
Paróquias: Cristo-Rei Algés/Miraflores | Senhor Jesus dos Aflitos Cruz Quebrada/Dafundo

“A Misericórdia - caminho para a Salvação”
Existe um lugar a visitar, para se entrar no Caminho da Misericórdia

( de 18 a 25 Outubro 2017 )

Este é o Ano Santo do irmão Albert Chmielowski. 
Com esta  viagem apostólica  à  Polónia,  procuramos  ter  também uma presença viva  neste  Ano Santo  de  Albert
Chmielowski,  para que cada um de nós, em nossas vidas, possamos deixar algo de importante ao mundo, à nossa
comunidade ou mesmo à nossa cidade, do mesmo modo que St. Albert Chmielowski deu um pedaço de si mesmo, a
todos aqueles que dele necessitaram. Deixai que Ele vos mostre o caminho a seguir, respondendo à mensagem do
Papa Francisco - «Bem aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão  misericórdia» (Mt 5,7) 

PROGRAMA PRELIMINAR

1º DIA –  LISBOA – VARSÓVIA / CZESTOCHOWA
Comparência no Aeroporto Humberto Delgado 2 horas antes da partida do voo programado.
Assistência às formalidades de embarque para o voo TP 1262, com partida às 09h30 para a
cidade de Varsóvia. Refeição a bordo.
Pelas 14h25 (hora local),  desembarque no  Aeroporto de F.  Chopin,  e  encontro com o
nosso guia falando português, que nos irá acompanhar durante toda a viagem.
Partida imediata para a cidade de Czestochowa - a conhecida capital espiritual da Polónia e
muito procurada por peregrinos e turistas de todo o mundo. Aqui chegados, faremos uma
curta panorâmica de orientação pela cidade.
Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA –  CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACOVIA 
Pequeno almoço no hotel.
A manhã será passada com as “ Visitas ao Mosteiro Paulino e Santuário de Jasna Gora”.
Na Capela do Santuário, trazida em 1384 de Jerusalém, encontra-se a imagem milagrosa da

Virgem com o Menino, conhecida pela “Virgem Negra”. Almoço num restaurante local, ao fim da manhã.
De  tarde,  continuação  para  Oswiecim (Auschwitz),  lugar  que  marcou  profundamente  a  história  europeia.  Este  símbolo  do
Holocausto é um lugar comemorativo e de enorme reflexão, sobre as atrocidades efectuadas durante a guerra e onde morreu o
Beato Maximiliano Kolbe. Visita guiada ao campo de concentração nazi, onde teremos oportunidade visitar a cela do mártir São
Maximiliano Kolbe. Esta cela, com o nº 18, está assinalada com placa especial, bem como uma vela deixada pelo Papa depois de
ali ter rezado. O itinerário deste dia terminará na bela cidade de Cracóvia.
Cracóvia – a cidade que durante uma semana se tornou o lar de mais de 2 milhões de jovens peregrinos de todo o mundo que se
juntaram para o Dia Mundial da Juventude, emprestando à cidade sua fé, paixão e entusiasmo. 
Cracóvia, é  também a cidade dos Santos –  S.  João Paulo II,  Stª Faustina Kowalska e  St.  Irmão Albert, onde todos eles,
deixaram um sinal de sua profunda fé, partilhando-a com os mais necessitados
Um Jantar de Boas Vindas será servido na Abadia de Tyniec famosa por sua culinária com base em receitas tradicionais, tendo a
oportunidade  de  saborear  os  pratos  e  o  vinho  feito  por  monges,  desfrutando  de  uma vista  maravilhosa  sobre  o  rio  Vistula.
Alojamento no hotel

3º DIA -  CRACOVIA ( Wieliczka - Minas de Sal )
De manhã, “Visita da cidade de Cracóvia” – a antiga capital da Polónia, cidade dos reis e local das suas coroações. Visitaremos a
Cidade Antiga onde se encontra  a Universidade Museu, fundada em 1364 pelo astrónomo polaco Copérnico e rodeada pelo
cinturão verde de Planty.  A Praça do Mercado é considerada a maior praça medieval da Europa, tendo-se mantido intacta em
700 anos. Destaque para a Igreja de Santa María, com o seu belo retábulo gótico em 
madeira policromada, a Torre do Município, o Mercado dos Panos, a antiga Catedral do Cardeal Wojtyla – mais tarde o Papa
João Paulo II - e onde se encontram os túmulos dos reis polacos e de St. Estanislau – Padroeiro da Polónia. 
Terminaremos a visita pelos locais mais relacionados com o Papa João Paulo II,
como  a  Universidade  onde  estudou,  a  residência  e  o  Parque  Químico  onde
trabalhou durante a ocupação nazi. 
Das margens do Río Vístula que atravessa a cidade, temos uma bela panorâmica da
Colina de Wawel, com o seu Palácio Real e Catedral. 
Almoço num restaurante local. 
Durante a tarde “Visita às Minas de Sal em Wieliczka” que é um impresionante
conjunto  de  câmaras,  capelas  e  galerías  subterráneas,  esculpidas  em sal  gema,
tendo sido declarado Patrimonio da Humanidade pela UNESCO. 
A mina com mais de 700 anos encontra-se a uma profundidade na ordem dos 300
metros. A visita  consiste em caminhar pelos passeios subterrâneos esculpidos em



rocha salina, para se poder apreciar as formações naturais e os lagos, assim como as numerosas esculturas e capelas, entre as quais
se destaca a maior e mais impresionante – a Capela de Santa Kinga. 
Toda esta magnífica obra, foi realizada em rochas salinas, por verdadeiros artistas, aqueles mesmos que trabalhavam nas próprias
minas. Regresso a Cracóvia. Jantar e alojamento.

