Huis voor de Pelgrim
Onze reizen brengen je verder

Op pad met pater Pio

Reizen is leuk. Onderweg zijn.
Andere mensen ontmoeten.
Nieuwe culturen ervaren.
Sfeer proeven. Dat is spannend.
Allicht. En soms wil je net iets
meer: een reis die je verder
brengt. Verder dan alleen maar
naar een nieuw land of een
andere omgeving. Een reis die
je verder helpt op je levenspad.
Die naast het onderweg zijn ook
een inspirerende ervaring is.
Vol rust en verstilling. En die
misschien zelfs helpt om God op
het spoor te komen. Als een echte
pelgrim. Dat treft, want wij zijn
het Huis voor de Pelgrim en onze
reizen brengen je verder!

Op pad met pater Pio
4 t/m 9 oktober 2018
Een van de populairste heiligen van de laatste jaren is ongetwijfeld
pater Pio van Pietrelcina. Je komt in Italië haast geen taxi of
vrachtwagen tegen zónder zijn beeltenis. Al is het maar een klein
gebedsprentje op het dashboard. Haast elke Italiaanse dorspkerk
heeft wel een zij-altaar of nis, waar een afbeelding van de in 2002
heilig verklaarde pater Pio te vinden is.
De pater kapucijn sprak bij leven al veel mensen aan. Zijn vroomheid
en zijn ascetische levensstijl maakten op velen diepe indruk. Toen hij
in 1968 overleed, gold hij voor velen al als een belangrijke heilige
van deze tijd. Het klooster in San Giovanni Rotondo, waar hij
het grootste deel van zijn leven gewoond had, groeide als snel
uit tot een bedevaartsoord. Tegenwoordig trekken er elk jaar
miljoenen pelgrims naartoe.
Tijdens onze reis gaan wij op pad met pater Pio. Aan de hand
van de plekken waar hij woonde, volgen we zijn leven op de voet.
We bezoeken zijn geboortedorp, de kathedraal waar hij tot priester
werd gewijd en San Giovanni Rotondo, waar in een moderne basiliek
zijn graf te vinden is. Hij neemt ons bij de hand en laat ons ervaren
waarom het geloof zo belangrijk voor hem was.

Een van de populairste heiligen
van de laatste jaren is ongetwijfeld
pater Pio van Pietrelcina

Hoogtepunten programma
Pater Pio van Pietrelcina (1887-1968) is één van de populairste
volksheiligen van deze tijd. Zijn graf in San Giovanni Rotondo
in Zuid-Italië wordt elk jaar door miljoenen pelgrims bezocht.
In die rij sluiten wij ons aan. We gaan op pad met pater Pio en
bezoeken plaatsen die belangrijk zijn geweest in het leven van
deze bijzondere heilige.
Napels en Benevento
We beginnen onze reis in Napels, de hoofdstad van de regio.
Al in de Romeinse tijd telde Neapolis mee en in de Middeleeuwen
was het zelfs de grootste stad van Europa. Vervolgens gaan we naar
Benevento, nog zo’n oud centrum van Romeinse cultuur. Al meer
dan duizend jaar zetelt hier een aartsbisschop. De oudste resten van
de huidige kathedraal dateren uit de dertiende eeuw. In deze kerk
werd pater Pio in 1910 tot priester werd gewijd.
Pietrelcina
Wie het bijzondere leven van pater Pio wil begrijpen, moet zijn
geboortedorp Pietrelcina bezoeken. Het huis waar hij in 1887 als
Francesco Forgione werd geboren, is er nog te bezoeken. Evenals
de parochiekerk waar hij werd gedoopt en het huisje, waar hij later
als jonge priester een tijd woonde. Pietrelcina telt zo’n drieduizend
inwoners. Het ligt op een vlakte, omringd door lage heuvels en kleine
riviertjes. Het is een typisch Italiaans plaatsje met pleintjes en kleine
steegjes. In het kleine museum dat helemaal aan pater Pio is gewijd,
kunnen we op beeldende wijze kennis maken met zijn leven en werk.
Piano Romana
Even buiten Pietrelcina ligt Piana Romana. Oorspronkelijk niet
meer dan een kaal landschap, waar pater Pio als jonge jongen vaak
kwam. Hier in het veld had hij zijn eerste mystieke ervaringen.

