OAZA III stopnia we Włoszech w terminie 22.06-06.07.2018.
Oaza III stopnia daje możliwośd przeżycia misterium Kościoła jako wspólnoty wspólnot i doświadczenia jego
bogactwa, ma też ukazad perspektywę dojrzałego życia chrześcijaoskiego, które przejawia się między innymi w
twórczym zaangażowaniu się w życie i misję Kościoła (diakonia). Chcemy ją przeżyd we Włoszech spojrzed na
Rzym jako rzeczywistą stolicę chrześcijaostwa, jako miejsce, które pełne jest przeszłości i teraźniejszości
Kościoła. Dlatego nawiedzimy ważne miejsca dla chrześcijan w Rzymie, miejsca w których Kościół zbudowany na Apostołach: św. Piotrze i św.Pawle wziął początek, ale także miejsca związane z życiem świętych
czasów średniowiecza takich jak św.Franciszek z Asyżu, św.Antonii z Padwy czy św.Rita z Casci. Odwiedzimy
miejsca, związane z życiem świętych nam współczesnych, jak św.Ojca Pio w San Giovanni Rotondo i oczywiście
naszego wielkiego rodaka św.Jana Pawła II w Rzymie. Ważnym momentem będzie spotkanie z papieżem
Franciszkiem na modlitwie Anioł Paoski.
Planujemy nawiedzenie miejsc gdzie dla Kościoła Opatrznośd zaznaczyła swoją obecnośd w sposób szczególny
jak Grota Michała Archanioła na Monte Sant’ Angelo, czy miejsce pierwszego cudu eucharystycznego na świecie
w Lanciano, a także kościół w Manoppello gdzie przechowywane jest <Boskie Oblicze> niedawno na nowo
odkryte znane jako chusta św.Weroniki, czy kościół w Loreto w którym będziemy mogli „przenieśd się” do
Nazaretu – miejsca gdzie Kościół bierze swój początek…
Nie sposób tu opisad wszystkie miejsca, które będziemy chcieli nawiedzid.
Ze względu na odległośd, czas podróży, intensywny program rekolekcji minimalny wiek dzieci to 13 lat. Koszt
rekolekcji to 2920zł i 170€ od osoby (bez względu na wiek) obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14 noclegów
2 posiłki dziennie : śniadanie kontynentalne i obiadokolacja
Przejazd klimatyzowanym autokarem z Bydgoszczy
Ubezpieczenie NNW, KL /ubezpieczenie od chorób przewlekłych płatne dodatkowo 30 zł od osoby/
Bilety na przejazdy komunikacją miejską po Rzymie
Bilety wstępu, opłaty przewodników lokalnych

By uprzedzid pytania… Pierwszego dnia (w sobotę, 22.06) planujemy bardzo wczesny wyjazd z Bydgoszczy ,
osoby które dojadą z północnej Polski będą miały możliwośd odstawienia swoich aut na parking strzeżony.
Przez Polskę będziemy jechad autostradą A1, i w Piekarach Śląskich będą mogły dosiąśd pozostałe osoby, tam
też będzie parking strzeżony dla ich aut. Już wszyscy razem rozpoczniemy nasze rekolekcje i pielgrzymowanie.
Tego dnia Mszę św. będziemy przeżywali na wzgórzu Kahlenberg we Wiedniu. Ogólny plan naszych rekolekcji
jest następujący: pierwsze 4 dni to dojazd do Rzymu - jeszcze przez Padwę, Asyż i Cascie, kolejne 6 dni to Rzym i
pozostałe 5 dni to droga powrotna przez San Giovanni Rotondo, Lanciano, Monopello, Loreto, Mariazzel do
Polski.
Naszym moderatorem będzie ks.Janusz Konysz obecny moderator DK diec. bydgoskiej.
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