www.pielgrzymki-odnowy.de katolicka Odnowa w Duchu Swietym zaprasza chetnych na:
charyzmatyczne Rekolekcje w drodze

„śladami świętych Libanu” Liban ziemia sw.Charbela
„świętymi badzcie jak i Ja jestem święty”
Wschodni Bejrut

....podążamy sladami świętych Libanu a przede wszystkim śladami świętego
Charbela, by jak on szukać poglebienia realacji z Bogiem.

Termin: 01.05.2020 do 11.05. 2020 ( 11dni)
Program pobytu :
Program:
1 dzień 01.05.20 sobota: wylot z Düsseldorf do Bejrutu godz. 19.45

Wybrzeże Libanu

2 dzień: zakwaterowanie w nadmorskim hotelu blisko plazy, Sniadanie. Przejazd do Harissa St.Mary,
jedno z najważniejszych sanktuariów Maryjnych na swiecie, jest pod opieka libańskich Moronitow. Stoi
tam 8,5 m wysoki posag Maryji. Msza Sw. Zwiedzanie, czas na modlitwę. Przejazd do Jeitta Grottojeden z najciekawszych codow przyrody na bliskim wschodzie. Przejazd lodziami. Kolacja. Nocleg.
3 dzień : Śniadanie. Przejazd do klasztoru sw. Charbela, Msza Sw.w glownym kosciele. czas na
modlitwę i nauke rekolekcyjna ,czas wolny .Kolacja. Nocleg
4 dzień : ,Sniadanie, Przejazd do miejsc związanych ze sw,Rafka oraz sw, Nimmatulalahem Kassab
mnichem maronickim, Msza Sw. Czas na modlitwę i czytanie Slowa Bozego .Przejazd do Byblos
miasto liczy ok 7000 lat. Czas wolny. Kolacja. Nocleg
5 dzień : Śniadanie. Msza sw. W Junniech nastepnie przejazd do Bejrutu, zwiedzanie miasta i katedry
sw.Jerzego, dalej Muzeum narodowe, błękitny meczet ,polski cmentarz,czas wolny. Kolacja. Nocleg.
6 dzień : 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 : Śniadanie. Przejazd do Saint Elige, Msza sw,w kosciele MB Elijskiej z XI w. Bedziemy na
drodze gdzie apostol Lukasz i jego uczniowie chodzili do Palestyny. Przejazd do Nouriech sanktuarium
MB Swiatlosci,historia siega tu czasów ewangelizacji Jezusa w Tyrze i Sydonie .Czas na modlitwę i
czas wolny . Kolacja. Nocleg.

Sw Charbel

8 dzień : Śniadanie. Przejazd do miasta Sidon (zamieszkaly od 4000 lat pne) na pldn. wybrzeżu
Libanu, wizyta w Tyre ok.3000 lat pne.(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 swietych, gdzie rosna cedry
Libanu,odwiedzimy kosciol gdzie był chrzesrt sw.Charbela,tam tez wizyta w domu i grocie sw,Charbela.
Msza sw.,czas na modlitwę.Przejazd do jaskin w dolinie Kadisha-miejsca pustelników oraz wielu
klasztorow. Kolacja. ,Nocleg
10 dzień : Śniadanie. Msza sw, czas na modlitwę, Dzień do odpoczynku i plazowanie w hotelu lub nad
morzem. Noc Libanska oraz uroczysta kolacja w regionalnym stylu. Nocleg.

Sw. Rafka

11 dzień : Śniadanie. Msza Sw. Czas wolny- do ustalenia, ok 17:00 przejazd na lotnisko .
powrot do Düseldorf ok. 22:30
.
Opieka duszpasterska oraz lokalnego przewodnika, codzienna Msza Swieta zapewniona.
Autokar wygodny i klimatyzowany,zimne napoje.
W programie pobytu i w cenie :
Rekolekcje -pielgrzymka 11-dniowe w tym, 9 noclegów 10 śniadań, 9 kolacji.
Śniadania – bufet. Kolacje w formie bufetu, plus deser, woda. inne napoje płatne dodatkowo
Pokoje 2-osobowe klimatyzowane,wyposażane w łazienkę, toaletę, ręcznik.
Wstępy i przejazdy, opieka pilota mejscowego ,opieka kaplana, w cenie ubezpieczenie od wypadkow do

20.000 Euro

Cena 1.175 Euro (11 dni) pokój 1-osobowy płatny dodatkowo: 270 EUR
cd. strona 2

Organizatorem jest lokalny operator -firma w Libanie .Posrednikiem jest Stow. Odnowy w
Duchu Swietym e.V.
Dalsze informacje:Piotr Jessusek,tel.+49 172 7419570,E-mail:fpajessuesek@aol.com
Wiecej na : www.pielgrzymki-odnowy.de, zapisy na : www.Odnowa.de
platnosc max. 2 rowne raty:1 rata do 14 dni od zapisu, reszta do 30 dni przed wyjazdem.
Verein EiHl.G, IBAN: DE62 6047 0024 0020 0402 02, BIC : DEUTDEDB604 Deutsche
Bank z dopiskiem: sw. Charbel

Uczestnicy nie moga posiadac w paszportach stempli Izraelskich np. z Granicy lub
wiz Izraelskich itp. Paszport wazny minimum 6 miesiecy po powrocie do kraju.
W cenie nie sa ujete napiwki lub dodatkowe oplaty na miejscu prosze na ten cel
miec ze soba ok 50-70 US $
Wazne !!. Ze wzgledu na zagrozenie tkz. Corono wirusem ,kazdy uczestnik jest
poinformowany ,ze przejmuje pelna odpowiedzialnosc za swoj wyjazd. Organizator
na miejscu ani Stowazyszenie Odnowy , nie odpowiada za ewentualne zagrozenia
chorbowe , albo zarazenie sie jakimkolwiek wirusem lub tez powiklania zdrowotne.
Ewntualne niepokoje na miejscu nie sa tez objete zadnym ubezpieczeniem przez
Stowazyzszenie odnowy lub miejscowego organizatora.
Kazdy uczestnik powinien posiadac swoje odpowiednie prywatne ubezpieczenie.

