Zapraszamy wszystkich chętnych na
8 dniową pielgrzymkę do ZIEMI ŚWIĘTEJ
Duchowy przewodnik biblista pozwoli nam przeżyć drogę
Jezusa Chrystusa po Ziemi Świętej

od 15.11 - 22.11.2020. Cena za osobę 999 € / DZ / VP
Nie można nie odczuć wzruszenia w Betlejem, dotknąć dłonią i ucałować miejsce narodzenia Syna Bożego, przeżywać na
środku Jeziora Galilejskiego słów ewangelii o uciszeniu burzy przez Pana Jezusa, odnowić Sakrament Chrztu Świętego
w rzece Jordan, przeżyć na nowo słowa małżeńskiej przysięgi w Kanie Galilejskiej ...

1. Niedziela, 15.11.2020
Przylot samolotem z Niemiec do Tel Aviv. Msza Święta w kościele Świętego Piotra w Telaviv Jaffa.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg w Tyberiadzie.
2. Poniedziałek, 16.11.2020
Wyjazd do Hajfy. Góra Karmel. Twierdza krzyżowców Akko, Msza Święta w Nazaret w kościele
Zwiastowania (w Grocie Zwiastowania). Kana Galilejska - Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa.
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Uroczysta kolacja weselna, kolacja i nocleg w Tyberiadzie.
3. Wtorek, 17.11.2020
Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: Kościół Rozmnożenia Chleba i ryb, kościół Prymatu św. Piotra.
Kafarnaum – „Miasto Jezusa”, ruiny starożytnej synagogi i domu św. Piotra. Rejs statkiem po jeziorze
Galilejskim i obiad - ryba św. Piotra. Rzeka Jordan (Yardenit). – odnowienie przyrzeczeń Sakramentu
Chrztu świętego. Msza Święta. Kolacja i nocleg w Tyberiadzie.
4. Środa, 18.11.2020
Msza Święta w Tyberiadzie. Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Przejazd do Betlejem
Doliną Jordanu. Kąpiel w Morzu Martwym. Panorama Góry Kuszenia i sykomora – drzewo Zacheusza.
Panorama Pustyni Judzkiej.
Betania: Sanktuarium Łazarza, Marty i Marii. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu
w Jerozolimie lub w Betlejem.
5. Czwartek, 19.11.2020
Zwiedzanie bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. Via Dolorosa. Msza Święta w klasztorze Ecce homo.
Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na prywatną modlitwę w bazylice Grobu i
zakupy.Franciszkańska procesja w bazylice Bożego Grobu. Kolacja i nocleg w hotelu w Jerozolimie
lub w Betlejem.
6. Piątek, 20.11.2020
Po śniadaniu zwiedzanie: Ain Karem, Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Msza Święta i obiad. Betlejem: Bazylika i Grota Bożego Narodzenia, kościół św. Katarzyny,
Grota św. Józefa, Grota Mleczna, Pole pasterzy. W programie mamy też odwiedziny domu dziecka
w Betlejem. Kolacja i nocleg w hotelu w Jerozolimie lub w Betlejem.
7. Sobota, 21.11.2020
Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Betfage – miejsce rozpoczęcia uroczystego wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, Meczet Wniebowstąpienia, kościół „Pater Noster - Ojcze
Nasz”.”, Kościół „Dominus Flevit - Pan Zapłakał”, Grób Maryi, Ogród Oliwny, bazylika Agonii.
Chrześcijański Syjon: Wieczernik i „Grób Dawida”, kaplica „przy Wieczerniku”. Panorama Jerozolimy.
Msza Święta w klasztorze Ecce homo i obiad. Kościoły: Zaśnięcia NMP i św. Piotra „in Gallicantu”.
Mur Płaczu. Cardo – główna ulica Jerozolimy z czasów bizantyjskich. Kolacja i nocleg w hotelu
w Jerozolimie lub w Betlejem.

