2013. június 24-27.

(4 nap / 3 éjszaka)

Szállás: Zarándokközpont (2 éj), 2-3-4 ágyas fürdőszobás (igény szerint) és 4 ágyas
mosdós szobák (igény szerint)
Ellátás: félpanzió (vacsora és reggeli). Második nap reggelitől, negyedik nap reggeliig
(uticsomag). Az étkezőkocsiban és a mozgó büfében ásványvizet, üdítőt, kávét,
szendvicset és meleg ételt az utazás ideje alatt vásárolhatnak. Második és
harmadik napra menü ebédet igényelhetnek (külön fizetendő).
Utazás: nosztalgia különvonat, 2. osztályú teremvagonok hangosítással, stúdiókocsi,
étkezőkocsi és büfékocsi
Indulás: Budapest, Nyugati pályaudvar: 19:30 óra.
Fontos! A részvételi jegyek induláskor kerülnek kiosztásra. A menetrend és a
program módosulhat, a változtatás lehetőségét fenntartjuk!
Fővédnök: Dr. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke
Védnök: Dr. Völner Pál államtitkár, Roman Kowalski budapesti lengyel nagykövet, Dr.
Gyurcsík Iván varsói magyar nagykövet
Lelki vezetők: Dr. Beer Miklós, Katona István és Tamás József püspökök, Bátor Botond pálos
tartományfőnök
Program: 1. nap (június 24., hétfő): Gyülekező, ima a Fekete Madonna kegykép
másolatánál, majd Szentmise (17:00 óra) a Szent István Bazilikában. Érkezők
fogadása 18:30 órától a Nyugati pályaudvaron. Búcsúztatás, zarándokok
megáldása. Utazás Felvidéken/Szlovákián keresztül. A Kárpát-medence
különböző részeiből érkezett zarándokcsoportok bemutatkozása, lelki programok,
közös imák, előadások és énektanulás. Éjfél után csendes pihenő reggelig a
vonaton.
2. nap: (június 25., kedd): Megérkezés Czestochowába a reggeli órákban.
CZESTOCHOWA: közös felvonulás gyalog a Kegyhelyre. Mindenkinek egy-egy
(!) csomagját felszállítjuk a szálláshelyre. Ünnepélyes bevonulás a
Kegykápolnába. Reggeli a szálláshely éttermében, csomagok átvétele, majd a
szállások elfoglalása következik a Boldog II. János Pál Zarándokközpontban.
JASNA GÓRA / FÉNYES-HEGY szentélye és a pálosok kolostora. A lengyel

nemzet lelki központja, magyar pálos szerzetesek által alapított kolostor (1382),
ahová évente sok millióan zarándokolnak, hogy imádkozzanak a Szűz Mária égi
közbenjárását kérve. Pihenési lehetőség a szobákban, szabadprogram. Gyónási
lehetőség (WIECZERNIK udvar). Ebéd egyénileg. Du.: a Kegyhely bemutatása,
elmélkedés és közös ima (KORDECKI terem). Kolostor megtekintése egyénileg.
Püspöki szentmise a Bazilikában. (televízió és rádióközvetítéssel). Koncert
lengyel és magyar művészek közreműködésével. Vacsora, szabadprogram.
3. nap: (június 26., szerda): Reggeli után további gyónási lehetőség
(WIECZERNIK udvar). Közös lelki program (KORDECKI terem) Felvonulás a
„lengyel-magyar barátság díszkúthoz”. A díszkutat 2011-es zarándoklatunk
alkalmával ajándékoztuk a kolostornak. Keresztút végigjárása a kolostor
évszázados falain. Püspöki szentmise a Kegykápolnában. Szabadprogram,
ebéd egyénileg. Du.: elmélkedés és előadás (KORDECKI terem). Választható lelki
programok, majd szabadprogram. Vacsora. Rózsafüzér a Bazilikában. Kiáltás:
ima a magyar nemzet lelki megújulásáért. Átvonulás a Kegykápolnába, közben a
szmolenszki és katyni áldozatok emlékművének megkoszorúzása. Apel, esti ima
21:00 órától lengyel és magyar nyelven.
4. nap: (június 27., csütörtök): Kora reggel tea, kávé elfogyasztása (a reggeli
csomagot előző este mindenki megkapja a vacsoránál). Autóbuszokkal utazunk a
vasúti pályaudvarra. Elköszönés Czestochowától. Folytatjuk vonatos
zarándoklatunkat (04:30 óra). KRAKKÓ (Kraków). Autóbuszokkal megyünk a
krakkói Isteni Irgalmasság Bazilikába, (itt élt Szent Fausztina nővér) püspöki
szentmisére, majd vissza a belvárosba. Waweli Székesegyház. Főhajtás a
magyar és a lengyel nép nagyjai előtt. Ima SZENT HEDVIG királynő sírjánál,
BÁTHORY ISTVÁN sírjának megkoszorúzása. Főhajtás a tragikus körülmények
között elhunyt államfő Lech Kaczynski és felesége sírjánál. Gyalog vonulunk
tovább a királyi útvonalon. Mária-templom: Krakkó legszebb temploma, itt
található az egyedülálló, fából készült szárnyas oltár. Veit Stoss, nünbergi
szobrász készítette, kinyitott állapotában Mária hat örömét, becsukva pedig, 12
fájdalmát jeleníti meg. Zarándokok köszöntése, közös ima és áldás. Flórián
kapu: 1307-ben épült, nevét Krakkó védőszentjéről, Szent Flóriánról kapta, ezen
keresztül vezetett a király útja, a főtéren át a Wawelbe. Folytatjuk gyalogos
utunkat a Flórián kapu érintésével a vasútállomásra. Továbbindulás (13:56).
Hazautazás: Hidasnémeti, Miskolc (22:02), Hatvan, Budapest Nyugati pu.
útvonalon. Várható megérkezés 00:41 óra. Az érkezés időpontja módosulhat!
Részvételi díj:

37 900 Ft/fő, mely tartlamazza a szállást közös tusolós 4 ágyas szobákban,
továbbá a félpanziós ellátást, a vonatos utazás költségét, a program szerinti
csomag-, ill. a személyszállítások költségét és a csoportkísérést.

Részvételi díj:

49 900 Ft/fő, mely tartlamazza a szállást fürdőszobás, tusolós 2-3-4 ágyas
szobákban, továbbá a félpanziós ellátást, a vonatos utazás költségét, a program
szerinti csomag-, ill. a személyszállítások költségét és a csoportkísérést.

Felár: egyágyas szoba (csak 49.900 Ft-os kategória esetén): 10000 Ft/fő
Felár: I. osztályú vasúti kocsi: 10000 Ft/fő
Utasbiztosítás: Külön fizetendő a BBP utasbiztosítás, mely az utazáson való részvétel feltétele.
Az irodánk által ajánlott csoportos utasbiztosítás költsége 1800 Ft/fő.
http://www.missziotours.hu/ut.php?ut=129

