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Wszystkie drogi 

prowadzą do Rzymu 
pielgrzymka  samolotowa 

 
 

 
Świadczenia zawarte w cenie: 

➢ przelot samolotem rejsowym linii LOT na trasie Radom – 
Rzym – Radom (klasa ekonomiczna, bez darmowego 
posiłku na pokładzie). W cenie bagaż nadawany 23 kg + 
mały podręczny 

➢ transfer parafia – lotnisko w Radomiu – parafia 
➢ we Włoszech transport klimatyzowanym autokarem 
➢ 5 noclegów w hotelu 3 * w okolicy Rzymu – w 

nadmorskim kurorcie Anzio. Pokoje 2-os. z łazienkami 
➢ wyżywienie:  5 śniadań wzmocnionych (w tym 1 w formie 

paczki prowiantowej), 5 obiadokolacji  
➢ ubezpieczenie podróżne KL, NNW, BP 
➢ składka na TFG i TFP, 
➢ opieka polskiego pilota  

 
Cena nie obejmuje:  

➢ dodatkowych kosztów realizacji programu (bilety wstępu, 
lokalny przewodnik w Rzymie, taxy klimatyczne, zestaw 
słuchawkowy) –  ok. 160 EURO – pakiet płatny u pilota na 

miejscu 
➢ do-ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – istnieje możliwość dokupienia 
➢ napoi do obiadokolacji 

 

 
 

W programie nawiedzenie sanktuarium  Marii 

Teresy Goretti – włoskiej dziewicy i męczennicy, 

świętej Kościoła katolickiego.  

 

Zgodnie z tradycją hagiograficzną zginęła jako 11-

letnia dziewczynka w trakcie obrony przed próbą 

zgwałcenia jej przez 20-letniego sąsiada, któremu 

przebaczyła na łożu śmierci. Jedna z 

najpopularniejszych XX-wiecznych świętych. 

Św. Maria Goretti stała się patronką dziewic, ale 

być może jest dzisiaj potrzebna Kościołowi bardziej 

niż nam się wydaje. Jak nikt inny rozumie 

cierpienie niewinnych. Gdy jako wspólnota 

mierzymy się z procesem oczyszczenia Kościoła, historia Marii przypomina nam o  tym, czym jest czystość i że jej 

niszczenie zadaje być może głębsze rany niż te fizyczne. Droga do przebaczenia wiedz ie zaś przez zranione serce 

i może tego dokonać w wolności jedynie osoba skrzywdzona.  
 

 

 

TERMIN CENA 

6 - 11.06.2023 3 670 zł 
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1    DZIEŃ 6.06.2023 (wtorek)   JÓZEFÓW – RADOM – RZYM/FIUMICINO 

Godz.8.30 Msza św. w naszym kościele; godz. 9.30 wyjazd autokarem do Portu lotniczego w Radomiu. Godz. 13.30  wylot 

do Rzymu-Fiumicino (na pokładzie samolotu nie jest serwowany bezpłatny posiłek). Przylot godz. 15.40  transfer do hotelu 

w okolicy Rzymu (kurort Anzio), zakwaterowanie (5 nocy). Hotel oddalony jest około 50 km od lotniska Roma Fiumicino. 

Wieczorem gorąca obiadokolacja, nocleg.  

2 DZIEŃ 7.06.2023 (środa)   WATYKAN – RZYM   

Po śniadaniu przejazd do WATYKANU –  udział w audiencji generalnej z Ojcem Świętym Franciszkiem. W drugiej części 

dnia zwiedzanie RZYMU: Zamek Św. Anioła, Piazza Navona, Panteon; spacer do Fontanny di Trevi i Schodów 

Hiszpańskich, Bazylika Santa Maria del Popolo  – z obrazami Caravaggia „Ukrzyżowanie świętego Piotra” i „Nawrócenie 

Świętego Pawła”, Święte Schody, kaplica Sancta Sanctorum, Bazylika Santa Maria Maggiore. Miejsce Mszy św. – do 

ustalenia. 

