Address: Grodzka 54
31-044 Kraków, Polska
tel./fax: +48 12 633 65 56
tel.mob: +48 501 79 88 08
e-mail:
ernesto@ernesto-travel.pl
www:
www.ernesto-travel.pl
skype:
ernesto-travel

Peregrinação Divina Misericórdia
Seguindo os passos de santa Faustina Kowalska
em 10 dias

Dia 1

Chegada a Vilnius, a capital da Lituânia
Chegada a Vilnius. Transfer ao hotel. Alojamento.
Jantar. Pernoita em Vilnius.

Dia 2

Vilnius (onde viveu irmã Faustina) – Trakai – Vilnius
Pequeno-almoço no hotel.
Vilnius, a cidade de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Visita à preciosa Cidade
Antiga, chamada “a pérola arquitetônica da Europa de Leste”, inscrita na lista do
Patrimônio Mundial da UNESCO. O tour inclui a visita à Catedral no centro da
cidade, à igreja de Santa Anna – a pérola do arte gótico do século XVI, à Porta da
Aurora com a Capela com a imagem da Nossa Senhora Porta da Aurora,
Universidade de Vilnius, Praça do Mercado.
Em Vilinius a Irmã Faustina Kowalska passou 3 anos da sua vida (1933-1936). Nesta
cidade a futura santa conheceu seu confessor Michal Sopocko. Também aqui Jesus
ensinou e pediu para rezar o Terço da Divina Misericórdia à freira polaca. Em 1934, o
pintor Kazimierowski pintou em Vilnius o primeiro quadro de Jesus Misericordioso
segundo as indicações da Irmã Faustina.
Visita de Trakai: a antiga capital do Grã-Ducado da Lituânia, com o castelo de tijolo
situado numa ilha. O museu do Castelo de Trakai oferece uma exposição que conta a
história das terras da Lituânia desde tempos pré-istóricos. O castelo surpreende pela
sua magia – ao entrar pela sua porta principal, o visitante sente-se como nos
tempos antigos.
Jantar. Pernoita em Vilnius.

Dia 3

Vilnius – Sokolka (Milagre Eucarístico) – Bialystok
Pequeno-almoço no hotel. Check-out.
Saída para Sokolka.
Visita da igreja de Santo António em Sokolka, onde no dia 12 de outubro de 2008
uma hóstia consagrada caiu do chão enquanto o padre distribuía a Sagrada
Comunhão. Depois de depositar a hostia no vásculum, descurbiu-se um fio
vermelho parecido com sangue. Uma amostra da hõstia foi examinada
independentemente por dois professores da Universidade Médica de Bialystok.
Ambos consideraram que a amostra enviada era tecido do miocárdio. Na igreja
pode-se venerar a hóstia milagrosa.
Saída para Bialystok.
Passeio pela cidade: o Palácio da Família Braniccy com seu maravilhoso jardim, a
Praça Kosciuszko (Praça Central), o complexo da catedral.
Alojamento no hotel. Jantar. Pernoita em Bialystok.

Dia 4

Bialystok (padre Sopocko) – Varsóvia (a capital da Polónia + irmã Faustina)
Pequeno-almoço no hotel. Check-out.
A cidade de Bialystok está fortemente relacionada com a figura do Beato Padre
Michal Sopocko. Este sacerdote, além de confessor e guia espiritual da Irmã
Faustina, tornou-se um grande propagador do culto da Divina Misericórdia. Sem
Sopocko não teríamos o famoso Diário da Irmã Faustina, já que a freira escreveu-o
por sua ordem. Deve-se enfatizar que não há outra pessoa que teria feito mais pela
aprovação do culto pelos poderes eclesiásticos. A própria irmã Faustina descreveu

Sopocko como o apóstolo da Divina Misericórdia.
Visita do Santuário da Divina Misericórdia de Bialystok, realização dos sonhos e
ambições do Padre Sopocko, erguido após sua morte. No santuário podem-se
venerar as relíquias do beato padre.
Saída para Varsóvia.
Visita a Varsóvia: o Parque Real Lazienki com o monumento ao compositor polaco
Frederic Chopin, o ex-gueto de Varsóvia com Umschlagplatz, de onde milhares de
judeus foram transportados para o campo de concentração durante a Segunda
Guerra Mundial, o Monumento ao Soldado Desconhecido, o Palácio de Cultura e
Ciência, a Rua Krakowskie Przedmiescie, a cidade antiga de Varsóvia com o Castelo
Real (sem entrada) e a catedral de São João, a Praça do Mercado. O centro histórico
de Varsóvia foi destruído totalmente durante a Segunda Guerra Mundial mas
reconstruído com um esforço impressionante do povo polonês nos anos de pósguerra, está inscrita na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO.
Visita do Santuário do Beato Padre Jerzy Popieluszko, sacerdote polaco assassinado
em 1984 pela polícia política comunista.
Alojamiento no hotel. Jantar. Pernoita em Varsóvia.
Dia 5

Varsóvia – Plock (irmã Faustina) – Varsóvia
Pequeno-almoço no hotel.
Saída para Plock.
Chegada a Plock. Visita do Mosteiro da Congregação de Nossa Senhora da
Misericórdia onde Santa Faustina viveu durante dois anos e onde recebeu a primeira
mensagem do Jesus Misericordioso em 1931. Visita da catedral do século XI.
Depois de voltar a Varsóvia, visita do mosteiro na Rua Żytnia, onde Helena Kowalska,
futura Irmã Faustina, ingressou no convento.
Jantar. Pernoita em Varsóvia.

