
 

W programie pielgrzymki zwiedzanie wyjątkowych i uświęconych miejsc takich jak: 

Fatima - Valinhos - Aljustrel - Batalha - Alcobaca - Nazare - Lizbona -  

Cabo da Roca - Coimbra - Braga - Santiago de Compostela - Porto 

 

 Z wielką radością zapraszamy do zainteresowania się Diecezjalną Pielgrzymką Wspólnot 

Żywego Różańca i wszystkich, bez wyjątku, Czcicieli Matki Najświętszej do Fatimy, z okazji 

niedawno obchodzącego Jubileuszu 100-lecia Objawień. Chcemy jako Wspólnota dziękować 

Matce Bożej za dar Objawień w Fatimie, a przez to jeszcze bardziej zbliżyć się do Jej 

Matczynego, Niepokalanego Serca. Będziemy pamiętać w modlitwie o całej diecezji kaliskiej, 

jej pasterzach, wszystkich wiernych. Chcemy swoją modlitwą otoczyć chorych i cierpiących, 

nasze rodziny, a także cały świat, który znękany niepokojami tak bardzo potrzebuje Opieki 

Niepokalanej Panienki. W Roku Jubileuszowym św. Józefa kaliskiego pragniemy wraz z Nim 

trwać przy Oblubienicy Ducha Świętego. 

 Nad całością przedsięwzięcia czuwa diecezjalny duszpasterz Wspólnot Żywego Różańca 

ks. Alfred Berlak, proboszcz Parafii Św. Jana Pawła II w Kaliszu. Sprawami organizacyjnymi 

zajmuje się lokalny opiekun Wspólnoty Żywego Różańca br. Sylwan Ogłoza OFM, franciszkanin 

i katecheta z Kobylina. Usługi turystyczne gwarantuje Biuro Podróży Misja Travel z Poznania. 

Data pielgrzymki została wybrana z racji na niższą cenę całości przedsięwzięcia, w porównaniu 

z sezonem wiosennym jak i wakacyjnym. 

 W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości można śmiało słać swoje zapytania na maila: 

pielgrzymkafatima2018@interia.pl. W jak najkrótszym czasie wyjaśnimy wszystkie 

wątpliwości. 

  

mailto:pielgrzymkafatima2018@interia.pl


PROGRAM PIELGRZYMKI: 

 

Dzień 1   

Zbiórka na lotnisku we Wrocławiu, wylot do Lizbony. Przelot do Portugalii, po wylądowaniu 

przejazd do Fatimy, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.   

Dzień 2  

Msza św., śniadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Fatimskiego - kaplicy Objawień, stojącej  

w miejscu objawień Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; 

Bazylika Matki Bożej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Następnie zwiedzenie 

miejsc związanych z życiem Pastuszków. Uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej  

do Valinhos - miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie znajdują się 

domy rodzinne Franciszka, Hiacynty i Łucji. Po południu czas na prywatną modlitwę, a 

wieczorem możliwość udziału w nabożeństwie. Kolacja. Nocleg w Fatimie.  

Dzień 3   

Msza św. i śniadanie. Przejazd do miejscowości Batalha - zwiedzanie zespołu klasztornego 

Matki Bożej Zwycięskiej - wspaniałe arcydzieło gotyku, z grobowcami władców portugalskich, 

wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do miejscowości Alcobaca, gdzie 

znajduje się gotycki klasztor cystersów, z grobowcami bohaterów romantycznej legendy - 

króla Pedro I i jego ukochanej Ines de Castro. Po południu wyjazd nad Atlantyk do Nazare, 

dawnej uroczej wioski rybackiej oraz starego Sanktuarium Maryjnego, dziś najbardziej 

znanego kurortu  

w tej części wybrzeża. Odpoczynek na pięknej plaży. Wieczorem powrót do hotelu do Fatimy 

na kolację, dla chętnych udział w różańcu i procesji ze świecami (jeśli będzie odprawiana), 

nocleg.  

