1 DZIEŃ WARSZAWA – LIZBONA - FATIMA
Spotkanie uczestników na terminalu Warszawa – Okęcie w Hali Odlotów o godz.12:15.
Msza Święta w Kaplicy Lotniskowej. Wylot do LIZBONY o godz.15:15. Przylot o godz.18:20.
Przejazd do FATIMY. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ FATIMA
Śniadanie. Msza Święta. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, zwiedzanie
Muzeum, gdzie zobaczymy pamiątki Jana Pawła II, poznamy tajemnicę korony
Fatimskiej. Konferencja i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Czas na indywidualną
modlitwę. Obiadokolacja. Udział w wieczornej modlitwie różańcowej i procesji z Figurą
Matki Bożej Fatimskiej. Nocleg.
3 DZIEŃ FATIMA – ALJUSTREL – VALINHOS
Śniadanie. Msza Święta. Konferencja. Przejazd na Drogę Krzyżową zakończoną wizytą
w Aljustrel i Valinhos, gdzie zobaczymy domki dzieci. Powrót do Fatimy. Konferencja.
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Obiadokolacja. Udział w wieczornej modlitwie
różańcowej i procesji z Figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nocleg.
4 DZIEŃ FATIMA
Śniadanie. Msza Święta. Całodzienny pobyt w FATIMIE. Konferencja, Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Czas do własnej dyspozycji. Konferencja. Obiadokolacja.
Udział w wieczornej modlitwie różańcowej i procesji z Figurą Matki Bożej Fatimskiej.
Nocleg.

5 DZIEŃ FATIMA – LIZBONA – WARSZAWA
Śniadanie w formie suchego pakietu. Przejazd na lotnisko w Lizbonie. Wylot do
Warszawy o godz. 09:20, przylot o godz.14:15.




Bilety lotnicze na trasie W-wa – Lizbona - W-wa liniami portugalskimi TAP
PORTUGAL wraz z opłatami lotniskowymi
Transfery z lotniska do hotelu, z hotelu na lotnisko
Transport autokarem klasy LUX jak w programie
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu 4* w centrum Fatimy pokoje 2 osobowe z
łazienkami
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie /śniadania w formie bufetu, obiadokolacja z
napojami/
Pilot / przewodnik polskojęzyczny na całej trasie
Ubezpieczenie pełne zawierające choroby przewlekłe: KL do 20.000 EUR, NW do
2.000 EUR, bagaż do 200 EUR
Fundusz Gwarancyjny
Podatek VAT




Dopłaty do pokoju 1 osobowego na całej trasie 150 EUR
Własnych wydatków









Biuro zastrzega sobie możliwość zmian w programie w związku z miejscowymi
realiami
Dla zapewnienia wysokiego komfortu usług biuro NOMADA gwarantuje swoim turystom
urządzenia systemu oprowadzania grupowego Radioguide ® firmy VOX POLSKA
www.voxpolska.pl
UL. POZNAŃSKA 23 lok 28 * 00-685 WARSZAWA * TEL: 0048 22 625 44 18, TEL : 0048 22 625 55 11
Pekao S.A. V O/WARSZAWA, NR 25 1240 1066 1111 0000 0000 1733 * NIP 526-020-51-09
Konto w EUR: PL 73 1240 1066 1978 0010 2186 3674; Konto w USD: PL 09 1240 1066 1787 0010 2005 9409
http//: www.nomada.org.pl, e-mail: nomada@nomada.org.pl

