ZIEMIA ŚWIĘTA

02 – 08 luty 2020 r.

Śladami naszego Odkupiciela

(7 dni / samolotowo-autokarowa)

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i
wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej
wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to
powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi
wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z
franciszkanami – opiekunami Miejsc Świętych oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie.
1 dzień 02.02 (niedziela) : KRAKÓW – TEL AWIW
Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Krakowie – Balicach rano o godz. 3.40. Dojazd na
lotnisko we własnym zakresie. Odlot do Tel Awiwu o godz. 5.45. Lądowanie w Izraelu o
godz. 10.25. Hajfa. Góra Karmel – sanktuarium Stella Maris. Zakwaterowanie w Nazarecie.
Kana Galilejska – sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa. Nazaret. Grota i bazylika
Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa, muzeum franciszkańskie i Nazaret z czasów Jezusa.
2 dzień 03.02 (poniedziałek) : JEZIORO GALILEJSKIE
Tabgha: Kościół Rozmnożenia Chleba i Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”.
Płynięcie statkiem po Jeziorze Galilejskim. Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tyberiada –
kościół św. Piotra i pomnik „Miast Polskich”.
3 dzień 04.02 (wtorek) : GÓRA TABOR
Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia. Jerycho – panorama Góry Kuszenia i sykomora.
Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego. Kąpiel w Morzu Martwym.
Przejazd przez Pustynię Judzką. Wadi Qelt – panorama klasztoru św. Jerzego.
Zakwaterowanie w Betlejem.
4 dzień 05.02 (środa) : JEROZOLIMA
Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienie, „Pater Noster”, „Dominus
Flevit”, panorama Jerozolimy, Grób Maryi, Ogród Oliwny, bazylika Agonii. Mur Płaczu.
Góra Syjon: Wieczernik, kościoły: Zaśnięcia NMP i św. Piotra „in Gallicantu”.
5 dzień 06.02 (czwartek) : BETLEJEM
Pole Pasterzy. Betlejem. Grota i bazylika Narodzenia, kościół św. Katarzyny. Ain Karem.
Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
6 dzień 07.02 (piątek) : JEROZOLIMA
Jerozolima. Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Zwiedzanie bazyliki Grobu
Pańskiego
i Kalwarii. Czas na zakupy i indywidualną modlitwę w bazylice Grobu.
7 dzień 08.02 (sobota) : TEL AWIW – KRAKÓW
Betlejem. Grota Mleczna. Jerozolima. Menora przed Knesetem. Jafa – kościół św. Piotra.
Odlot do kraju o godz. 21.10. Lądowanie w Krakowie o godz. 23.55 i zakończenie
pielgrzymki.






Codziennie odprawiana jest Msza święta
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
Przewodnikiem grupy jest osoba duchowna z Polski
Kapłani zabierają albę i białą stułę

TERMIN PIELGRZYMKI

2 – 8 lutego 2020 roku

CENA PIELGRZYMKI
1950 zł i 590 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 250 USD)
oraz 100 USD (płatne na miejscu)

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ







Przelot na trasie Kraków-Tel Awiw-Kraków
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja)
zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)
autokar do dyspozycji grupy, przewodnika po miejscach świętych, system nagłaśniający
wszystkie bilety wstępu, taksówkę na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim
ubezpieczenie, przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma

ORGANIZATOR:

BLIŻSZE INFORMACJE
Fundacja Komisariat Ziemi Świętej
ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków tel. 12-421-68-06; kom. 666-398-214
www.terrasancta.pl
e-mail: biuro@terrasancta.pl

