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Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży
Archidiecezji Katowickiej do Włoch,
do grobu św. Stanisława Kostki – patrona KSM i św. Marii Goretti
połączona z wypoczynkiem nad morzem

WENECJA – PIZA – SIENA – RZYM – WATYKAN – NETTUNO – ASYŻ

opiekun duchowy: ks. Bartłomiej Cieślak – Diecezjalny Asystent KSM Archidiecezji Katowickiej
TERMIN: 11-18 lipca 2018
Dzień 1 (11.07, środa): Udział we Mszy św. na rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowania. Wyjazd z parkingu przy katedrze
w godzinach popołudniowych. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. (postoje co 3/4 godziny, zgodnie
z czasem pracy kierowców).
Dzień 2 (12.07, czwartek): Śniadanie we własnym zakresie. Przejazd do WENECJI. Rejs kanałem Giudecca do centrum
miasta. Nawiedzenie Bazyliki Św. Marka wzorowanej na kościele Dwunastu Apostołów w Konstantynopolu. Spacer po
mieście, podczas którego zobaczymy: Piazzetta, Piazza San Marco, Pałac Dożów, Kampanillę – dzwonnicę. Następnie
przejście uroczymi uliczkami weneckimi do dzielnicy Rialto. Udział we Mszy św. Czas wolny. Przejazd na nocleg
w okolicach Wenecji/Padwy. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 (13.07, piątek): Śniadanie. Przejazd do pięknej TOSKANII, do PIZY – zwiedzanie tzw. „pola cudów” z Krzywą
Wieżą, katedra, baptysterium oraz dzwonnicą. Następnie przejazd do SIENY, gdzie zobaczymy kościół św. Dominika
z relikwiami Św. Katarzyny, Sanktuarium Św. Katarzyny, Piazza del Campo, gdzie dwa razy do roku odbywają się wyścigi
konne Palio. Udział we Mszy św. Przejazd na nocleg w uzdrowiskowej miejscowości Chianciano Terme. Obiadokolacja
i nocleg.
Dzień 4 (14.07, sobota): Śniadanie. Przejazd do RZYMU. Nawiedzenie Bazyliki św. Jana, głównej katedry Biskupa
Rzymu z relikwiami św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Przejście do Kaplicy św. Schodów (Santa Scala), po których
– według tradycji – szedł Jezus do pałacu Piłata. Udział we Mszy św. Spacer po Antycznym Mieście, gdzie podziwiać
będziemy symbol wiecznego miasta – Koloseum, Forum Romanum, Więzienie Mamertyńskie. Następnie przejdziemy
przez Plac Wenecki z imponującym „Ołtarzem pokoju” z grobem nieznanego żołnierza i pomnikiem pierwszego króla
Włoch, do fontanny di Trevi. Nawiedzenie kościoła św. Andrzeja na Kwirynale, modlitwa przy grobie św. Stanisława
Kostki – patrona młodzieży. Przejazd do hotelu w Fiuggi. Obiadokolację i nocleg.
Dzień 5 (15.07, niedziela): Śniadanie. Przejazd do WATYKANU. Udział w modlitwie Anioł Pański. Nawiedzenie
Bazyliki św. Piotra. Modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II. Udział we Mszy św. Czas wolny na zakup pamiątek. Spacer do
Piazza Navona z fontanną Neptuna i najpiękniejszą fontanną Czterech rzek. Spacer zakończymy przy najstarszej,
doskonale zachowanej budowli starożytnego Rzymu-Panteonie. W miarę możliwości czasowych przejazd nad morze
Tyrreńskie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
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Dzień 6 (16.07, poniedziałek): Śniadanie. Przejazd do NETTUNO – malowniczej miejscowości położonej nad
Morzem Tyrreńskim. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, modlitwa przy relikwiach św. Marii Goretti. Udział
we Mszy św. Czas wolny na odpoczynek nad morzem i całodzienne plażowanie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 7 (17.07, wtorek): Śniadanie. Przejazd do Umbrii. Zwiedzanie ASYŻU. Nawiedzenie miejsc związanych z życiem
i kultem św. Franciszka. Wizyta w Bazylice św. Franciszka: część górna z freskami Giotta, część dolna, w której znajduje się
krypta z grobem Świętego. Udział we Mszy św. Następnie przespacerujemy do Bazyliki św. Klary, założycielki klasztoru
klarysek i patronki telewizji. Modlitwa przy grobie świętej oraz w kaplicy z cudownym krzyżem San Damiano, przed
którym św. Franciszek usłyszał znamienne słowa: Franciszku, napraw mój Kościół. Nawiedzenie katedry św. Rufina – patrona
miasta i męczennika za wiarę za czasów cesarza Dioklecjana. Czas wolny na zakup pamiątek i produktów lokalnych: wina,
serów, makaronów, oliwy.
Przejazd do Asyżu Dolnego: nawiedzenie Porcjunkuli – Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej z kaplicą wzniesioną w miejscu
śmierci św. Franciszka. Przygotowanie do podróży i nocnego przejazdu. Wspólny posiłek. Tranzytowy przejazd przez
Włochy, Austrię i Czechy.
Dzień 8 (18.07, środa): Przyjazd do Katowic we wczesnych godzinach popołudniowych. Pożegnanie grupy. Zakończenie
pielgrzymki.
CENA: 1600 zł przy grupie 45-50 osób – jeżeli nie zbierze się taka grupa, pielgrzymka nie będzie zorganizowana,
a wszystkie pieniądze zostaną zwrócone.
Zapisy u Aleksandry Bartusiak tel.: 723933473, e-mail: ksm.katowice@gmail.com.
Szczegóły wyjazdu: Łukasz Fenisz, tel. 501277662.
Przy zapisie należy wpłacić 400 zł zaliczki. Jest możliwość wpłacania pieniędzy w ratach (jako przedpłatę).

Świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem (WC, barek, DVD, AC);
- 5 noclegów w hotelach ***/**, pokoje 2- 3 - 4-osobowe z łazienkami;
- wyżywienie 2x dziennie – 5 śniadań wzmocnionych, 5 obiadokolacji (dwa dania + deser), woda;
- wspólny posiłek (pizza, napój) w Asyżu;
- opieka pilota – przewodnika na całej trasie;
- opieka duchowa kapłana;
- rezerwacje Mszy św.;
- chusty, śpiewniki;
- ubezpieczenie NNW, KL, CP (choroby przewlekłe) SIGNAL IDUNA S.A.
Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników i słuchawek, tzw. Audio guidy, taksy klimatycznej,
barki po Wenecji, biletów za przejazd po Rzymie – łącznie ok. 55-60 euro.
Wydatki w EURO są rozliczane przez pilota pod koniec pielgrzymki


kolejność zwiedzanych obiektów w Rzymie może ulec zmianie.
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