
Serdecznie zapraszamy Parafian z Bełku do udziału w wakacyjnej 
pielgrzymce do Włoch, w dniach od 1 do 12 sierpnia 2020 r. Poniżej 
prezentujemy bardzo bogaty program zawierający najważniejsze 
miejsca konieczne do zobaczenia w Italii. Opiekę duchową będzie 
sprawował ks. Cezariusz Wala. Po zebraniu grupy przewidziane jest 
zorganizowanie spotkania organizacyjnego. 

 
 
WŁOCHY – ŚLADAMI OJCA PIO 
              1 - 12 sierpnia 2020 r. 

  
 

1 dzień -  godz.6:00 – Msza Św. i wyjazd z miejsca zbiórki – Bełk 
  przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch 
  nocleg w północnych Włoszech (ok. Lido di Jesolo) 

 2 dzień - śniadanie   
PADWA - zwiedzanie z pilotem miasta św. Antoniego 

   LORETO - Sanktuarium Świętego Domku, cmentarz wojskowy 
   przyjazd na płw. Gargano 
   obiadokolacja i nocleg w ok. Loreto 
 3 dzień -  śniadanie 

MANOPPELLO – cudowny wizerunek Chrystusa (całun Volto Sante - chusta św. 
Weroniki) 

   LANCIANO – Sanktuarium Cudu Eucharystycznego 
   obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo 
 
 
 4dzień -  śniadanie 

SAN GIOVANNI ROTONDO - miejsce związane z życiem i działalnością  
Św. O. Pio 
(m.in. nawiedzenie grobu św. Ojca Pio, kościół antyczny, kościół MB Łaskawej) 

   obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo 
 5 dzień -  śniadanie 

SAN GIOVANNI ROTONDO - miejsce związane z życiem i działalnością  
                              Św. O. Pio   
  MONTE SAN ANGELO – Sanktuarium  św. Michała Archanioła 

   SAN MARIO in LAMIS – Sanktuarium św. Mateusza 
   obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo 
 6 dzień -  śniadanie 

SAN GIOVANNI ROTONDO - miejsce związane z życiem i działalnością  
Św. O. Pio 

   Rejs statkiem szlakiem morskich grot Półwyspu Gargano     
   (ewent. rejs trwa ok. 3 godz. – koszt ok. 25,- EUR) 
   obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo 
 
 
 7 dzień - śniadanie 

MORCONE – klasztor, w którym 16-letni Franciszek Forgione (O. Pio) 22 stycznia 1903 roku 
przywdział habit kapucyński 
PIETRELCINA – miejsce urodzenia Św. Ojca Pio 
POMPEJE- Sanktuarium Matki Boskiej Pompejańskiej 
wykopaliska antycznego miasta zniszczonego po wybuchu Wezuwiusza 

  obiadokolacja i nocleg w ok. Sorrento 



 8 dzień - śniadanie 
NEAPOL - zwiedzanie z pilotem: Plac Merostwa - Ratusz z XIX w., Katedra św. Januarego 
Kościół MB z Lourdes i Św. Józefa  z grobem Sługi Bożego – O. Dolindo Ruotolo (m.in. autora 
modlitwy  „Jezu, Ty się tym zajmij”) 
obiadokolacja i nocleg w ok. Sorrento 
VENAFRO – miasto znane z kultu męczenników: Nikandra, Marciana i Darii, których 
doczesne szczątki są czczone i przechowywane w krypcie bazyliki pod ich wezwaniem oraz 
pobytu św. Ojca Pio w  tutejszym klasztorze, gdzie  ciężko chorował (jedynym jego pokarmem 
była Eucharystia) 

   MONTE CASSINO - Opactwo Benedyktynów, cmentarz wojskowy 
  obiadokolacja i nocleg w ok. Rzymu 

 
9 dzień śniadanie 
 RZYM – Katakumby-  Msza Św.,Via Appia z kościółkiem Quo vadis Domine  
 Rzym Chrześcijański  –Bazylika św. Jana na Lateranie – matka i głowa wszystkich 

kościołów w mieście i na świecie, 
Bazylika Świętego Krzyża Jerozolimskiego (Santa Croce)  

  Kościół św. Praksedy – kolumna biczowania 
Scala Santa (wł. Święte Schody - liczące 28 stopni schody, które pochodzą  
z pałacu Poncjusza Piłata, gdzie Jezus Chrystus był prowadzony na sąd) 
Bazylika Św. Pawła za Murami 
obiadokolacja i nocleg w ok. Rzymu 

10 dzień śniadanie 
Audiencja Generalna u Ojca Św. – Franciszka (w przypadku pobytu Ojca  Św. w 
Wiecznym Mieście 

 Wizyta u Grobu Św. Jana Pawła II 
  Bazylika św. Piotra 

Rzym Barokowy – spacer z przewodnikiem, m.in. Pałac Kwirynalski, Kościół Św. Andrzeja na 
Kwirynale (arcydzieło architektury baroku), Kościół Św. Karola Boromeusza przy Czterech 
Fontannach, Fontanna Trytona, Fontanna Pszczół, Kościół Św. Zuzanny 
obiadokolacja i nocleg w  ok. Casci 

 11 dzień  śniadanie 
CASCIA – Sanktuarium św. Rity – Patronki spraw trudnych i beznadziejnych  
ASYŻ – m.in. bazylika św. Franciszka, bazylika św. Klary, bazylika Santa Maria degli Angeli,  
obiadokolacja i nocleg w ok. Rimini 

 12 dzień śniadanie 
   przejazd przez Austrię i Czechy w kier. Polski 
   ok. godz. 24.oo – powrót na miejsce zbiórki 

 
 Cena 3.280 PLN + 100 EUR  obejmuje:  

- przejazdy autokarem (klimatyzacja, DVD, WC, napoje za zł,-)    
- 11 noclegów w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 

 - 11 śniadań kontynentalnych 
 - 10 obiadokolacji 

- opiekę pilota 
 - ubezpieczenie NW i KL 

- bilety wstępu 
 - miejscowych przewodników 

   
* kwota 100 EUR jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu  (na rejs statkiem należy przeznaczyć 
dodatkowo ok.25- EUR)                                                                   
** program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie                             
*** z przyczyn niezależnych od organizatora , Biuro Pielgrzymkowe  Mistral zastrzega sobie możliwość zmian 
programu  

  
W przypadku rezerwacji i wpłacie 30% zaliczki do połowy LUTEGO 2020 roku – biuro gwarantuje 
10% zniżki, czyli cena wynosiłaby 2.950 PLN + 100 EUR 
 

Zapisy i bliższe informacje u ks. Cezariusza Wali lub w kancelarii parafialnej 
 
                                                                   Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poncjusz_Pi%C5%82at
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus

