
  

 

   

  
 
      Ziemia Świeta  

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

                                                                                                                                           
Polonijna Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na 
 

Charyzmatyczne rekolekcje w drodze „Qvo vadis Domine” - dokąd idziesz Panie  ? 
 

Podążamy śladami Jezusa i Apostołów- pytając, dokąd idziesz Panie - jak mam dziś 
chodzić śladami Jezusa, aby się nie zagubić? Nasze rekolekcje to czas na modlitwę w 
ciszy, czytanie Słowa Bożego, ale też czas na uwielbienie i modlitwę wstawienniczą.  

PROGRAM: Ziemia Święta - IZRAEL  09-18.09.2023 (10 dni, 9 noclegów)  
 
Sobota 09/09 -przylot do Izraela- TELAVIV w godzinach wieczornych, kolacja i nocleg 
Niedziela 10/09 
Śniadanie, rozpoczynamy nasze rekolekcje: przejazd dookoła jeziora Galilejskiego potem  
TABHA-miejsce rozmnożenia chleba, KAFARNAUM-dom Św. Piotra, GORA BLOGOSLAWIENSTW-
NAZARETH-bazylika zwiastowania, Msza Św. dom św. Rodziny, kolacja i nocleg w Nazarecie 
Poniedziałek 11/09 
Śniadanie, KANA GALILEJSKA-cud wina – wyjazd na GORE TABOR- przemienienie Pańskie, HAJFA 
kościół Stella Maris i klasztor Karmelitański, Msza Św. CEZAREA FILIPOWA- kolacja, nocleg. 
Wtorek 12/09 
Śniadanie, BETLEJEM-bazylika Narodzenia, Grota mleczna, pole pasterzy, EIN KAREM-kościół 
nawiedzenia św. Elżbiety, miejsce narodzin Jana Chrzciciela, Msza Św. YAD VASZEM-muzeum 
Holokaustu, możliwe -JEROZOLIMA NOCA- zwiedzanie, ściana płaczu, kolacja, nocleg. 
Środa 13/09 
śniadanie, JEROZOLIMA-GORA OLIWNA- kościoły Pater Noster-Ojcze nasz, Dominus Flevit-Pan 
zapłakał, OGROD OLIWNY- Getsemani, Bazylika mekki Jezusa, kościół grobu Maryi, GORA SYJON-
bazylika zaśnięcia NMP, Msza św. WIECZERNIK, grób króla DAVIDA , kolacja, czas wolny, nocleg. 
Czwartek 14/09 
Śniadanie, JERYCHO- najstarsze miasto świata, góra kuszenia, sykomora -drzewo, na które wspiął 
się Zacheusz, MORZE MARTWE -kąpiel w morzu, QUMRAN -tu znaleziono zwoje Pisma św. RZEKA 
JORDAN- miejsce chrztu Jezusa, Msza sw., BETANIA-grób Łazarza, kolacja , nocleg w Betlejem. 
Piątek 15/09 
Śniadanie, JEROZOLIMA -droga krzyżowa- Via Dolorosa, GOLGOTA- Bazylika grobu Jezusa 
sadzawka Betesda, Jerozolima SCIANA PLACZU, kolacja, nocleg w Betlejem 
Sobota 16/09 
śniadanie, Msza święta, przejazd do TEL AVIV-zwiedzanie, odpoczynek nad morzem ,dla  
chętnych możliwość kąpieli, kolacja, nocleg w Betlejem 
Niedziela 17/09 
Śniadanie, HERODION -pałac Heroda, HEBRON-(wjazd zależny od sytuacji politycznej) Msza św. 
kolacja ,czas wolny, nocleg w Betlejem 
Poniedziałek 18/09 
śniadanie, Msza św., transfer na LOTNSKO w TEL AVIV, wylot do Niemiec.  
W. wym. program jest w wersji skróconej, kolejność może ulec zmianie. 
 
Pielgrzymkę współorganizuje -pośredniczy: Stowarzyszenie Odnowy w Duchu Świętym, 
Głównym odpowiedzialnym jest biuro turystyczne w Izraelu.      
Kontakt i pytania: Piotr Jessusek 0172 7419570 
Wplata na rezerwacje: IBAN: DE62 6047 0024 0020 0402 02   Deutsche Bank, z dopiskiem: 
Ziemia Święta. (proszę pytać) Cena grupy 35 osób 780 US $ plus koszty Samolotu.  
Na miejscu dodatkowo 100US$ na wstępy i napiwki. W. wym. cena jest dla grupy 30-35 osób. 
Wyjazdy dodatkowe- fakultatywne płatne na miejscu. Paszport ważny min. 6 miesięcy po 
powrocie do kraju zamieszkania  
Oplata za pielgrzymkę na miejscu. Bilety na samolot kupujemy sami albo służę pomocą. 
Jako ze stowarzyszenie nie jest organizatorem, a tylko pomocą w organizacji wyjazdu to 
Każdy uczestnik powinien mieć swoje prywatne ubezpieczenie- Reise Kranken Versicherung 
na wypadek pobytu w szpitalu lub lekarza, jak tez od następstw wypadków 
W cenie: opieka duchowa kapłana, noclegi w hotelach ***, pokoje 2 lub 3-osobowe (pokoje 1 osobowe za dopłatą 
ok. 260euro). Pokoje wyposażone w łazienkę, toaletę, ręczniki. Śniadania (w formie bufetu lub gotowe), kolacje lub 
obiady, napoje poza woda są płatne dodatkowo.  
Więcej na www.pielgrzymki-odnowy.de  
ZAPISY : www.Odnowa.de 

  
   

 

 


