Malta – Pielgrzymka śladami
św. Pawła
Koszt:

900,00€

Cena obejmuje:
bilety na samolot
zakwaterowanie – hotel
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje /bufet/
zorganizowane wycieczki
bilety na prom na Wyspę Gozo
rejs statkiem
bilety wstępu
przewodnik miejscowy

Program pielgrzymki:
26.09.2018 – Przybycie na Maltę
Zbiórka na lotnisku
w Duss. , wylot na Maltę godz.17.45.
Przylot godz.20.30 Powitanie na lotnisku Malta International
Airport , transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
27.09.2018 – Valletta
Śniadanie, Msza św. w pięknym kościele św. Pawła Rozbitka,
zwiedzanie Valletty, stolicy Malty: wizyta w Ogrodzie Upper
Bracca Garden, z którego rozciąga sie wspaniały widok na
Wielki Port (Grand Harbour) I leżące na drugim brzegu
Trójmiasto: Vittoriosa, Senglea, Cospicua.

Spacerując ulicą Merchand Street docieramy do kościoła
zakonnego pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, który jest
obecnie prokatedrą. Zwiedzanie kościoła obejmuje wizytę w
Muzeum Katedralnym i wizytę w oratorium kościoła, gdzie możemy
podziwiać dwa arcydzieła włoskiego malarza Caravaggio: Ścięcie
św. Jana oraz mniejszy obraz św. Hieronima. Idąc dalej,
oglądamy zabytki Valletty: Bibliotekę Narodową oraz Pałac
Wielkiego Mistrza (z zewnątrz).
28.09.2018 –Mdina, Rabat, Mosta
Śniadanie. Rozpoczynamy od wizyty kościoła w Mosta, którego
forma nawiązuje do rzymskiego Panteonu. Posiada on jedną z
największych kopuł w Europie. Udajemy sie do Rabatu, gdzie
uczestniczymy we Mszy w kościele św. Pawła . Według tradycji
św. Paweł przebywał w czasie swego pobytu na Malcie w grocie,
znajdującej się pod kościołem.
Zwiedzimy również Mdine, starą stolicę Malty, fortecę
zbudowaną w okresie dominacji arabskiej. W dalszej części
wycieczki zwiedzimy wioskę rękodzielniczą, gdzie można
obejrzeć manufakturę wyrobu szkła oraz filigranów w srebrze
(specjalność maltańskich złotników). Czas wolny w Mdinie.
Zwiedzanie Katedry i Muzeum katedralnego.
29.09.2018

– Wyspa Gozo

Śniadanie. Przejazd około 30 min do małego portu Cirkewwa, z
którego przepływamy promem (30 min) na wyspę Gozo. Na Gozo
Msza św. w sanktuarium pielgrzymek Ta’ Pinu Sanctuary o godz.
10.00. Zwiedzimy stolicę wyspy Victoria-Rabat, obejrzymy
Lazurowe Okno oraz Grzybową Skałę, gdzie przy sprzyjającej
pogodzie możemy przepłynąć łódeczką w pobliżu tej wspaniałej
morskiej groty. Obejrzymy Centrum rękodzielnicze wraz z małą
grotą w której możemy dokonać degustacji lokalnych przysmaków
(wino, sery, słodycze), z których słynie Gozo. Czas wolny w
uroczej zatoczce na południu wyspy Xlendi. Po wizycie na
wyspie Gozo, przeprawimy się promem do portu Cirkewwa i

przyjedziemy późnym popołudniem do hotelu.
30.09.2018 – Trójmiasto
Śniadanie. O godz 09.30 uczestniczymy we mszy św. w Kościele
św. Wawrzyńca. Wizyta w małym ogrodzie Gardiola, usytuowanym
na murach obronnych miasta Senglea, z którego rozciąga się
wspaniały widok na Wielki Port, fortece rycerzy Zakonu
Maltańskiego i miasta położone wokół portu. Dalsza trasa
prowadzi do miasta Birgu, gdzie powstały pierwsze rezydencje
Zakonu Maltańskiego w okresie 1530-1565. Zwiedzimy małe muzeum
kościelne, gdzie znajdują się pamiątki po wielkim mistrzu La
Valletta, który bronił tej fortecy przeciwko nacierającym
Turkom w roku 1564. Przejdziemy obok Pałacu św. Inkwizycji,
obejrzymy pomnik upamiętniający opuszczenie Malty przez
ostatnie oddziały armii brytyjskiej w 1979 roku. Spacer po
najstarszej, renesansowej części miasta – rezydencja rycerzy
Zakonu.
01.10.2018 – Grand Harbour Tour
Wycieczka statkiem po Wielkim Porcie – autobus zabierze nas
do przystani tuż przy mieście Sliema , na przejażdżkę po
Wielkim Porcie. Dopiero z pokładu statku
widać potęgę
fortyfikacji Zakonu Maltańskiego; twierdzę St Elmo. Valletta,
Floriana, Senglea, Fort St Angelo i Fort Ricasoli, broniące
kilometrami murów obronnych Wielki Port. Nazwa Malty – Tarcza
Obronna Europy staje się zupełnie jasna po zobaczeniu tego
systemu fortec, powstałych od czasów rzymskich do II Wojny
Światowej. Czas wolny w Sliemie. Powrót do hotelu.
02.10.2018 – Dzień, wolny , odpoczynek.
03.10.2018 – Wylot
Śniadanie, czas wolny, wykwaterowanie, transfer na lotnisko,
wylot do Duss godz. 14.10, przylot godz.17.00 – zakończenie
pielgrzymki.

Cena nie obejmuje:
Ubezpieczenia, napoi zamawianych indywidulanie.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Republika Malty to dziś najbardziej katolicki kraj Europy.
Tutejsza konstytucja stanowi, że „religią Malty jest
apostolska religia rzymskokatolicka” oraz, że „władze
apostolskiego Kościoła rzymskokatolickiego mają obowiązek i
prawo nauczać, które zasady są dobre, a które złe”. Nauczanie
wiary katolickiej odbywa się w szkołach jako część
obowiązkowej edukacji. Prawo państwowe zakazuje całkowicie
aborcji. Hymn Państwowy jest modlitwą, której autorem ks. Karm
Psaila. Zaczyna się od słów: „Strzeż o Panie, tak jak zawsze
strzegłeś tej kochanej ojczyzny, opromienionej Twoim
światłem…”. Dwukrotnie na Malcie był Jan Paweł II: w 1990 i w
2001 roku. Bliski musiał mu być panujący tu religijny klimat.
Żegnając się z Maltą w 2001 roku, mówił m.in.: „Bądźcie wierni
św. Pawłowi, swojemu ojcu w wierze na tych wyspach (…) W
Dziejach Apostolskich św. Łukasz pisze, że Maltańczycy
»okazali Pawłowi i jego towarzyszom wielki szacunek, a gdy
[oni] odjeżdżali, przynieśli wszystko, co było potrzebne« (Dz
28, 10). Duchowo doświadczyłem tego samego, odjeżdżam zatem,
wielbiąc Boga w mym sercu za was wszystkich. Dziękuję ci,
Malto”. W kwietniu 2010 z okazji 1950 rocznicy pobytu św.
Pawła wyspę odwiedził również papież Bendykt XVI.

