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www.pielgrzymki-odnowy.de katolicka Odnowa w Duchu Świętym zaprasza chętnych na: 
                                charyzmatyczne Rekolekcje w drodze 
 
  „śladami świętych Libanu” Liban ziemia świętych                                                                              
„święty Jan Paweł II mówił: Liban to nie kraj, to przeslanie” 
 
podążamy śladami świętych Libanu a przede wszystkim śladami świętego Charbela, by 
jak on szukać pogłębienia relacji z Bogiem.  
Temin: 13.05.2023 do 24.05.2023 (12dni) 
 Program pobytu (skrócony) : 
 
Program: 
1 dzień 13.05.2023 sobota: 10:40 wylot z Frankfurtu (spotkanie docelowe wszystkich, którzy lecą z 
innych miejsc) przylot  do Bejrutu ok. godz. 17:00 (czas lokalny), zakwaterowanie w 4xxxx hotelu na 
terenie sanktuarium MB królowej Libanu w Harisa jedno z najważniejszych sanktuariów na świecie. 
 
2 dzień niedziela: śniadanie. Przejazd do Jeitta Grotto-jeden z najciekawszych cudów przyrody na 
bliskim wschodzie. Przejazd łodziami. Kolacja. Nocleg. 
 
3 dzień poniedziałek: Śniadanie. Przejazd do klasztoru sw. Charbela, Msza Św. głównym kościele. 
czas na modlitwę i naukę rekolekcyjna, czas wolny .Kolacja. Nocleg 
  
4 dzień wtorek : Śniadanie, Przejazd do miejsc związanych ze sw, Rafka oraz sw, Nimmatulalahem 
Kassab mnichem maronickim, Msza Sw. Czas na modlitwę i czytanie Słowa Bożego .Przejazd do 
Byblos miasto liczy ok 7000 lat. Czas wolny. Kolacja. Nocleg 
 
5 dzień środa : Śniadanie. Msza sw.  następnie przejazd do Bejrutu, zwiedzanie miasta i katedry 
sw.Jerzego, dalej Muzeum narodowe, błękitny meczet ,polski cmentarz, czas wolny. Kolacja. Nocleg.  
 
6 dzień czwartek  : Śniadanie, Przejazd do Balbec miasta w dolinie Beqaa Wpisane na liste 
UNESCO. Przejazd do sanktuarium w Zahle i Msza sw, w kaplicy sw.Rity , czas na modlitwę, czas 
wolny. Kolacja. Nocleg. 
 
7 dzień piątek  : Śniadanie. Przejazd do Saint Elige, Msza sw,w kosciele MB Elijskiej z XI w. 
Bedziemy na drodze gdzie apostoł Łukasz i jego uczniowie chodzili do Palestyny. Przejazd do 
Nouriech sanktuarium MB Światłości, historia sięga tu czasów ewangelizacji Jezusa w Tyrze i Sydonie 
.Czas na modlitwę i czas wolny .  Kolacja. Nocleg. 
 
8 dzień  sobota: Śniadanie. Przejazd do miasta Sidon (zamieszkały od 4000 lat pne) na  wybrzeżu 
Libanu, wizyta w Tyre ok.3000 lat p.ne.(miasta biblijne Tyr i Sydon) .Przejazd do szyickiego miasta  
Qana-Kana .Msza sw, czas na modlitwę, Kolacja. , Nocleg 
 
9 dzień- niedziela : Śniadanie. Przejazd do doliny wszystkich świętych, gdzie rosną cedry Libanu, 
odwiedzimy kościół gdzie był chrzest sw.Charbela, tam tez wizyta w domu i grocie sw,Charbela. Msza 
sw., czas na modlitwę. Przejazd do jaskiń w dolinie Kadisha-miejsca pustelników oraz wielu 
klasztorów. Kolacja. ,Nocleg 
 
10 dzień poniedziałek : Śniadanie. Msza sw, Udział w procesji sw Charbela, czas na modlitwę w 
Sanktuarium MB. Noc Libańska oraz uroczysta kolacja w regionalnym stylu. Nocleg. 
 
11 dzień wtorek : Śniadanie. Msza sw, czas na modlitwę, Dzień do odpoczynku nad morzem. 
Modlitwa wspólna w sanktuarium, . Nocleg. 
 
12 dzień środa 24.05 : Śniadanie. Msza Sw. Czas wolny- do ustalenia, ok 14:00 przejazd na lotnisko. 
powrót do Dusseldorf ok. 22:30 
 
Program podany jest w skrócie I jest wiele bogatszy, kolejność może ulec zmianie  
W programie pobytu i w cenie :  
Opieka duszpasterska oraz lokalnego przewodnika, codzienna Msza Święta. 
wygodny, klimatyzowany autokar, 
Rekolekcje -pielgrzymka 12-dniowe w tym, 11 noclegów 11 śniadań, 11 kolacji.  
Śniadania – bufet. Kolacje w formie bufetu, plus deser, woda.( inne napoje płatne dodatkowo ) 
Hotel 4 **** Pokoje 2-osobowe klimatyzowane, wyposażane w łazienkę, toaletę,  ręcznik. 
Wstępy i przejazdy, opieka pilota miejscowego , opieka kapłana. 
Cena 960 US$ płatne na miejscu, plus koszt samolotu (ok 350-450 Euro) 
 pokój 1-osobowy płatny dodatkowo: 35 US$ za dzień 
W cenie nie są ujęte tkz. napiwki na miejscu proszę na ten cel mieć ze sobą ok.70  US $ 
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Organizatorem jest lokalny operator -firma w Libanie. Pośrednikiem tego prywatnego 
wyjazdu” jest Stow. Odnowy w Duchu Świętym e.V. 
Dalsze informacje: Piotr Jessusek,tel.+49 172 7419570,E-
mail:fpajessuesek@aol.com   
Więcej na : www.pielgrzymki-odnowy.de, zapisy na : www.Odnowa.de 
 
płatność za pielgrzymkę w gotowce na miejscu.  
Bilety na samolot kupujemy sami, albo JP służy pomocą w zakupie biletu.          
Uczestnicy nie mogą posiadać w paszportach stempli Izraelskich np. z Granicy lub wiz Izraelskich 
itp. Paszport ważny min. 6 miesięcy po powrocie do kraju.                               
Ważne !!. Ze względu na możliwe zagrożenie np. Corono wirusem , każdy uczestnik jest 
poinformowany ,ze przejmuje pełną odpowiedzialność za swój wyjazd. Stowarzyszenie Odnowy , 
nie odpowiada za ewentualne zagrożenia chorobowe. 
Każdy uczestnik powinien posiadać swoje odpowiednie prywatne ubezpieczenie zdrowotne,  
(Private Reise Kranken Versicherung oraz Unfall Versicherung)na wypadek wizyty u lekarza albo 
pobyt w szpitalu.  
  
 
 
 
 
 
 

 


