ZIEMIA ŚWIĘTA
Pielgrzymka „pro Terra Sancta” – śladami naszego Odkupiciela
dla Kawalerów i Dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Pielgrzymka pod przewodnictwem Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie pozwala na
poznanie z bliska misji, którą franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej prowadzą już od
800 lat. To potrzebna pielgrzymka, aby być i modlić się w miejscach świętych, poznać
bogate dziedzictwo historyczne, artystyczne, archeologiczne i religijne ziemskiej
Ojczyzny Chrystusa, Maryi i Apostołów. To powrót do źródeł wiary i początków
Kościoła. Program wzbogacony jest odwiedzinami sanktuarium Matki Bożej Królowej
Palestyny, placówek oświatowych i charytatywnych oraz różnymi spotkaniami
z miejscowymi wspólnotami chrześcijańskimi, a także z przedstawicielami Kustodii
Ziemi Świętej i Łacińskiego Patriarchatu w Jerozolimie.
1 dzień (18.04. środa): KRAKÓW – TEL AWIW
Rano: Spotkanie pielgrzymów na międzynarodowym lotnisku w Krakowie – Balicach o godz.
8.55. Dojazd na lotnisko we własnym zakresie. Odprawa bagażowo-paszportowa. Odlot do
Tel Awiwu o godz. 11.55. Lądowanie w Izraelu o godz. 16.40. Zakwaterowanie w Betlejem.
2 dzień (19.04. czwartek): JUDEA. Betlejem
Rano: Grota Mleczna (godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy, w której
znajduje się „Tryptyk Jerozolimski”). Nawiedzenie bazyliki Narodzenia Pańskiego i Świętej
Groty, kościoła św. Katarzyny i starożytnych grot: św. Józefa, Świętych Młodzianków,
św. Hieronima oraz kaplicy św. Heleny z epoki krzyżowców. Jeżeli czas pozwoli, będziemy
towarzyszyć franciszkanom w codziennej procesji do Groty Narodzenia o godz. 12.00.
Po obiedzie: Wyjazd do Deir Rafat – sanktuarium Matki Bożej, Królowej Palestyny, które
powstało w 1927 roku z inicjatywy Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy Luigi’ego Barlassina.
W miarę możliwości odwiedzimy sierociniec, szkołę, uniwersytet lub inne dzieło prowadzone
przez lokalny Kościół w ramach działalności charytatywnej czy edukacyjnej w Betlejem.
3 dzień (20.04. piątek): SAMARIA. Nazaret
Rano: Wyjazd na Pole Pasterzy w Bet Sahour. Odwiedziny Abu Ghosz – kościół z epoki
wypraw krzyżowych, w którym można obejrzeć fragmenty średniowiecznych fresków.
Przejazd do Ain Arik k/Ramallah, gdzie znajduje się kościół katolicki pw. Zwiastowania
NMP. Ta miejscowość i mieszkająca w niej społeczność chrześcijańska powierzona jest
szczególnej trosce Polskiego Zwierzchnictwa naszego Zakonu. Przejazd do Ramle – kościół
Józefa z Arymatei. Lod – kościół prawosławny z grobem św. Jerzego. Jafa – sanktuarium
św. Piotra. Spotkanie z franciszkaninem opiekującym się wspólnotą języka hebrajskiego.
Obiado-kolacja i spacer po Jafie z przepiękną panoramą na Tel Awiw i Morze Śródziemne.
Przejazd i zakwaterowanie w Nazarecie.
4 dzień (21.04. sobota): GALILEA. Akko
Rano: Nazaret – Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa, Nazaret z czasów
Jezusa i muzeum franciszkańskie. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Góra Karmel. Hajfa – sanktuarium „Stella Maris” (obiad w Stella Maris). Ogrody Bahaitów.
Po obiedzie: Akko – miasto z czasów wypraw krzyżowych, do którego przypływali nie tylko
rycerze i kupcy, ale także pielgrzymi, a wśród nich pierwsi bracia mniejsi na czele
z Biedaczyną z Asyżu. Spacer po mieście i nawiedzenie kościołów: św. Franciszka i św. Jana.
Wieczorem – udział w nabożeństwie maryjnym w sanktuarium Zwiastowania. W czasie
procesji z lampionami i śpiewów, niesiona jest figura Matki Bożej Nazaretańskiej,
a pielgrzymi z różnych stron świata w swoich rodzimych językach odmawiają i rozważają
tajemnice Różańca świętego.