8. Niedziela, 22.11.2020
Wyjazd na lotnisko Ben Gurion w Tel – Aviv. Pożegnanie z przewodnikiem i zakończenie pielgrzymki.
Przelot samolotem do Niemiec.
Noclegi:
w hotelu w Nazaret albo w Tyberiadze – 3 x HP
w hotelu w Jerozolimie lub w Betlejem – 4 x HP
Świadczenia:
Przelot samolotem z Niemiec do Tel Aviv i z powrotem, transfer do hotelu
w dniu przylotu i w dniu odlotu. Przejazd autokarem przez cały czas pielgrzymki. Opieka duchowa
księdza biblisty, 7 noclegów, 7 bardzo obfitych śniadań i 7 obfitych obiadokolacji w formie bufetu
w Izraelu. Wstęp na plażę nad Morzem Martwym jest gratis.
Dodatkowe koszty: napoje do posiłków, ofiary na utrzymanie sanktuariów, korzystanie z toalet.
Pokój jednoosobowy dopłata 320 €. Pielgrzymka autokarowa z doświadczonym przewodnikiem
duchownym w języku polskim. Nowoczesny klimatyzowany autokar w Izraelu. Napoje do obiadokolacji
nie są w cenie. Osoby chętne mogą wziąść udział w Mszach Świętych i skorzystać z posługi
duszpasterskiej księdza w czasie pielgrzymki. W miarę możliwości łączymy osoby tej samej płci
w pokojach dwu lub trzyosobowych, ażeby uniknąć tak dużej dopłaty do pokoju jednoosobowego.
Uwaga: pokrywamy 50 % kosztów dojazdu pociągiem do lotniska we Frankfurcie dla osób
mieszkających powyżej 100 km.
W cenie pielgrzymki są 3 noclegi w Tyberiadzie i 4 noclegi w Betlejem.
Extra koszty 120 $ płatne w przypadku wyboru 4 noclegów w hotelu w Jerozolimie.
Ceny hoteli w Jerozolimie poszły w górę ostatniego czasu o 50 %. Jest bardzo duży napływ pielgrzymów
z całego świata, a w Jerozolimie nie ma dużo hoteli w przystępnej cenie.
Dlaczego lepiej jest nocować w Jerozolimie:
po pierwsze nie tracimy czasu na granicy Palestyny z Izraelem (Betlejem leży w Palestynie ), ostatnio
korki były kilku godzinne ponieważ żolnierze Izraelscy kontrolują każdy pojazd dokładnie. Wtedy być
może nie zrealizujemy całego programu. Granicę z Palestyną przekraczamy dwa razy dziennie rano
i wieczorem. Po drugie mamy krótszy dojazd do obiektów zwiedzania. Do Państwa należy wybór.
Jeżeli większość wybierze 4 noclegi w Jerozolimie, wtedy tak będzie że wszyscy będą musieli to
zaakceptować. Żadne biuro turystyczne tego nie pisze, żeby nie zniechęcać klientów. My piszemy
prawdę jaka jest.
Extra koszty płatne w autokarze od osoby 265 $:
 Rejs statkiem oraz obiad ryba w restauracji nad jeziorem Galilejskim
 Zdjęcie grupowe przy Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie
 Koszty przelotu i noclegow oraz honorarium dla przewodnika - pilota
 Zwyczajowe napiwki ( kierowca, hotele, restauracje)
 Taksówki na Górę Tabor
 Bilety wstępu do sanktuariów
 Obiad w Jerozolimie na dachu klasztoru Ecce Homo z piekną panoramą Jerozolimy
 Obiad w Betlejem w Casanova u Franciszkanów, w sali gdzie spożywał obiad Jan Paweł II
 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich z uroczystym tortem weselnym
 odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego nad Rzeką Jordan w prawdziwym miejscu chrztu

Uwaga:
Program ma charakter ramowy. Może ulec zmianie w przypadku zmian godzin lotu, ze względu
na świeta (chrześcijańskie, żydowskie i muzułmanskie) oraz ze względu na sytuację polityczną.
Również kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie.
Obywatele posiadający paszport niemiecki lub polski nie potrzebują wiz do Izraela.
Paszport musi być jeszcze 6 miesięcy ważny od daty odlotu. Prosimy o ew. wymianę paszportu na nowy.
Bagaż max. 23 kg, bagaż podręczny osobisty wymiary: max. 56 cm x 45 cm x 25 cm max. waga 8 kg.
Wszystkie bagaże muszą posiadać nazwisko i adres oraz telefonnumer pasażera.
Dokadne informacje wyjazdowe będą wysłane 14 dni przed odlotem, te informacje są orientacyjne.
Pielgrzymka
Jadąc do Ziemi Świętej włączamy się w wielowiekową tradycję pielgrzymowania do miejsc
uświęconych życiem i działalnością naszego Zbawiciela. Zgodnie z tą tradycją istotę naszego
pielgrzymowania stanowi „dotknięcie” tych miejsc, wysłuchanie fragmentów Pisma św.
relacjonujących wydarzenia, które się tam rozegrały, udział we Mszy św. oraz wspólnotowa i osobista
modlitwa. Tak więc pielgrzymowanie po Ziemi Świętej jest znakiem duchowego spotkania z Jezusem.
Konieczne więc jest duchowe przygotowanie na to spotkanie przez Sakrament Pokuty, osobista modlitwę
i zebranie intencji z którymi udamy się do ziemskiej ojczyzny Jezusa.

Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej to również wyraz naszego zainteresowania problemami tego świętego,
ale wciąż szarpanego niepokojami skrawka Ziemi.
To także wyraz naszej solidarności i konkretna pomoc Chrześcijanom tam żyjącycm, bardzo często
w skrajnie trudnych warunkach, również materialnych.
Jest zatem rzeczą fundamentalną uświadomienie sobie, iż wyruszamy na pielgrzymkę choć nie
zabraknie czasu na atrakcje typowo turystyczne.
W czasie odwiedzin w domu dziecka w Betlejem można przekazać dla sierot używane rzeczy.
Przy zapisie wpłata 400 Euro.
Organizator: Zaleski Waldemar – Biuro Pielgrzymkowe,
60489 Frankfurt a Main, Zentmarkweg 80
Tel. 0176 49221010 oraz 069 782123 od 11.00 godz.,
E-mail : vivaldi@vivaldireisen.de, meisterbad@gmail.com
www.vivaldireisen.de oraz www.lourdes.de

