
REKOLEKCJE ZE WSPÓLNOTĄ MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ 

ŚLADAMI ŚW. PAWŁA W GRECJI  

05-14 sierpnia 2018r. 

 

Jeśli chciałbyś przeżyć rekolekcje w duchowości Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej wchodząc głębiej 

w Słowo, jakie Pan daje nam przez św. Pawła, usłyszeć je w miejscach, dla których zostało 

napisane, dotknąć tych miejsc naznaczonych obecnością Apostoła Narodów, nie tylko usłyszeć to 

Słowo w tych miejscach, ale je także przeżyć, zapraszamy Cię do wspólnej wędrówki - nie tylko 

przez Grecję, ale też w głąb siebie. 

PROGRAM REKOLEKCJI (może ulec niewielkim modyfikacjom): 

 

lp DATA PROGRAM NOCLEG 

1  
 
05.08 

Eucharystia na lotnisku w Warszawie 
Przelot Warszawa – Ateny- Tesaloniki 
(wylot Warszawa- Ateny 12:15- 15:50, Ateny- Tesaloniki 19:20-
20:15) 
Przyjazd do hotelu 
Katecheza: kontekst wypraw misyjnych św. Pawła 
Obiadokolacja, odpoczynek 

Saloniki 

2  
 
 
06.08 

Przejazd do Kawali (starożytne Neapolis) – port, do którego 
przybił św. Paweł. 
Po drodze: Katecheza: II wyprawa misyjna św. Pawła 
Przejazd do Filippi  
List św. Pawła do Filipian /katecheza/,  
Więzienie św. Pawła /katecheza, celebracja/. Zwiedzanie 
starożytności greckiego miasta – agora, teatr, akropol. 
Świątynie bizantyjskie,  
Lidia – miejsce chrztu Lidii / Msza św., celebracja/ 
Powrót do Salonik: czas wolny, kolacja, nocleg w Salonikach 

Saloniki 

3  
 
07.08 

Śniadanie. Saloniki (Tesaloniki)  
Starożytności miasta: Via Egnatia, Biała Wieża, nadmorska 
promenada. Msza św. w kościele katolickim.  
c.d. zwiedzania miasta: Rotunda, Łuk tryumfalny Galeriusza, 
mury, agora /katecheza/. Tradycje bizantyjskie - katedra św. 
Demetriusza. 
Klasztor Vlatadon /dom Jazona/ -  Listy do Tesaloniczan 
/katecheza i celebracja/. 
 Obiadokolacja i nocleg. 

Saloniki 

4  
 
08.08 

Śniadanie. Przejazd do Veria (biblijna Berea) - miejsce 
działalności św. Pawła – Bema św Pawła /Eucharystia, 
katecheza/. 
 Historyczna starówka: świątynie bizantyjskie, dzielnica 
żydowska i turecka.  
Przejazd do Werginy. 

Kalambaka 



Wergina- kompleks grobowców królewskich (kontekst 
historyczny działalności św. Pawła) 
,przejazd do słynnych Meteorów i Kalambaka: fascynujący 
zespół średniowiecznych klasztorów osadzonych na skalistych 
ostańcach. Centrum bizantyjsko-greckiej duchowości 
monastycznej. Kolacja i nocleg w Kalambaka. 

5  
 
09.08 

Śniadanie, nawiedzenie 2 wybranych bizantyjskich klasztorów 
Meteorów –  
przejazd do Termopil – znamienne miejsce heroicznej bitwy 
grecko-perskiej z V w.p.n.e.  
Przejazd do Delf u stóp Parnasu. Delfy – spektakularne 
sanktuarium pielgrzymkowe starożytnej Grecji, zwiedzanie 
wyroczni delfickiej, ołtarzy bóstw mitologicznych, Świętego 
Okręgu, świątyni Apollina.  
Przejazd do Ossious Lukas (Eucharystia?)  - bizantyjski zespól 
klasztorny Łukasza ze Stiri – jeden z najcenniejszych w Grecji 
(monastyry, ikony, mozaiki, monastycyzm).  
Przyjazd do stolicy Grecji. Kolacja i nocleg w Atenach. 

Ateny 

6  
 
10.08 

Ateny:  
Agora i Areopag – katecheza, celebracja 
Akropol - Parteon, świątynie Ateny, Nike, Zeusa Olimpijskiego. 
Erechtejon. Odeon Herodosa. Propyleje. Agora. Katolicka 
katedra św. Dionizego Areopagity - msza św. Stadion Olimpijski, 
czas wolny, kolacja i nocleg. 

Ateny 

7  
 
11.08 

Przejazd na Peloponez do Koryntu poprzez słynny Kanał 
Koryncki.  
Zwiedzanie Koryntu antycznego: świątynia Apollina, bema – 
mównica św. Pawła, agora, fontanna Ejrene. Msza św., 
katecheza i celebracja w Koryncie. 
Akrokorynt 
Kenchry 
Isthmia – Katecheza nt. 1 Kor 9 
Pobyt nad morzem, czas wolny.  
Przejazd do Pireus- przeprawa nocna promem do Chania.  