Nie bój się … Pod płaszczem Niepokalanej
i skrzydłami Świętego Michała Archanioła i Aniołów
Osoby noszące szkaplerz świętego Michała Archanioła doskonale wiedzą, iż na
jednym z jego sukiennych płatków w kształcie tarczy widnieje wizerunek figury
Najświętszej Marii Panny. Pamiętam kiedyś zadano mi pytanie dlaczego tak jest?
Odpowiedź nasuwa się w sposób naturalny. Święty Michał Archanioł dobrze czuje się w
bliskości swojej Królowej. Jest do Jej dyspozycji i bardzo Ją kocha. Nie jest więc
przypadkiem, że wielu spośród czcicieli świętego Archanioła to także czciciele
Niepokalanej.
Podczas anielskiej pielgrzymki na Gargano zrodziło się pragnienie, aby
zorganizować rekolekcje w formie pielgrzymki uwzgledniające duchowość anielską
połączoną z duchowością Maryjną.
Podjęliśmy to wyzwanie i dziś z wielką radością chcemy zaprosić do włączenia
się w to niewątpliwie potrzebne duchowe przedsięwzięcie. W dniach 1-5 maja 2020
roku organizujemy PIELGRZYMKĘ - REKOLEKCJE W FATIMIE w szczególnym miejscu
obecności i działania Matki Najświętszej i aniołów.
Ilekroć człowiek miał możliwość spotkania z Aniołem pierwsze co słyszał to słowa
niebiańskiego ducha: NIE BÓJ SIĘ … Stwierdzenie to wydaje się czymś oczywistym, gdy
posiada się świadomość potęgi i działania istot czysto duchowych o wiele
doskonalszych od nas ludzi. W spotkaniu z Nimi w naturalny sposób rodzi się swego
rodzaju bojaźń. Doskonale obrazuje to zjawisko Słowo Boże i zawarte w Nim spotkania
Anioła z człowiekiem a także obecne w historii choćby spotkania świętych z
wysłannikami nieba. Miało to miejsce i w Fatimie.
Zanim odbyły się spotkania fatimskich dzieci z Maryją. Bóg posłał do nich Anioła.
Te anielskie objawienia były niewątpliwie potrzebnym przygotowaniem ich serc, aby
owocnie przeżyć i wypełnić to do czego nawoływała ich Niepokalana.
Pielgrzymowanie związane jest z modlitwą i zwiedzaniem, lepszym byłoby
stwierdzenie nawiedzaniem wyjątkowych duchowo miejsc.
Nasze maryjno – anielskie pielgrzymowanie chcemy potraktować jako
REKOLEKCJE. W miejscu maryjnych i anielskich objawień chcemy wejść w głąb naszego
umysłu i serca, przyjrzeć się naszej relacji z Bogiem, doświadczyć Jego obecności i
działania, jeszcze bardziej ukochać Maryje i jeszcze piękniej zaprzyjaźnić się z tymi,
których nieustanie Bóg posyła, by stawali się naszą pomocą w drodze do nieba –
Aniołami na czele ze Świętem Patronem Kościoła Archaniołem Michałem.
Te dni rekolekcyjnej zadumy, modlitwy i duchowych przeżyć połączone zostaną
z możliwością odkrycia odpowiedzi na nurtujące nas duchowo pytania.
Podczas naszego ziemskiego pielgrzymowania do nieba rodzi się wiele
wątpliwości i pytań natury religijnej i duchowej. Postaramy się temu zaradzić podejmują
próbę odpowiedzi na nie.
Dlatego w jednym ze spotkań rekolekcyjnych poświęcimy temu baczną uwagę.
Pielgrzymie to zaproszenie do ciebie kierowane – jeżeli nosisz w sobie pytania na
które nie znajdujesz odpowiedzi napisz na adres: szkaplerz@michalici.pl pytanie z
tytułem wiadomości PYTANIE PIELGRZYMKA FATIMSKA a podczas konferencji
rekolekcyjnej spróbujemy znaleźć na nie odpowiedź. Kto pyta nie błądzi! Pamiętajmy o
tym.
Oczywiście nie wszyscy choćby nawet tego chcieli wybiorą się z nami na
pielgrzymi szlak. Zapraszamy wiec do łączności duchowej - DUCHOWEGO

PIELGRZYMOWANIA Z NAMI. Przeżywając rekolekcje w Fatimie będziemy i o Was
pamiętać i prosimy abyście i Wy drodzy czytelnicy i członkowie Bractwa Szkaplerza
pamiętali o nas.
Pielgrzymkę dla nas organizuje NOMADA Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne od lat
organizujące lotnicze odpustowe Anielskie Pielgrzymki.
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO PIELGRZYMOWANIA ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA –
ilość miejsc ograniczona:
Ks. Robert Ryndak CSMA
Moderator Bractwa Szkaplerza Świętego Michała Archanioła