5 dzień (22.04. niedziela): GALILEA. Jezioro Galilejskie
Rano: Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha – sanktuarium Rozmnożenia Chleba i Prymatu
św. Piotra. Kafarnaum – wykopaliska „miasta Jezusa”, synagoga i Dom św. Piotra. Krótki rejs
statkiem po Jeziorze Galilejskim. Magdala – miasto skąd pochodziła św. Maria Magdalena.
Po obiedzie: Przejazd przez Jerycho i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem.
Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Panorama prawosławnego
klasztoru św. Jerzego w Wadi Qelt. Zakwaterowanie w Jerozolimie.
6 dzień (23.04. poniedziałek): JUDEA. Jerozolima
Rano: Betfage – sanktuarium skąd wyrusza procesja w Niedzielę Palmową (Msza św.).
Zwiedzanie ogrodu klasztornego z dzielnicą mieszkań dla chrześcijan wybudowanych
w ramach pomocy młodym małżeństwom przez Kustodię Ziemi Świętej. Sanktuarium
Wniebowstąpienia, Kościół „Pater Noster”, Panorama Jerozolimy. Ogród Oliwny: Grób
i miejsce Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Grota Pojmania Jezusa, bazylika Agonii
w Ogrodzie Getsemani. Czas na indywidualną modlitwę.
Po obiedzie: Syjon chrześcijański. Kościół Zaśnięcia NMP, Wieczernik – miejsce
ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Nabożeństwo Eucharystyczne we franciszkańskim
sanktuarium „Ad Coenaculum”. Godz. 17.00 – bazylika Grobu Pańskiego – uroczysty
INGRES Kawalerów i Dam Rycerskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie. Wizyta
w Łacińskim Patriarchacie Jerozolimy i spotkanie z abp. Pierbattistą Pizzaballa OFM –
administratorem apostolskim w Jerozolimie (możliwość otrzymania Muszli Pielgrzyma).
Dla chętnych nocne czuwanie w bazylice Grobu Pańskiego (od 20 wieczorem do 4 rano).
7 dzień (24.04. wtorek): JUDEA. Jerozolima
Rano: Godz. 6.30 – uroczysta Msza święta przy Grobie Pańskim (w strojach zakonnych).
Przejście wzdłuż murów Jerozolimy. Brama Damasceńska. Brama Heroda. Kościół św. Anny
– miejsce Narodzenia NMP – przykład architektury z czasów wypraw krzyżowych
i doskonałej akustyki. Sadzawka Betesda i ruiny starożytnych świątyń. Franciszkańskie
Studium Biblijne: kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
ulicami Starej Jerozolimy (godzina adoracji Najświętszego Sakramentu przy IV Stacji
w ormiańsko-katolickim kościele).
Po obiedzie: Wizyta w siedzibie Kustodii Ziemi Świętej. Kościół Najświętszego Zbawiciela.
Spotkanie z Kustoszem Ziemi Świętej. Zwiedzanie bazyliki Grobu Pańskiego. Godz. 16.00 –
udział w codziennej procesji franciszkańskiej. Mur Płaczu i pożegnalna kolacja w Ain Karem.
8 dzień (25.04. środa): TEL AVIV – KRAKÓW
Odlot z Tel Awiwu o godz. 7.50. Lądowanie w Krakowie o godz. 10.45 i zakończenie
pielgrzymki.





Codziennie odprawiana jest Msza święta
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
Przewodnikiem grupy jest franciszkanin o. Nikodem Gdyk
Kapłani zabierają albę i białą stułę

TERMIN PIELGRZYMKI
18-25 kwietnia 2018 roku
CENA PIELGRZYMKI
600 zł i 1080 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 300 USD)
oraz 150 USD (płatne przewodnikowi po przylocie do Izraela)
Osoby przewlekle chore zobowiązane są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego
koszt wynosi 100 zł
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ








przelot samolotem na trasie Kraków-Tel Awiw i Tel Awiw-Kraków
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja)
zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)
autokar do dyspozycji grupy, przewodnika po miejscach świętych
wszystkie bilety wstępu, statek po Jeziorze Galilejskim
ubezpieczenie, przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma

Pielgrzymka organizowana jest przez Komisariat Ziemi Świętej Polsce, który na stałe współpracuje
z Kustodią Ziemi Świętej. Franciszkanie są obecni na Bliskim Wschodzie od samych początków
powstania Zakonu Braci Mniejszych w 1209 roku. Ziemię Świętą odwiedził w 1219 roku sam
św. Franciszek z Asyżu. Franciszkanie są oficjalnymi Stróżami Miejsc Świętych, od ośmiu wieków
opiekują się lokalnymi chrześcijanami, prowadzą działalność duszpasterską, naukową, edukacyjną
i charytatywną oraz przyjmują pielgrzymów z całego świata. Z Krakowa Pierwsza Pielgrzymka
Narodowa do Ziemi Świętej zorganizowana przez nasze biuro wyruszyła już w 1907 roku. Wówczas,
ok. 500 naszych Rodaków z trzech zaborów, przy Grobie Pańskim w Jerozolimie, modliło się o rychłe
zmartwychwstanie Polski. Również dzisiaj Ziemia Święta potrzebuje pielgrzymów, ich modlitwy,
pomocy materialnej i jakiegokolwiek dowodu solidarności z garstką chrześcijan w Ziemi Świętej –
Ziemi Spotkania i szczególnego wybrania przez Boga.

BLIŻSZE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Fundacja Komisariat Ziemi Świętej
ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków tel. 12-421-68-06; kom. 666-398-214
www.terrasancta.pl e-mail: biuro@terrasancta.pl
biuro czynne: od poniedziałku do piątku: 900-1645

lub
Elżbieta Jastrzębska
mail: sekretarz.oessh@gmail.com
tel. kom. 603-555-844

