcjsliic

Ranu. Safed - ośrodek.jrrdaiznru i jego n"ristyczrrej odnrian,v: lrabały otaz ,,mekka" artystów
zydowskiclr (synagogi 11, piątek l'rlozna zwiedzac t1,lko od 9,00-12.00). Kafarnarrm * ,,miasto"
Jezusa: synagoga i Dorrr śrv.Pioira. Pcl ol:ieclzie . }ulagdala skącl pocl-rodziła lv{aria ldagćlaleira,
Tabgha: sanktuariun Roztnnozenia Chleba i Ryb i Prvlnatu ślł,,Piotra.

6 dzień (24,08. sobota): GALILEA. Nazaret
Rctrto; Ruiny i mozaiki miasta rzyrrrskiego Sęforis. I(ościółśw.Anny z okresu \,vypfaw
rniejsce pierwszego cud Jezttsa * odnowiente ptzyrzeczeń
I<rzyżoslryclr. Kana Galilejska
małzeńskich. Góra Strącerria. Obiad ly restauracji przy źródelku. Po obiedzie : Kościółśw.
Żrodełko Maryi. Przejście r,rliczkami starozytnego Nazaretu. .,Synagoga" Jezusa:
Gabriela

-

-

melkicko-katolicki kościołśr,v.Józefa. I(ościółślv.Józefa - Zywiciela Swiętej Roclziny.
Bazylika Zwiastorvania N{aryi. Kolacja łv Casa Nova. Po kolacjiudział w międzynarodowej
procesji mari,,_jnej o godz. 20.30.
7 tlziefi (25.08. niedziela): GALILEA. I(armel

Rcmo; Karmel. Sanktuarium Al-Muhraqa. Hajla - sanktuarium ,,Stella Maris". Ogroćly
Bahaitow, Po obiedzie: Akko - miasto z czasólv w}/praw krzyzowych, do którego przypływali
nie tylko TyceIzę i kupcy, ale takzę pielgrzymi, a r,vśród nich pierwsi bracia mniejsi na czele
zBiedaczynąz Asyżtt. Zwiędzanie zanrku krzyzor,vców. Spacer po mieście.
8 dzień (26.08, poniedziałek):

TEL AVIV

*

KRAKOW

Odlot zTel Awiwu o godz,7.30. Lądowanie w Krakowie o godz. 10.55
pielgrzymki.
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Coclziennie odprav,iana jest Msza święta
Organizatorzy zastrzegajq sobie możliluośćznlian
Przewodnikiem grupy jest o. l,{ikodem Gdyk OFM

Kaplani zabierajq albę i białq stulę
Damy i Kawalerolvie zabierajq slroje zakonne

w

programie

i

zakończenie

T_I]RMIN PIELGRZYMI(I:
t9-26 sierpnia 2019 rol<u

CENA PIELGRZYMI{:
400 zl i 1l60
40a il i 1110
400 zł i 1080

USD (dopłata za pokój jeclnoosobowy 300 USD)
USD (dopłataza pokój jeclrroosobowy 300 USD)
USD (dopłata za pokó.i jednoosobowy 300 USD)

[clla grupy 20 osobowej]

fdla grupy 30 osobowej]
[dla grupy 40 osobowej])

oraz 100 USD (płatne po przylocie do Izraela)
Osoby_przewleklę clrore zobowiązane są do wykupi§ĄiądQdąLkclwe go ubezpieczenia.
którego koszt wynosi 100 zl

ORGANIZATORZY ZAPEW|{rAJĄ
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przeiot na trasie Iłakórv-Tel Awiw i ]'e1 A,"vir,v-Kraków
pełne r,vyzywienie (śriiadarrie, obiacl i kolacja)
zakrvaterowanie lv hotelaclr (lokoje 2 lub 3 osobowe złazienką)
autokar do dyspozycji grr4l1,, przervodnika po rniejscach świętych
rł,szystkie bilety r,r,stęptl, statek po Jeziorze Galilejskim
ubczpieczenie, przerł,odnik-śpiewnik,znak grlipy, certylikat pielgrzyma

Pielgrz,vmka orgclltizotllctlta jest 1ll,zez Kotni,sarict Ziemi Świętej Polsce, klóry ncl sta!e tl,,spółprcłcttje
Ziemi §vięte.j. Frałtciszkanie sc1 obecni na Bliskim Wschodzie od scunych poczqtlcólll
pol,tlstculict Zakontł Brctci l,:hiejsz1,6/1 1,1l ]209 roku. Ziemię Świętq oc]wiecJził v, ]2]9 rc,lku,sant
ht,. Franciszek z Asyżtt. Frutciszkctnie sq ctficjalltllmi Strózcłni Miejsc Śtt,iętych, ocl ośrłljttyviekołu
opiekujq ,się lokalnylni chrześcijcnuni, prolvaclzq dzictłuinośćcltt,lz1laslerskc1, nuLłkoluq, ecłukcłcyjnq
i charytcttylync! or(E prĄntujq pielgrzynlólu z całego świuta, Z Krakowa Pienysza Pielgrzyntka
lrlarodou,cl do Zietni śrięlejzorgcutizolłalla przez nasze biuro wyruszyła.juz v, ]907 roku. Wówczcts,
ok. 500 naszych Roclctkólu z l.rzech zaboról,v, przy Grobie Paliskim. y, Jerozrll.intie , modl.iło się o rychłe
zmctrlwychwstcłłlie Polski. Rówrtież dzisiaj Ziem.ict. Swięta pcltrzebuje pielgrzynńlv, ich modlihl,y,
pomocy tllalerialnej i jakiegokol:,viek clolyodu solidarności z gctrstkq chrześcijanyy Ziemi Słuięlei ,
Zieni Spotkania i szczególnego u,lbrctnia przez Boga..
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BL|ŻSZE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Fundacja Komisariat Ziemi Świętej
ul. Reform acka 4, 3 I -0Iż Kraków tęl. 12-421-68-06; kom. 666-3 98-214
www.terrasancta.p! e-mail: biuro@terrasancta.pl
biuro czynne: od poniedziałku do piątku: 900-1645
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Elżbieta Jastrzębska
s e kr e t ar z. o e s s h@gmail.
tel. kom, 603-555-844
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