Dia 6

Varsóvia – Glogowiec – Swinice Warckie (irmã Faustina) – Czestochowa
Pequeno-almoço no hotel. Check-out.
Saída para Glogowiec.
Paragem em Glogowiec e em Swinice Warckie, lugares relacionados a Santa Faustina
Kowalska: Glogowiec, onde nasceu (visita a sua casa convertida em museu), e a
igreja em Swinice Warckie onde foi batizada.
Saída para Czestochowa.
Chegada a Czestochowa, alojamento no hotel. Opcional: Paseio noturno pelo
mosteiro e possibilidade de participar do Apelo de Jasna Gora, uma oração
tradicional dirigida à Nossa Senhora de Czestochowa.
Jantar. Pernoita em Czestochowa.

Dia 7

Czestochowa (Virgen Negra) – Auschwitz – Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel. Check-out.
Visita ao Santuário de Jasna Gora em Czestochowa onde se encontra a milagrosa
imagem da Nossa Senhora, chamada “a Virgem Negra”: o lugar de peregrinação
mais importante da Polónia.
Salida para o Museu Auschwitz-Birkenau.
Visita ao território do ex-campo de concentração e extermínio, construído pelos
nazistas alemães durante a ocupação da Polónia durante a Segunda Guerra Mundial.
É uma triste testemunha do assassinamento de mais de um milhão de pessoas de

várias nacionalidades, na maioria judeus. Entere eles, do fransiscano polaco,
Maximilano Kolbe, que se ofereceu a morrer em vez de um compatriota, pai de
família, ou a santa freira carmelita, Edith Stein. Hoje em dia o ex-campo de
concentração de Auschwitz-Brikenau forma parte do Patrimônio da Humanidade da
UNESCO.
Saída para Cracóvia.
Chegada. Alojamento. Jantar. Pernoita em Cracóvia.
Dia 8

Cracóvia (visita) + as Minas de sal de Wieliczka
Pequeno-almoço no hotel.
Visita a Cracóvia que é uma das cidades mais antigas e mais belas da Polónia. A
Colina Wawel com o castelo Wawel, a catedral, onde na cripta de São Leonardo o
jovem Karol Wojtyla no dia 2 de novembro celebrou a sua primeira missa. A Cidade
Velha, o Palácio dos Arcebispos de Cracóvia, onde vivia Karol Wojtyla: o bispo e
depois cardeal de Cracóvia. A igreja dos Franciscanos, onde muitas vezes ía rezar o
futuro Papa. Nesta igreja é conservado o seu banco preferido no que rezava. Visita
à Universidade Jaguelônica onde estudava Karol Wojtyla nos anos 1938-1939, antes
de estourar a II Guerra Mundial. Passeio pela maior Praça do Mercado da Europa
com a sua torre da Prefeitura, a antiga Loja de Tecidos, a Igreja de Santa Maria com
o altar do genioso escultor Veit Stoss, breve visita da muralha antiga perto da Porta
de São Floriano (onde Wojtyla trabalhava com um grupo de estudantes) e da
Barbacã. No ano 1978 Cracóvia foi inscrita na lista do Patrimônio da Humanidade da
UNESCO.
Saída para Wieliczka.
Visita às famosas minas de sal que funcionam a partir do século XIII, um monumeto
único da cultura industrial da Europa. É praticamente uma cidade subterrânea, com
lagos, câmaras, poços e esculturas talhadas no sal-gema. O lugar foi visitado por
Nicolau Copérnico, Johann Wolfgang von Goethe, Dmitri Mendeleev, Karol Wojtyla,
entre outros. A mina foi declarada o Patrimônio da Humanidade pela UNESCO já em
1978.
Jantar. Pernoita em Cracóvia.

Dia 9

Cracóvia – Wadowice (João Paulo II) – o Santuário da Divina Misericórdia e do
papa João Paulo II em Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel.
Saída para Wadowice.
Chegada a Wadowice, a cidade natal do Papa João Paulo II. Visita à casa onde o dia
18 de maio de 1920 nasceu o futuro papa - hoje em dia museu sobre a vida dele - e
à igreja paroquial onde foi batizado no dia 20 de junho de 1920.
Saída para o Santuário da Divina Misericórdia em Lagiewniki em Cracóvia.
Visita ao Santuário de Lagiewniki, o santuário relacionado com a Divina Misericórdia
mais importante do mundo, destino de peregrinação de milhões de pessoas. Este
lugar, marcado pela vida e obra de Irmã Faustina Kowalska, foi proclamado "o centro
da Divina Misericórdia" pelo Papa João Paulo II durante sua visita à Polónia em
2002. O Santuário é composto pelo convento (no qual viveu e morreu a freira), a
basílica e a capela que contém a tumba com as relíquias da Irmã Faustina e a famosa
imagem do Jesus Misericordioso "Jesus, eu confio em Vós", pintado segundo a visão
da santa polaca.
Visita ao santuário de João Paulo II em Biale Morza - bairro de Cracóvia - construído

nos terrenos da pedreira de Solvay, onde Karol Wojtyla, então seminarista,
trabalhou fisicamente durante a Segunda Guerra Mundial.
Jantar com concerto de folclore polaco. A úlitma pernoita em Cracóvia.
Dia 10

Cracóvia, voo de regresso
Pequeno-almoço no hotel. Check-out.
Transfer ao aeroporto e saída de Cracóvia e da Polónia.

