
Pielgrzymka śladami 

św. Maksymiliana Kolbe, św. Franciszka 

Ksawerego i Męczenników Japońskich 

do JAPONII 
od 30.03 -10.04.2019r (12 dni) 

 
DZIEŃ I sobota 30.03.2019r: 
Wylot z Warszawy ok. godz. 15:00. Przelot do Dubaju godz. 22:45. Posiłek na pokładzie samolotu. 

Nocleg. 

 

DZIEŃ II: 
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Dubaju. W pierwszej kolejności odwiedzimy Parafię Matki Bożej- 

jest to największa parafia katolicka na świecie. Następnie zobaczymy starą cześć Dubaju, gdzie 

odwiedzimy stary fort, w którym obecnie mieści się muzeum miejskie. Kolejnym punktem programu 

będzie spacer po starych bazarach arabskich. Następnie odwiedzimy najnowocześniejsze centrum 

handlowe Dubai Mall i spacer przy gigantycznym akwarium z waniliowym “szejkiem” z wielbłądziego 

mleka w dłoni. Tuż obok centrum handlowego, znajduje się Burj Khalifa [burdż chalifa] (obecnie jest to 

najwyższy budynek świata o wysokości 829.8 m.). Następnie spacer wokół The Dubai Fountain – jest to 

największa na świecie zsynchronizowana z muzyką i światłem fontanna (pokazy odbywają się po południu i 

wieczorem). Souk Al Bahar (dosł. tłum.„rynek żeglarza”) kompleks handlowo-rozrywkowy w 

stylu starego bliskowschodniego miasta znajdujący się na wyspie otoczonej sztucznym zbiornikiem 

wodnym. Z Dubai Mall prowadzi tu urokliwy mostek z pięknym widokiem na panoramę pełną 

luksusowych hoteli. Obiadokolacja. Przejazd na lotnisko. 

 

DZIEŃ III: 
Wylot z Dubaju ok. godz. 02:50, przylot do Tokio ok. godz. 17:35. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. Wieczorny spacer dla chętnych w zależności od samopoczucia pielgrzymów. Nocleg. 

 

DZIEŃ IV: 
Śniadanie. Zwiedzanie miasta Tokio, jest to największy ośrodek kulturalny, naukowy i gospodarczy 

kraju, siedziba słynnej giełdy tokijskiej. Zwiedzanie miasta: najstarszej świątyni w Tokio, Muzeum 

Tokio, spacer po położonym obok świątyni pasażu handlowym 

Nakamise. Następnie przejazd do Parku Ueno. W parku znajdują się trzy muzea, sala koncertowa, świątynia 

Tōshō-gū, staw Shinobazu i świątynia Benzaiten, świątynia Gojō (mieszcząca posągi Inari w postaci lisów), 

ogród zoologiczny Ueno, pomnik Takamori Saigō przechadzającego się z psem. Dzięki tym obiektom park jest 

atrakcją turystyczną i miejscem rekreacji, zarówno dla mieszkańców Japonii, jak i obcokrajowców. W parku rośnie 

ok. 2200 drzew wiśni. Po wizycie w parku udamy się do Katedry Najświętszej Marii Panny. Położna jest w 

dzielnicy Bunkyo, powstała pod koniec XIX wieku, zniszczona w czasie II wojny światowej. Obecnie 

odbudowana, 40 metrowa żelbetonowa konstrukcja o unikatowej formie.  

Następnie  przejazd do Ahikabary, wieczorny spacer po dużym centrum handlu, elektrocity, wirtualny plac zabaw 

dla fanów anime i mangi. Sklepy, które niegdyś sprzedawały lampy elektronowe spod lady, dziś przekształciły się 

w ogromne pałace gier upstrzone wizerunkami rysunkowych bohaterów w akcji. W zwariowanej dzielnicy 

Akihibara masz wybór, czy wolisz przygodę w dwu - czy trójwymiarze.  