Ateny 

8  
12.08 

Wycieczki fakultatywne: 
a. Trekking w wąwozie Samaria (po drodze Eucharystia) 
b. Plażowanie i zwiedzanie Chani 

 
 
Chania  

9  
13.08 

Przejazd do Kaloi Limenes –katecheza i Eucharystia 
Przejazd do Gortyny – katecheza – List do Tytusa 
Przejazd do Knossos – zwiedzanie 
Przejazd do Heraklionu- zakwaterowanie, nocleg. 

Heraklion 

10  
 
14.08 

Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko.  
Przelot Heraklion- Ateny- Warszawa 
( wylot Heraklion- Ateny 11:20-12:10, Ateny- Warszawa 15:45- 
17:20) 

Heraklion 

 

PROWADZENIE REKOLEKCJI: 

Ks. Michał Zybała – koordynator ds. nowej ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej, doktorant w 

Instytucie Nauk Biblijnych KUL – oraz ekipa WMU. 



PRZEWODNICTWO: 

Ks. Michał Zybała i biuro Egeria. 

WARUNKI organizacyjno-programowe  i podstawowe informacje 
 
Koszt pielgrzymki: 1850 zł i 550 euro  

przedpłata – przy zapisie: 1000 zł i 250 eu   (na konta lub w biurze „Egerii”) 

wpłata:                                850 zł i 250 eu  (na konta lub w biurze „Egerii”) 

natomiast wpłata  50 euro – na miejscu u pilota w Grecji 

Wpłaty na: 

Egeria sp. z o.o., 20-109 Lublin, ul. Królewska 9 – dopisek: Grecja 13/2018 

konto na wpłaty złotówkowe: 49191010482303043157910004 
konto na wpłaty euro: 06 1910 1048 2303 0431 5791 0002 (kod SWIFT: DEUTPLPX) 
 
Cena pielgrzymki : 

 Samolot na trasie – Warszawa- Saloniki- Heraklion- Warszawa 

 Zakwaterowanie w hotelach kat.  ***, pokoje 2-3 osob. z łazienkami 

 Dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiadokolacja.  

 Autokar z klimatyzacją.  

 Prom z Pireusu do Chanii 

 Przewodnik polski, obsługa biura turystycznego, piloci lokalni.  

 Ubezpieczenie turystyczne (KL, OC, NNW, bagaż). 

 Ubezpieczenie w turystycznym funduszu gwarancyjnym 

Uwagi: 

* Z każdym uczestnikiem pielgrzymki podpisywana jest umowa uczestnictwa. 

* Każdego dnia celebrowana będzie msza św. 

* Program ma charakter ramowy. W programie także zwiedzanie innych sanktuariów, 

zabytków i dodatkowe atrakcje pielgrzymkowe, krajoznawczo-turystyczne. Kolejność 

realizacji programu może ulec modyfikacjom z powodu zewnętrznych okoliczności. 

* Przed pielgrzymką odbędzie w się spotkanie organizacyjno-informacyjne. 

* Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 euro. 

* Istnieje możliwość indywidualnego doubezpieczenia w przypadku chorób przewlekłych oraz 

ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu. 

*na bilety wstępu należy przeznaczyć ok. 70eu. Studenci, po okazaniu ważnej legitymacji 

mają darmowe bilety, osoby powyżej 65 roku życia otrzymują 50% zniżki 

 

Ważne!  Wymagany dokument: paszport lub dowód osobisty – ważny co najmniej pól roku 

od daty rozpoczęcia pielgrzymki. 

 

 

ZAPISY: 

Jeśli: 

 Chcesz przeżyć takie rekolekcje i akceptujesz powyższy program 

 Jeśli akceptujesz rekolekcyjny charakter wyjazdu 

 Jeśli akceptujesz, że jedziemy tam jako wspólnota, tzn. wyrzekamy się wszelkiej 

roszczeniowości, zamiast tego staramy się wspierać siebie nawzajem we wszystkim w duchu 

braterstwa i jesteśmy otwarci na to, co Pan dla nas przygotuje na tej drodze 



Zgłoś swój udział na adres: wmu.lublin@gmail.com podając: 

Imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, wiek. 

ZAPISY DO 31 MARCA!!! 

Nie dokonuj na razie żadnych wpłat. Wszelkie instrukcje dotyczące dalszych działań dostaniesz w 

mailu potwierdzającym twoje zgłoszenie. 

Kontakt: 
 
Zapisy: Ks. Michał Zybała 507 025 028 , wmu.lublin@gmail.com (preferowany 
kontakt mailowy) 
 
Wpłaty i składanie umów: Biuro „Egeria”, Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 
53, 20-076 Lublin 
81 4421768, 690298759 
 

mailto:wmu.lublin@gmail.com
mailto:wmu.lublin@gmail.com

