
 

 
OAZA NOWEGO ŻYCIA III st. - RZYM 01 – 17.08.2015 

 
1 dzień – Wyjazd o godzinie 16:00 

2 dzień – Przyjazd do Rzymu około godziny 16:00 . Bazylika św. Jana na Lateranie              

3 dzień - Bazylika św. Pawła za murami (w miarę możliwości zorganizowanie spotkania z Małymi 

Siostrami Karola de Foucauld)                                                                                               

4 dzień - Bazylika NMP Większej (spotkanie z przedstawicielami ruchu Comunione e Liberazione)                                                                                                                        

5 dzień - Bazylika św. Piotra (spotkanie z Ojcem Świętym, Piotrem naszych czasów, prawdopodobnie 

wypadnie w środę, więc będzie to dzień audiencji, ale może uda się zorganizować audiencję w 

mniejszej grupie)                                                                           

6 dzień - Grób św. Piotra                                                                                                      

7 dzień - Bazylika św. Wawrzyńca za murami                                                                            

8 dzień - Kościół Quo Vadis (spotkanie z ruchem Focolare)                                                        

9 dzień - Bazylika św. Sebastiana (spotkanie z grupą neokatechumenalną)                                   

10 dzień - Bazylika św. Krzyża Jerozolimskiego (w tym dniu wypada droga krzyżowa, więc może w 

Colosseum)                                                                                                                           

11 dzień - Bazylika dwunastu Apostołów (spotkanie z Rycerstwem Niepokalanej, bądź z 

franciszkanami)                                                                                                                 

12 dzień - Panteon (np. spotkanie z ruchem Movimento Oasi)                                                

13 dzień - Bazylika św. Klemensa                                                                                         

14 dzień - w tym dniu przeżywany jest dzień wspólnoty z innymi oazami, ale z racji że w sierpniu 

raczej nie będzie oaz w Rzymie to może uda się zobaczyć Castel Gandolfo?)                            

15 dzień - Bazylika św. Sabiny na Awentynie (spotkanie z ruchem ewangelizacyjnym np. Legion Maryi, 

Agape itp.)                                                                                                             

16 dzień - Bazylika NMP na Zatybrzu. Wyjazd w drogę powrotną.              

17 dzień – przyjazd do Polski. 

ILOŚĆ DNI Cena za osobę grupa 45 uczestników 

17 dni / 14 HB 2 700 zł 
 
Cena zawiera: przejazd autokarem klasy turystycznej, 14 noclegów  w hotelu *** w okolicach 
Rzymu pokoje 2,3 osobowe z łazienkami, wyżywienie: 14 śniadań (wzmocnionych), 14 obiadokolacji, 
usługę pilota - rezydenta, ubezpieczenie NNW, KL, podatek VAT, organizację wejść do zwiedzanych 
obiektów, bilety komunikacji miejskiej. 
 
Cena nie zawiera: biletów wstępu wg programu, przewodników lokalnych , napoi do obiadokolacji, 
wycieczek fakultatywnych do Asyżu około 20 Euro i  San Giovanni około 20 Euro 
 
Zgłoszenia do 15 lutego 2015 r. w biurze Centrum Ruchu  
Światło – Życie Archidiecezji Przemyskiej, poniedziałek – sobota, 
godz. 15:30 – 17:30. Bezzwrotna zaliczka 300 zł. 