Obiadokolacja. Nocleg. 
 

DZIEŃ V: 
Śniadanie. Przejazd do Zamku w Himeji: jedna z najstarszych istniejących do dziś budowli Japonii. Został 

wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Razem z zamkami: Matsumoto i Kumamoto tworzy 

grupę japońskich "trzech sławnych zamków" i jest jednym z najczęściej odwiedzanych zamków w 

Japonii. Znany jest też jako Hakuro-jō lub Shirasagi-jō (Zamek Białej Czapli) ze względu na białe 
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zewnętrzne wykończenie. Następnie przejazd do Ogrodów Koko-en. Kolejnym punktem będzie 

uczestniczenie w Ceremonii Picia Herbaty: Ceremonia herbaciana jest wyjątkowym przeżyciem. Jej 

specyficzną cechą jest to, że każda jest inna i nie sposób żadnej powtórzyć. Na cały wzniosły nastrój tego 

wydarzenia składają się piękno ogrodu, przedmioty umieszczone w tokonoma, pora roku, oraz cały 

nastrój, stwarzany przez uczestników. Zarówno goście jak i gospodarz starają się wykonywać wszystkie 

czynności z odpowiednią gracją i lekkością. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ VI: 

Śniadanie. Zwiedzanie Nagasaki w której ewangelię głosili św. Franciszek Ksawery i św. Maksymilian 
Maria Kolbe: kościół Oura, pierwszy dom i mini muzeum św. Maksymiliana Kolbego, (możliwość 

zakupu pamiątek), Klasztor św. Maksymiliana Kolbego, dawna rezydencja Shuhana Takashimy, Park 

Pokoju, Muzeum Bomby atomowej (z zewnątrz), Katedra Urakami, nad którą wybuchła bomba 

atomowa i gdzie modlił się za dusze poległych ofiar Jan Paweł II. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ VII: 
Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Nagasaki: odwiedzimy klasztor Sióstr Rycerstwa Niepokalanej. 

Następnie wyjedziemy poza Nagasaki, do Unzen gdzie odwiedzimy miejsce męczeństwa Japońskich 

Chrześcijan. Byli oni żywcem gotowani w wulkanicznych gejzerach. Potem wrócimy do centrum miasta 
aby odwiedzić kościół poświęcony 26 Męczennikom Japońskim, którzy ponieśli męczeńską śmierć na 

wzgórzach Nishizaka za czasów panowania Szoguna Tokugawy. W tym miejscu Mszę Świętą odprawił 

Jan Paweł II. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ VIII: 
Śniadanie. Czas na zakupy. Zwiedzanie Hiroszimy: Muzeum Pokoju -to muzeum po prostu przytłacza i 

przeraża ogromem tragedii, trudno zapomnieć o jednej z największych światowych tragedii XX-wieku, to 

miejsce zrzucenia przez Amerykanów bomby atomowej. Zobaczymy ruiny Pawilonu Promocji 

Przemysłu-100 metrów nad nim wybuchła bomba atomowa, a mimo to budynek jakimś cudem w 

znacznej mierze ocalał. Jest to miejsce, które w ciągu kilku minut z 250 - tysięcznego, tętniącego życiem 

miejskiego organizmu, zamieniło się w kupkę popiołu, gdzie po ludziach zostały czasem tylko ich cienie, 

gdzie niemal 80 tysięcy osób zginęło na miejscu, ponad 13 tysięcy uznano za zaginione, ponad 30 tysięcy 

było rannych, a kilkadziesiąt tysięcy zmarło na chorobę popromienną. Godne uwagi miejsca: Park 

Pokoju, Dziecięcy Pomnik Pokoju -powstał dzięki 10 - letniej Sadako, która w wyniku wybuchu 

zachorowała na białaczkę. Japończycy wierzą, że papierowe żurawie przynoszą zdrowie i długie życie. 