3 DZIEŃ 8.06.2023 (czwartek)  RZYM  

Śniadanie w formie paczki prowiantowej; wcześnie rano wyjazd do RZYMU – Msza św. przy grobie Św. Jana Pawła II 

oraz zwiedzanie bazyliki Św. Piotra. W dalszej kolejności  Muzea Watykańskie, wjazd na kopułę Bazyliki, miejsce wyboru 

papieży - unikatowa Kaplica Sykstyńska ozdobiona wspaniałymi freskami Michała Anioła, spacer po Ogrodach 

Watykańskich. Czas wolny. Wieczorem powrót do hotelu, gorąca obiadokolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ 9.06.2023 (piątek)   NETTUNO – CASTEL GANDOLFO  

Po śniadaniu nawiedzenie miejsc kultu św. Marii Goretti (Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i św. Marii Goretti w 

NETTUNO), Msza św.. Po południu przejazd do CASTEL GANDOLFO - miasteczka słynącego z letniej rezydencji 

papieskiej. Spacer na wzgórze, z którego roztacza się wspaniały widok na Jezioro Albano, położone w dawnym kraterze 

wulkanu oraz główny plac Castel Gandolfo, przy którym znajduje się papieska siedziba oraz Kościół św. Tomasza 

zaprojektowany przez Berniniego. Po południu powrót do hotelu, gorąca obiadokolacja, nocleg.                   
5 DZIEŃ 10.06.2023 (sobota)        RZYM                        

Po śniadaniu zwiedzanie RZYMU Antycznego –  Opactwo Tre Fontane – gdzie według przekazów ustnych, w tym właśnie 

miejscu św. Paweł Apostoł został ścięty mieczem. Jego odcięta głowa miała trzykrotnie uderzyć w ziemię, dając początek 

trzem źródłom; Katakumby św. Kaliksta - Msza św, bazylika Św. Pawła za Murami, katedra Św. Jana na Lateranie, bazylika 

Matki Bożej Większej, Kapitol, Plac Wenecki, forum Romanum, Koloseum (z zewnątrz); Awentyn:  Bazylika San Pietro in 

Vincoli (Św. Piotra w Okowach) z kajdanami św. Piotra oraz oraz jedną z najsłynniejszych statui świata – „Mojżeszem” 

Michała Anioła Buonarrotiego, spacer po Awentynie – ogród różany i gaj pomarańczowy oraz balkon widokowy, z którego 

można podziwiać fantastyczną panoramę miasta, Usta Prawdy (Bocca della Verità). Kościół św. Sabiny i  św. Aleksego. 

Wieczorem powrót do hotelu, gorąca obiadokolacja, nocleg. 

6 DZIEŃ 11.06.2023 (niedziela)  RZYM – RADOM – JÓZEFÓW    

Po  śniadaniu  wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Rzymu – udział w modlitwie Anioł Pański na Placu Św. Piotra. 

Transfer na lotnisko Rzym/Fiumicino, odprawa bagażowa. Godz. 16.40 wylot do Radomia (na pokładzie samolotu nie jest 

serwowany bezpłatny posiłek), przylot godz. 18.50. Powrót autokarem do parafii (przyjazd ok. godz. 21.00-21.30). 

 

UWAGA! KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ORAZ GODZINY PRZELOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE! 

 

 

Zapisy w zakrystii, zapraszamy. 

 

Pierwsze spotkanie organizacyjne: na plebanii 26.02.2023 (niedziela) o godz. 19.00 

 
TERMINY WPŁAT :  

• I rata 1100 zł  na spotkaniu organizacyjnym na plebanii 26.02.2023 (niedziela) o godz. 19.00 

• II rata 1500 zł do dnia 31.03.2023  

• III rata 1070 zł  do dnia 15.05.2023  
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