Dodatkowe informacje i zapisy u Ks. Proboszcza Jacka Dziadkiewicza tel:71/353-72-46 w 25

Pielgrzymka: ZIEMIA ŚWIĘTA + JORDANIA
Termin : 28.06 – 05.07.2015 r. Cena : 3.670 zł + 190 USD

PROGRAM PIELGRZYMKI:
Dzień 1 – Katowice (Pyrzowice) – Tel Awiw – Tyberiada 
Zbiórka na lotniku Katowice (Pyrzowice) na dwie godziny przed wylotem. Odprawa biletowo –
paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie
z przedstawicielem lokalnego kontrahenta. Przejazd do Tyberiady. Zakwaterowanie w hotelu
w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.
Dzień 2 - Tyberiada – Tabgha – Kafarnaum – Góra Błogosławieństw – Kana Galilejska – Nazaret 
Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do
Tabghi, miejsca cudu rozmnożenia chleba i ryb. Kościół Prymatu św. Piotra. Następnie przejazd
północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, Przejazd na Górę Błogosławieństw. Na zboczu wzgórza
wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do Kany
Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał cudu zamienienia wody w wino na weselu ubogiej rodziny. Przejazd do
Nazaretu. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie.
Przejście do kościoła św. Józefa. Powrót do hotelu w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.
Dzień 3 - Tyberiada – Madaba – Góra Nebo - Amman
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd na granicę izraelsko-jordańską do Madaby, miasteczka
leżącego 30 km na południe od Ammanu, jest znane głównie z niezwykłych mozaik z czasów
bizantyjskich. W pobliżu ujścia rzeki Jordan do Morza Martwego na wysokość około 800 metrów wznosi
się Góra Nebo. Sławę Górze Nebo przyniosły wydarzenia opisane w Starym Testamencie. To tu zmarł
i został pochowany Mojżesz. Przejazd do Ammanu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień 4 - Amman – Petra
Śniadanie w hotelu. Przyjazd do Petry. Całodniowe zwiedzanie wykutej w różowej skale starożytnej stolicy ludu Nabatejczyków - Petry. Do Petry wiedzie niewiarygodnie wąski i kręty wąwóz o długości 1,2 km
i miejscami 200-metrowych ścianach, zwany Siq. Na jego końcu wyłania się najbardziej efektowna ze
wszystkich budowli – Chazna (Skarbiec). Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 5 - Jerycho – Morze Martwe – Betania – Betlejem
Śniadanie w hotelu. Przejazd na granicę jordańsko-izraelską, gdzie zobaczymy Jerycho, miasto
uchodzącego za najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był
kuszony przez szatana. Przejazd nad Morze Martwe, najniżej położonego miejsca na świecie. Czas wolny
na kąpiele błotne. Przejazd do Betanii - wsi znajdującej się zgodnie z danymi Ewangelii u wschodnich
zboczy Góry Oliwnej. Przejście do Kościoła Łazarza. Wzniesiony on został w latach 1952-1953. Wewnątrz,
znajdują się mozaiki, które przedstawiają sceny związane z Betanią: wskrzeszenie Łazarza, rozmowę
Jezusa z Martą i Marią, namaszczenie Jezusa przez Marię w domu Szymona Trędowatego. Po wyjściu
z kościoła możemy zobaczyć grób Łazarza. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień 6 - Betlejem
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Betlejem. Gdzie nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego.
Bazylika Narodzenia Pańskiego jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której odprawiane
są nabożeństwa. Do bazyliki przylegają klasztory i kościoły ormiańskie, grecko prawosławne i katolickie,
a wśród nich m.in. kościół św. Katarzyny. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna.
Następnie przejazd na Pole Pasterzy, gdzie znajduje się wiele grot oraz Kościół z figurą anioła, w którym
znajdują się wspaniałe freski ilustrujące dzieje Świętej Rodziny. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 7 - Betlejem - Jerozolima 
Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta.
Zwiedzanie kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz. Następnie przejście do
kościoła klasztornego Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Zobaczymy
także Cmentarz Żydowski na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. U stóp Góry Oliwnej znajduje się Bazylika
Agonii (zwana także kościołem Wszystkich Narodów). Na fasadzie świątyni lśni złota mozaika
przedstawiająca Jezusa cierpiącego za grzechy świata. Dwanaście kopuł tego zbudowanego w stylu
bizantyjskim kościoła symbolizuje 12 narodów, które sfinansowały jego budowę. Tuż obok świątyni
rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. Rosnące to drzewa oliwne
mają ok. 2000 lat. Wejście brama Lwów na obszar Starego Miasta. „Via Dolorosa” to ciąg wąskich uliczek
i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Bazylika Grobu Pańskiego. Bazylika jest jedną
z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich,
z których każda ma własne kaplice i ołtarze, i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku.
Najważniejsze miejsca w niej to zabudowany pagórek, na którym wedle tradycji ukrzyżowano Jezusa (po
hebrajsku zwany Golgota, po łacinie Kalwaria) oraz Jego grobowiec. Przejście na Górę Syjon. Zobaczymy
kościół Zaśnięcia NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, gdzie wedle tradycji
Maria zapadła w wieczny sen. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi kościół św. Piotra „In Galicantu”,
czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaprał się Jezusa.
Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca
ostatniej wieczerzy. Oryginalna budowla nie przetrwała do czasów współczesnych. Ta, którą oglądamy,
została wybudowana w XIV w. na zlecenie franciszkanów. To tutaj miały miejsce najbardziej doniosłe
wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa, zesłanie Ducha
Świętego. Przejazd pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla
wszystkich Żydów. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
Dzień 8 - Tel Awiw – Katowice (Pyrzowice) 
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo –paszportowa na trzy godziny
przed wylotem, wylot do Katowic- Pyrzowic Przylot do Katowic-Pyrzowic. Zakończenie imprezy.
Cena zawiera:
Bilet lotniczy Katowice (Pyrzowice)– Tel Awiw – Katowice (Pyrzowice), opłaty lotniskowe, transfer
klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu i trzy osobowych,
w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem pielgrzymki, 2 posiłki dziennie, udział w programie
imprezy, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas
zwiedzania, obligatoryjne napiwki dla kierowców oraz przewodnika lokalnego, opłatę wjazdową do
Jordanii, ubezpieczenie: KL, NNW, bagażu, CP (choroby przewlekłe),
Cena nie zawiera:
Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie, dojazdu na lotnisko w Pyrzowicach.
Uwagi:
Program jest ramowy i może ulec zmianie. Zakwaterowanie:2 noclegi w Tyberiadzie, 2 noclegi w Jordanii
oraz 3 noclegi w Betlejem, dopłata do pokoju 1 osobowego – 220 USD