4º DÍA - CRACOVIA ( Lagiewniki )
Pequeno almoço no hotel.
Saída para uma  visita ao Santuário de St. Irmão Albert – um lugar dedicado a comemorar Seu culto, devoção aos que mais
necessitam e às pessoas rejeitadas pelo mundo – desalojados, famintos e esquecidos por todos. Uma missa poderá ser celebrada na
capela, onde repousam as relíquias de St. Irmão Albert eondese encontra o famoso quadro Ecce Homo que mostra o Coração
Misericordioso  de  Jesus.  Continuamos  com  uma  visita  à  exposição  que  apresenta  a  vida  de  Albert  Chmielowski  e  sua
transformação espiritual, de um artista rico, para um irmão de Deus. 
Veremos alguns do seus desenhos, pinturas, cartas e imagens.       
Paragem para uma breve reunião/contemplação.

Almoço na Archiconfrería da Misericórdia.
Continuação para a  Divina Misericórdia em Lagiewniki,  local de origem da mensagem da
Divina Misericórdia que Cristo quis transmitir à nossa geração, através da mediação da  irmã
Faustina Kowalska que promulgou a adoração à caridade de Deus, através da bela  pintura
“Jesus, eu confio”. 
«Repito hoje estas simples e sinceras palavras de Santa Faustina, para adorar juntamente com
ela e com todos vós o mistério inconcebível e insondável da misericórdia de Deus. Como ela,
queremos professar que, fora da misericórdia de Deus, não existe outra fonte de esperança
para o homem. Desejamos repetir com Fé – Jesus, confio em ti »  – palavras de João Paulo II,
na sua Homilia no Santuário da Divina Misericórdia, em Cracóvia - Lagiewniki  em 17 de
agosto 2002
Visita  ao Santuário  e à  capela  onde se encontra  o túmulo de Santa Faustina.  Seguidamente
faremos uma visita ao  Centro João Paulo II, onde se guardam as relíquias do nosso grande
santo, na sua  linda basílica, com ricas decorações e pequenas capelas para orações individuais.
Regresso a Cracóvia. Jantar e alojamento.

5º DIA – CRACOVIA /LUDZMIERZ / ZAKOPANE / CRACOVIA
Pequeno almoço e saída para Zakopane fazendo uma curta  paragem em  Ludzmierz – centro  religioso das “terras  altas”  da
Polonia,  para uma visita  ao mais antigo  santuário Podhale, onde o  Papa João Paulo II  vinha frequentemente,  orando  aos
alpinistas. Foi aqui, durante uma de suas visitas como bispo de Cracóvia, quando uma maçã caiu das mãos da figura de Nossa
Senhora Rainha da Podhale aos pés de Karol Wojtyla. Muitos interpretaram este sinal como uma previsão de que o bispo de
Cracóvia,  um dia mais tarde haveria de tornar-se Papa. Aprecie-se a figura milagrosa de  Nossa Senhora Rainha de Podhale.
João Paulo II costumava dar presentes especiais para os santuários que ele amava, pois Ludzmierz era um deles. Ele ofereceu a
este santuário um belo colar de pérolas. Continuação para Zakopane. 
De tarde, visita à famosa  Krupówki Zakopane,  a sua  capela e o  Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Krzeptówki,
construída pelo povo de Zakopane de agradecer à Senhora de Fátima o ter salvado a vida ao Papa João Paulo II,  após uma
tentativa de assassinato. 
Após a visita de João Paulo II, as autoridades da cidade de Zakopane decidiram alterar o brasão de armas no escudo da cidade do
século XIX, pois agora representa a cruz e as chaves de São Pedro. Em Zakopane, na geleira de Kalatówki, também existe a capela
de Santo Frei Alberto com a sua cela e alguns seus pertences, tais como sandálias e Rosário.
Depois das visitas, será servido o jantar em um restaurante local onde são servidos pratos tradicionais que assentam no queijo
defumado de ovelha, chamado localmente de ‘oscypek’, na sopa de chucrute, ‘kwaśnica’, e no cordeiro. Para os viajantes mais
cansados, é reconfortante um chá de montanha (com vodka) e ‘Lacka śliwowica -’ conhaque de ameixa. 
Durante o jantar, haverá uma apresentação de música e danças polpulares da montanha.
Regresso a Cracóvia. Alojamento.

6º DIA – CRACOVIA / KALWARIA ZEBRZYDOWSKA / WADOWICE / CRACOVIA
Pequeno almoço no hotel. 
Partida  para  Kalwaria  Zebrzydowska, localizada  nas  colinas  próximas  de  Wadowice.  Ao  longe,  é  possivel  apreciarmos  o
complexo do Mosteiro Pai Bernardino, com a antiga igreja barroca de Deus Madre Angélica. Ao sul do mosteiro, numa área de
300 hectares está a famosa estrada do Calvário, comas suas igrejas, capelas e santuários, cuja tipologia do terreno se assemelha a
Jerusalém. Como o Papa João Paulo II  nasceu numa cidadezinha perto de Wadowice, próximo a Kalwaria,  muitas vezes ele
caminhou por estes caminhos do Calvário e orou em frente à imagem maravilhosa da Mãe de
Deus Zebrzydowska. 
No que diz respeito ao número de peregrinos, Kalwaria Zebrzydowska é o segundo santuário
mais popular na Polônia. 
Missa no Santuário de Kalwaria Zebrzydowska. Seguindo a viagem para Wadowice. 
Almoço num restaurante local, onde podendo-se provar o bolo favorito de Papa João Paulo II
(napoleonka  papieska).  Em Wadowice,  visita  ao  Museu  de  João  Paulo  II  e  à  Basílica.
Regresso a Cracóvia. 
À noite, iremos apreciar uma projecção da pelicula “Nosso Irmão de Deus”, baseada na obra
escrita pelo jovem sacerdote Karol Wojtyła, mais tarde conhecido por João Paulo II.



Jantar especial servido no Kurka Wodna, situado na famosa Kanonicza - sede do  Comité Organizador da Jornada Mundial da
Juventude em 2016, hoje local de residência do Cardeal Stanisław Dziwisz.  Regresso ao hotel. Alojamento

 7º DIA - CRACOVIA / VARSÓVIA
Pequeno almoço e partida directamente para Varsóvia. Chegada ao hotel e almoço.
De tarde faremos uma “Visita Panorâmica de Varsóvia”, passando pela  Cidade Velha, a Praça do Castelo e o Castelo Real, a
Praça do Mercado, a Catedral de São João, a Barbacã, o Teatro Grande, o Caminho Real, repleto de estátuas, igrejas e residências
aristocráticas,  o  belo  Palácio,  além de  alguns  lugares  ligados  à  II  Guerra  Mundial,  o  antigo bairro  Judeu,  o  Monumento  à
Sublevação de Varsóvia e o Túmulo do Soldado Desconhecido.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento

8ºº DIA – VARSÓVIA / LISBOA
Pequeno almoço no hotel.
De manhã faremos ainda uma 2ª parte da visita a Varsóvia, para conhecermos o
bonito Parque Real de Lazienki. Neste local e para além da sua beleza natural,
visitaremos  o  famoso  “Palácio  na  água”,  de  estilo  neoclásico,  utilizando  o
sistema de auriculares durante a visita, sendo considerado como um dos mais
belos palácios de Varsovia. Aquí se encontra também o reconhecido monumento
dedicado a Frederico Chopin. 
Almoço de Despedida num restaurante local.
Em  hora  a  determinar,  transfer  ao  aeroporto  de  Varsóvia  e  assistência  às
formalidades de embarque.
Regresso a Lisboa no voo TP 1265 às 15h15.
Pelas 18h30 chegada ao aeroporto Humberto Delgado..

FIM DA VIAGEM
E DOS NOSSOS SERVIÇOS

:

 

O preço inclui:
- Avião TAP em classe económica, para o percurso Lisboa / Varsóvia / Lisboa, com direito a 1 peça de bagagem até 23 Kgs
- Assistência às formalidades de embarque
- Acompanhamento durante todo o circuito (Varsóvia / Varsóvia), por guia local falando português
- Autocarro de turismo durante todo o itinerário.
- Alojamento em hotéis de 3 e 4 estrelas (Czestochowa 3* / Cracóvia e Varsóvia 4*)
- Circuito em Pensão Completa
- Guias locais em Czestochowa, Auschwitz, Cracóvia, Minas de sal, Lagiewniki, Ludzmierz, Zakopane, Wadowice e Varsóvia.
- Entradas incluídas – Mosteiro de Jasna Gora, Auschwitz, Igreja de Sta Maria, Catedral de Wawel, Minas de sal, Divina 
  Misericórdia em Lagiewniki, Wadowice, Museu e Basílica de João Paulo II.
- Seguro Multiviagens da Seguradora Vitória
- Taxas hoteleiras de serviço e IVA

O preço não inclui:
- Bebidas às refeições
- Extras de caracter pessoal e tudo o que não estiver considerado como incluído no programa

 Organização técnica:

Preço por pessoa:
- em quarto duplo / triplo …… 1.100€ + Taxas Aeroporto 120€ … = 1.220€
- em quarto individual ………… 1.330€ + Taxas Aeroporto 120€ … = 1.450€
       

Grupo privado - mínimo de 40 par�cipantes
OBS – O valor das taxas de aeroporto, segurança e combus�vel foi considerado à 
data da elaboração deste programa, ficando sujeito a eventuais alterações até à 
data da emissão dos bilhetes. 