Dziewczynka postanowiła więc, iż takich żurawi złoży z papieru tysiąc, dzięki czemu wyzdrowieje. 

Niestety przegrała z chorobą, zanim je zrobiła. Zwiedzanie świątyni Miyajima czyli wyspa 

niedoskonałego piękna-zwana inaczej Itsukushima w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Wyspę 

Sanktuarium”, która znajduje się na Wewnętrznym Morzu Japońskim, na zachód od miasta Hiroshima. 

Dobijając do brzegu zobaczymy wyłaniające się z morskich fal najsłynniejsze wrota Japonii, tzw. Torii 

czyli portal z czerwonego drewna kamforowego, będący jednocześnie bramą do świątyni. Torii 

symbolizuje przejście ze świata ziemskiego, a więc „świata skończonego” do „świata nieskończonego”, w 

którym zamieszkują kami (bogowie). Czerwona Brama i pływające św. Ogrody - symbol Japonii. Obecna 

brama jest już ósmą postawioną w tym miejscu. Ma ponad 16 metrów wysokości, co daje jej pierwsze 

miejsce pod względem wielkości w całej Japonii. Opiera się na 6 filarach, a jej dach ma prawie 25 

metrów długości. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ IX: 
Śniadanie. Przejazd do Kioto - zwiedzanie dawniej stolica Japonii i siedziby cesarza. Historyczne Zabytki 

Starożytnego Kioto, które są wymienione na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to m.in. Kiyomizu- 

dera – wspaniała drewniana świątynia na zboczu góry, Kinkaku-ji – Złoty Pawilon UNESCO. Msza Święta, 

spacer starówką Kioto, Gion- dzienica Gejszy, drewniane fasady domów, rozświetlone wieczorem 

latarnie przywołują czasy, gdy po ulicach Kioto przechadzały się gejsze. Do dziś prężnie działają tu 

restauracje i herbaciarnie, w których pracują gejsze. Dostęp do nich jest jednak bardzo ograniczony. 

Jedynie klienci z wystarczająco zasobnym portfelem oraz posiadający stosowne rekomendacje mogą 

cieszyć się towarzystwem gejsz. Oprócz tego odwiedzimy również katedrę Kioto, nawiedzoną przez 

Papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Japonii. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ X: 
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Nara - była pierwsza stolica Japonii w latach 710-740 oraz 745-784 

miasto znane pod nazwą Hejiô-kyô było siedzibą dworu cesarskiego i stolicą Japonii. Po przeniesieniu 
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stolicy miasto stało się ważnym ośrodkiem klasztornym, utraciło natomiast znaczenie polityczne. Nara, 

gdzie na wolności żyje ok 2000 tys. jeleni, które można głaskać, karmić. W Narze jelenie Sika uważane 

są za posłańców bogów oraz opiekunów zwierząt w mieście. Dodatkowo na każdym kroku znajdują się 

małe stoliki, gdzie można kupić CIASTKA dla jeleni! Jeśli tylko jelenie zobaczą nas z ciastkami od razu 

gromadzą się wokół nas, czekając na swoje ciastko. Nara jest traktowana jako duchowe centrum 

jedności narodu. W pobliżu miasta, w zespole buddyjskiego klasztoru Horyuji z 607 r. zachowane są 

najstarsze na świecie drewniane budowle buddyjskie. Tōdai-ji – buddyjski kompleks świątynny w 

japońskim mieście Nara. Wchodzący w jego skład Pawilon Wielkiego Buddy, jest największą drewnianą 

budowlą na świecie. Znajduje się w nim wielki posąg Buddy Rushany o wysokości 16,2 m. Świątynia jest 

również główną siedzibą buddyjskiej szkoły kegon. Została wpisana na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. Kolejną zwiedzaną Świątynią będzie Kofukuji, budynki świątynne są rozsiane na wzniesieniu. 

Przejazd do Tokio. Obiadokolacja. Nocleg. 
 

DZIEŃ XI: 
Śniadanie. Dzielnica Asakusa jest jedną z najbardziej popularnych dzielnic Tokio. Zwykle obszar ten 

przyciąga tłumy turystów, którzy chcą się bliżej zaznajomić z kulturą japońską. Asakusa znana jest przede 

wszystkim ze świątyni Senso-ji. Poświęcona bogini bodhisattva Kannon świątynia należy do najstarszych 

i największych w Tokio. Senso-ji jest doskonałym przykładem architektury japońskiego buddyzmu. 

Świątynia w Asakusa stanowi centrum religijne miasta i gromadzi ogromne rzesze ludzi. Wierni 

zatrzymują się podczas wizyty w świątyni w trzech charakterystycznych punktach: przy kadzielnicy, 

źródle i dzwonach. Asakusa oferuje także wiele rozrywek. Działa tu wiele sklepów i stoisk z pamiątkami, 

gdzie handlowcy oferują specjały lokalnej kuchni. Obiadokolacja. Przejazd na lotnisko. Wylot ok. godz. 

22.00 do Dubaju następnie przelot do Warszawy. 
 

DZIEŃ XII – 10.04.2019r: 
Przylot do Warszawy ok. południa. 

 

CENA: 5000 PLN oraz 1250 EURO od 

osoby. 

Zaliczka przy zapisie 2000 zł. 
 

Cena obejmuje: 
• transfer na lotnisko w Warszawie i z lotniska Chopina do Bielska-Białej 

• Przelot samolotem na trasie Warszawa-Dubaj-Tokio-Dubaj -Warszawa 

• Transfer na miejscu: szybkim pociągiem-shinkansen firmy JR, miejski autobus Kioto, metro i 

tramwaje miejskie 
• 9 śniadań w hotelach, 10 obiadokolacji w lokalnych restauracjach 

• Noclegi wg programu w pokojach 2 osobowych - hotele 2*w Tokio w standardzie 3*, 3* poza 

Tokio (przykładowe hotele 
Hotel Washington Okayama 

Hotel Ekimae Kioto 

Tokio- Sakura Hatagaja Sinjuku 

• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

• Zestaw tour guides na całej trasie 

• Opieka Pilota na całej trasie – P. Tomasz Turek 

• Opieka miejscowego przewodnika w Japonii 

• Ubezpieczenie KL i NNW i BP - 30 tys. Euro/osoba 

 

UWAGA! 
Każdego dnia sprawowana będzie Msza Święta. 

Na wyjazd potrzebny jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wylotu z 

Japonii czyli od 10.04.2019r 

Przy zapisie w kancelarii proszę podać z kim Państwo chcecie nocować w 2 osobowym 

pokoju. 
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Zapisy w kancelarii parafialnej do dnia: 30.11.2018r wraz z wpłatą zaliczki na bilety 

lotnicze w wysokości 2000 zł. (nie podlegającą zwrotowi chyba, że uczestnik znajdzie 

kogoś na zastępstwo lub znajdzie się ktoś inny na zwolnione miejsce z listy rezerwowej. 

Przebukowanie biletów lotniczych jest odpłatne). 

Całość wpłaty należy uiścić w kancelarii do 31 stycznia 2019r 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU: w kancelarii parafialnej w Bielsku-Białej 

Aleksandrowicach tel. 33 / 812 37 03, czynna od wtorku do piątku (w godz.9.00-12.00 i 

15.30-17.00) oraz u ks. Mariusza tel. 695 925 664 i P. Tomasza Turek tel. 501 771 782 

 

Program realizuje Biuro Podróży ,,Abraksas” ul. Stawowa 3/2 40-095 

Katowice; tel./fax: 32 2068502/62 , 

właściciel P. Tomasz Tutek tel. 501 771 782; 

nasz emial: info.abraksas@interia.pl, www.abraksas.com.pl 
 