Dzień 4   

Śniadanie. Przejazd do Lizbony: dzielnica Belem z klasztorem Hieronimitów, Pomnik 

Odkrywców, którzy z Lizbony wyruszali na podbój Nowego Świata, Katedra Se, kościół  

Św. Antoniego Padewskiego - stojący w miejscu narodzin Świętego Antoniego, Msza św., 

średniowieczna dzielnica Alfama. Następnie przejazd do Cabo da Roca - najdalej na zachód 

wysunięty przylądek Europy. Wspaniała panorama Atlantyku z perspektywy 140-metrowego 

urwiska.  Powrót do hotelu do Fatimy, kolacja i nocleg. Możliwość udziału w wieczornych 

nabożeństwach.   

Dzień 5   

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Coimbry - jednego z najatrakcyjniejszych miast  

w Portugalii - dawnej stolicy kraju. Zwiedzanie: Uniwersytet - najstarszy ośrodek akademicki, 

Stara Katedra, Nowy Klasztor Św. Klary oraz kaplica w Klasztorze SS. Karmelitanek,  

gdzie przebywała Siostra Łucja. Przejazd do Bragi - dawnej siedziby prymasa Portugalii. 



Zwiedzanie Sanktuarium Dobrego Jezusa pięknie położonego na wzgórzu, Msza św.  

w Sanktuarium. Przejazd do hotelu w okolicach Santiago de Compostela, zakwaterowanie, 

kolacja i nocleg.  

Dzień 6  

Śniadanie, przejazd do Santiago de Compostela, zwiedzanie jednego z najstarszych  

(po Jerozolimie i Rzymie) ośrodków pielgrzymkowych chrześcijaństwa. Katedra z grobem  

św. Jakuba Większego Apostoła, Msza św., następnie spacer ulicami miasta. Kolacja i nocleg  

w okolicach Santiago de Compostela.   

Dzień 7   

Śniadanie, powrót do Portugalii, przejazd do Porto - miasta słynącego ze wspaniałych win. 

Praca de Liberdade z pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, Dworzec Sao Bento, Katedra Se, 

Kościół św. Franciszka z niezwykłym wyposażeniem wnętrza, Ribeira (nabrzeże rzeki Douro). 

Następnie zwiedzanie magazynów wina porto połączone z degustacją i omówieniem produkcji. 

Następnie przejazd na ostatni nocleg do Fatimy, zakwaterowanie, kolacja, udział w różańcu i 

procesji  

ze świecami, nocleg.  

Dzień 8   

Msza św., śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd na lotnisko w Lizbonie. Powrót na lotnisko  

we Wrocławiu.   

 

Ważne informacje organizacyjne 

 

Cena pielgrzymki wynosi *2990 zł i zawiera w sobie:  

1) Przelot Wrocław – Lizbona – Wrocław z bagażem podręcznym (maksymalne wymiary 

55x40x20 cm, do 10 kg oraz druga sztuka maksymalne wymiary 35x20x20cm) 

2) Przejazdy po Portugalii i Hiszpanii klimatyzowanym autobusem, 

3) 7 noclegów w hotelach **/***,  pokoje 2/3-osobowe z łazienkami  

(www.fatima-hotels.com/pl ; www.hscala.com ), 

4) 7 śniadań i 7 kolacji (W hotelach codziennie podawane są dwa posiłki: śniadania  

oraz obiadokolacje. Specjalnie dla naszych grup na śniadaniu pojawiają się warzywa  

oraz parówki i jajecznica (Portugalczycy nie jadają takich śniadań). Obiadokolacja 

składa się zazwyczaj z dwóch dań (zupa + drugie danie) i deseru) 

5) Opiekę duchową, codzienne Msze św., możliwość skorzystania z sakramentu pokuty  

i pojednania (ks. Alfred Berlak, diecezjalny duszpasterz Wspólnot Żywego Różańca,  

br. Sylwan M. Ogłoza OFM, lokalny opiekun Wspólnoty Żywego Różańca, odpowiedzialny 

za organizację pielgrzymki), 

6) Opiekę pilota wycieczek,  

http://www.fatima-hotels.com/pl
http://www.hscala.com/


7) Ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 000 Euro, NNW 15 000 zł), 

8) Kwestie organizacyjne i reklamę pielgrzymki. 

