Polonijna Odnowa w Duchu Ś ię m zaprasza na
(charyzmatyczne) rekolekcje w drodze ”Panie do kogo pójdziemy? J,6,68

Pomnik w. Józefa

W trudnych czasach szukamy zawsze pomocy/pośrednictwa przez Maryję.
Podą amy do miejsc jej objawień. Odwiedzimy Lourdes, Pontmain, Pary ,
Reims, Chartres, Mont St.Michel, Puy-en-Velay, Paray-le-Monial, Cluny, oraz
Taizé. Nasze rekolekcje to czas na modlitwę w ciszy, adorację, ale te czas
na uwielbienie i modlitwę wstawienniczą.

PROGRAM: Francja 22-31.05.2022 (9 dni, 7 noclegów)
Niedziela 22/05

Przejazd nocny: trasa przejazdu autokaru: Hannover (19:30), Dortmund, Gelsenkirchen (22:30),
Dusseldorf, Frankfurt (1:30), godziny wyjazdów będą ustalone, przejazd nocny w okolice Reims (z
Frankfurtu 440 km). To ą
ę ne god in odbio
ale ne od ilo ci o b dan m miej c .

Matka B a z Pontmain

P

ied iałek 23/05

Przyjazd do Reims ( niadanie e ła n m zakresie), ied am ka ed ę (miejsce koronacji
królów Francji), przejazd w okolice regionu Champagne z mo li o cią zwiedzenia muzeum, czas
wolny. Przejazd do domu Polskiej Misji Katolickiej pod Pa em (85 km), odpoczynek, Msza
ię a kolacja, nocleg.
Wtorek 24/05

Śniadanie, wczesny wyjazd do Pa a do kaplicy Ma ki Bo ej C do nego Medalika na Rue du
Bac, (70 km), przejazd w okolice Chartres (90 km), zwiedzanie katedry, przejazd do wyspy
St. Michel (290 km), przejazd do Pontmain (50 km), zwiedzanie sanktuarium - objawienia uznane
przez Ko ci ł. Msza ię a kolacja, nocleg.

Sanktuarium w.
Michała A cha i ła

Ś da

/05

Wc e ne niadanie, przejazd do Poitiers (290 km) albo do La Rochelle (318 km), potem
przejazd do Lourdes (750 km), zakwaterowanie w domu Polskiej Misji Katolickiej, w którym
zostaniemy na 4 noclegi. M a ię a, kolacja, czas wolny, nocleg.
Czwartek 26/05

LOURDES dokładn
og am na e dni odam na miejscu. 7:30 niadanie 9:30 Msza ię a,
czas ła n 13:00 obiad, program przygotowany przez PMK we Francji, 17:00 procesja
Eucharystyczna, 18:30-20:00 wieczór integracyjny w domu PMK, kolacja, 21:00 procesja
r ańco a, nocleg.
Pią ek

Bazylika Niepokalanego
P c ęcia w Lourdes

/05

LOURDES: niadanie 8:30 - M a ię a g ocie obja ień c d ud iału w Europejskiej
Pielgrzymce Polonii, ko ci ł w. Bernadety, ba lika
Pi a X miej ca ią ane e w.
Be nade ą, która jako 14-letnia dziewczynka do iadc ła, od 11 II do 16 VII 1858 roku, obja ień
Pięknej Pani. Obiad, 17:00 ud iał
ocesji Eucharystycznej, 19:00 kolacja, 21:00 procesja
r ańco a, nocleg.
Sobota 28/05

LOURDES: niadanie M a ię a c.d. d iału w Europejskiej Pielgrzymce Polonii, obiad, kolacja,
21:00 procesja Maryjna, nocleg.
Niedziela 29/05

LOURDES: Msza
P

Sanktuarium w.
Proboszcza

ied iałek

, niadanie wyjazd do Le Puy-en-Velay, (540 km) czas wolny, kolacja, nocleg.

/05

7.00 niadanie, 8.00 Msza
dajem ię do fig
Ma ki Bo ej C a nej Madonn i naj
ej
na iecie fig
J efa
mającego
ch amionach Pana Je a M a w., wyjazd do
Paray-le-Monial (220km), Cluny (55 km), potem Taizé i d iał
og amie modli e n m.
23:00 przejazd nocny do Frankfurtu n.M (620 km), przejazd przez Köln, do Gelsenkirchen ok
10:00. Dalsza trasa przejazdu autokaru: Dortmund, Hannover.
Wtorek 31/05 Trasa przejazdu autokaru: Frankfurt, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Hannoverprzyjazd ok. godziny 14:00.
Pielgrzymkę organizuje: Stowarzyszenie Polonijnej Odnowy w Duchu więtym, e.V
Głównym odpowiedzialnym jest : www.Odnowa.de
Kontakt: Piotr Jessusek 0172 7419570
Wpłata przy zgłoszeniu 340 € (do 7 dni od zapisu), 300 € do 30 dni przed wyjazdem, 40 € w
autobusie. IBAN: DE62 6047 0024 0020 0402 02 Deutsche Bank, z dopiskiem: Francja
rekolekcje. Cena 680 €

Sanktuarium Matki
B ej Płaczącej

W cenie: o ieka d cho a ka łana noclegi w hotelach ***, pokoje 2 lub 3-osobowe (pokoje 1 osobowe za do ła ą ok.
120 euro). Pokoje wyposa one ła ienkę oale ę ęc niki Śniadania fo mie b fe l b go o e kolacje l b
obiady, na oje ła ne doda ko o Ube iec enie od wypadków za granicą 20 000 Ind id alnie ka d o inien
mieć
j w. Reise Kranken Versicherung w razie potrzeby lekarskiej. Cena nie obejm je ko
ę
do
obiektów niesakralnych.