WAŻNE INFORMACJE
DOKUMENTY
PASZPORT – ważny co najmniej 6 miesiące od daty powrotu, paszport nie może zawierać pieczątek
m.in. libańskich, libijskich i syryjskich. Zgodnie z polsko-izraelską umową o ruchu bezwizowym
obywatele polscy od 2000 r. nie potrzebują wiz. Podczas odprawy po przylocie otrzymują Państwo
wizę – wkładkę do paszportu, którą należy zachować do końca pobytu w Izraelu.
ODPRAWA PASZPORTOWA
Przy wjeździe do Izraela, Izraelskie służby graniczne przeprowadzają krótkie rozmowy na temat celu
i charakteru podróży. Służba graniczna ma prawo przeszukać bagaż. Władze graniczne mogą
odmówić prawa wjazdu do Izraela osobom, co do których powzięły podejrzenia, że faktyczny cel ich
przyjazdu jest inny niż deklarowany, jak również osobom, które przebywały poprzednio w Izraelu bez
ważnej wizy pobytowej. Nie są również wpuszczane osoby, których krewni przebywają w Izraelu
nielegalnie.
WALUTA
Nowy szekel izraelski – Większość mieszkańców Izraela woli posługiwać się dolarami – Nie ma więc
potrzeby wymieniania waluty. Praktycznie we wszystkich sklepach i punktach usługowych można
płacić dolarami. Reszta zostanie wydana w szeklach. Z tego powodu, radzimy zabierać z Polski dolary
o niewielkich nominałach, aby uniknąć później zbędnego rozmieniania ich na walutę izraelską.
POGODA
Ziemia Święta ma tylko dwie pory roku: susza (lato) i deszczowa (zima). Pora zimowa rozpoczyna się
w październiku i trwa do kwietnia.
ZWYCZAJE I WAŻNE INFORMACJE:
W soboty, czyli żydowski szabat, wszystkie sklepy, biura i lokale rozrywkowe w Izraelu są nieczynne.
Szabat zaczyna się po zachodzie słońca w piątek i kończy w sobotę po zachodzie słońca. W tym
czasie bardzo trudno kupić cokolwiek do jedzenia czy wymienić pieniądze. Przyjeżdżając do Izraela
należy przestawić zegarki o +1 godz. względem czasu w Polsce. Zabronione jest wywożenie
chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz przedmiotów z nich wykonanych, które umieszczone są
na liście Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Na wszystkie towary i usługi nałożony jest podatek o
wartości 17%, i jest on wliczony w cenę towaru. W przypadku zakupu towarów o wartości powyżej
100 USD jest możliwy zwrot podatku na lotnisku, ok 15%. TELEFONY: Orientacyjnie minuta
rozmowy z telefonu komórkowego do Polski kosztuje ok. 11 PLN. Osoby pełnoletnie mogą wwieźć
1 l alkoholu wysokoprocentowego i 2 l wina oraz 200 szt. papierosów.
KUCHNIA
Dzisiejsza kuchnia izraelska stanowi mieszankę wielu kuchni świata. Jest smaczna, prosta, sycąca, a
dzięki wielu sałatkom także lekka i zdrowa.
Izraelczycy zajadają się chlebami pita wypełnionymi falafelami (smażone kulki ze zmielonych nasion
strączkowych), fulem (czosnkowe puree z fasoli i bobu), szoarmą (grillowane kawałki mięsa), czy

hummusem (gęsta pasta z ciecierzycy). Do perfekcji opanowali sztukę komponowania i podawania
sałatek, których zjadają ogromne ilości.
Dla turystów przyrządza się rybę św. Piotra pochodzącą z Jeziora Galilejskiego. Ze względu na
uciążliwe i liczne ości Izraelczycy jedzą ją niechętnie, za to Europejczycy cenią za delikatne, kruche i
smaczne mięso. Taką rybę podaje się z limonką, cytryną i chlebem pita.
Z restauracji izraelskich wydobywa się często wyraźny, pobudzający apetyt zapach smażonej cebuli i
czosnku z domieszką kminku, goździków, orientalnej gałki muszkatołowej, szafranu i rozgrzanego
miodu.

ZAPISY
u Ks. Proboszcza tel 601946476 lub Elżbiety Niedzielskiej – Baran z Łuczyc tel 605231920.
Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa i dostarczyć wypełnioną
Kartę Zgłoszenia Udziału w pielgrzymce oraz dokonać wpłaty zaliczki.
WPŁATY
1/.
Kwota 1950 zł płatna u Ks. proboszcza lub u P. Elżbiety Niedzielskiej-Baran:
I wpłata przy zapisie wynosi 500 zł
II rata w wysokości 450 zł płatna jest do 15.09.2019 r.
III rata w wysokości 1000 zł płatna jest do 15.10.2019 r.
IV rata w wysokości 590 USD + opłata bankowa ok. 15 zł płatna do 15.12.2019 r
lub
przelewem na konto bankowe w PKO s.a. Fundacji Komisariatu Ziemi Świętej: na konto dolarowe nr
PL 94 1240 4533 1787 0000 5431 3558 do 30.12.2019 r.
W tytule przelewu należy podać: PARAFIA LUBORZYCA 02-08.02.2020
2/.
Kwota 100 USD płatna na miejscu