Cena nie zawiera:  

1) Ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (690 zł),  

2) Ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (do 20 kg, dopłata 350 zł – możliwość 

dodania bagażu tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki), 

3) Dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce  

oraz od następstw chorób przewlekłych,  

4) Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, lokalnych 

przewodników, opłat miejscowych, wycieczki do winnicy w Porto oraz słuchawek 

systemu tour audio guide - *90 Euro,  

5) Napojów do kolacji. 

6) Osobistego dojazdu na lotnisko do Wrocławia. 

Zapisy do 15.05.2018 roku: 

1) Osoby, które ważnie zapiszą się na pielgrzymkę, wyrażają jednocześnie zgodę  

na zasady, który ujęte są w poszczególnych punktach programu pielgrzymki.  

2) Zapisy dokonywane są drogą mailową na adres: pielgrzymkafatima2018@interia.pl . 

3) Osobę uznaje się za zapisaną, jeżeli w mailu poda następujące dane osobowe  

(dane te są potrzebne do rezerwacji hoteli, kupna biletów lotniczych,  

ubezpieczenia, itp. gwarantujemy ochronę danych osobowych)  potrzebne  

dla organizatorów pielgrzymki: imię, nazwisko, data urodzenia,  

adres zamieszkania, numer i seria dowodu os. lub paszportu, data ważności 

dokumentu, numer telefonu, oraz wpłaci zaliczkę w kwocie: 1000zł na numer konta 

bankowego: 

 

54 2490 1044 0000 4202 0018 8628,  

właściciel konta: Marek Ogłoza,  

w tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko. 

 

4) Osoba zapisana może zrezygnować z pielgrzymki i otrzyma zwrot zaliczki do dnia  

15 maja 2018 roku. W razie późniejszych rezygnacji nie zostanie jej zwrócona 

zaliczka, którą wpłaca się wraz z zapisem na pielgrzymkę. 

5) Resztę kwoty, czyli: 1990 zł należy wpłacić, nie później niż 15 września 2018 roku,  

na wyżej podane konto, w tytule przelewu podając swoje imię i nazwisko, by wiadomo 

było kto zapłacił za całość pielgrzymki. 

6) Osoba zapisana, która wpłaciła zaliczkę i pozostałą część kwoty, może zrezygnować  

z pielgrzymki i zostanie jej zwrócona kwota 1990 zł do dnia 15 września 2018 roku. 

Po tym czasie pieniądze przepadają. 

7) W razie większego zainteresowania pielgrzymką (w przypadku zgłoszenia się powyżej 

100 osób) zostanie dostawiony kolejny samolot, jednakże na lotnisku w Warszawie. 

mailto:pielgrzymkafatima2018@interia.pl


Dojazd do Warszawy jak i przyjazd z Miasta Stołecznego będzie zorganizowany  

z Kalisza autokarem, bez żadnych dopłat. Spowodowane jest to ograniczonymi 

możliwościami lotniska we Wrocławiu. 

Co należy zabrać ze sobą??? 

1) Ważne dokumenty (dowód osobisty bądź paszport, europejską kartę zdrowia) 

2) Ubranie wiosenne i letnie ponieważ o tej porze w Portugalii jest jeszcze ciepło. 

3) Kosmetyki w formie możliwej do przewozu w bagażu podręcznym w samolocie. 

4) SPORO RADOŚCI I UŚMIECHU PŁYNĄCEGO Z CZYSTEGO SERCA 

 

Na szczególny czas przygotowania do Diecezjalnej Pielgrzymki Wspólnot Żywego Różańca  

i wszystkich Czcicieli Matki Najświętszej do Fatimy życzymy pogody ducha, czystości serca  

i męstwa św. Józefa naszego wyjątkowego Orędownika. 

 

 

 

pozdrawiamy: 

 

Ks. Alfred Berlak 

Br. Sylwan Ogłoza OFM 