San Giovanni Rotondo
Op het schiereiland Gargano aan de oostkust van Italië ligt
San Giovanni Rotondo. Hier heeft pater Pio van 1916 tot aan zijn
dood in 1968 gewoond. Toen hij er als jonge pater aankwam,
stond het klooster ver van de bebouwde kom tussen velden en
hellingen, waarop alleen wat schapen en geiten graasden. Een smal
weggetje leidde naar het een paar kilometer verderop gelegen dorp.
Nu is het klooster het centrum van een groot bedevaartsoord,
met meerdere kerken en basilieken, een groot kruiswegpark
en een door pater Pio gebouwd ziekenhuis.
In het klooster bevindt zich de cel, die pater Pio bewoonde,
met daarin een eenvoudig bed, een kruisbeeld, een schrijftafel en
wat kleine spulletjes. Meer had hij niet. De kloosterkapel waar hij
vaak de mis opdroeg, is nog steeds in gebruik. Maar om de stroom
aan pelgrims te kunnen opvangen, werd ernaast een grotere kerk
gebouwd. Een paar jaar geleden is een nog grotere moderne
bedevaartbasiliek in gebruik genomen. In de crypte ligt het lichaam
van pater Pio opgebaard in een glazen schrijn. We nemen hier ruim
de tijd om pater Pio te leren kennen.

Pater Pio

San Giovanni Rotondo

Monte Sant’Angelo
Niet ver buiten San Giovanni Rotondo ligt een nog veel oudere
regionale bedevaartplaats. Deze is gewijd aan de aartsengel Michaël,
die hier in een grot verscheen. Pater Pio ging regelmatig naar deze
plek om zelf te bidden. Rond de grot is een pittoresk stadje ontstaan,
dat ook de moeite van een bezoek waard is.
Bari
De laatste dag van onze verblijf in Zuid-Italië brengen we een
bezoek aan Sint Nicolaas. Nu we zo dicht in de buurt van zijn graf
zijn, mogen we als Nederlandse pelgrims hier niet wegblijven.
Sinds de elfde eeuw worden de relieken van deze ‘goedheiligman’
in de kathedraal van Bari bewaard, door zeelui meegebracht vanuit
Myra in het huidige Turkije. Bari kent verder een goed bewaard
gebleven historisch centrum met een robuust kasteel, prachtige
kerken, pleinen en kronkelstraatjes.

Sint Nicolaas

Monte Sant’Angelo

Programma van dag tot dag (onder voorbehoud)
Donderdag 4 oktober 2018
• vliegreis naar Napels
• bezoek Napels en Benevento
• H. Mis in kathedraal Benevento
• overnachting in Benevento
Vrijdag 5 oktober 2018
• bustocht naar Pietrelcina
• bezoek aan museum en geboortehuis pater Pio
• H. Mis in parochiekerk
• gezamenlijke lunch in Pietrelcina
• bezoek aan Piana Romana
• bustocht naar San Giovanni Rotono
• overnachting in San Giovanni Rotondo
Zaterdag 6 oktober 2018
• rondleiding door heiligdom en ziekenhuis San Giovanni Rotondo
• H. Mis
• ontmoeting met paters kapucijnen van communiteit van pater Pio
• deelname aan lichtprocessie
• overnachting in San Giovanni Rotondo

Baai Napels

Zondag 7 oktober 2018
• H. Mis
• lunch met typische Italiaanse streekgerechten in olijvenboerderij
Calderoso, ooit geschonken aan Pater Pio
• bezoek aan Monte Sant’Angelo
• overnachting in San Giovanni Rotondo
Maandag 8 oktober 2018
• bustocht naar Bari
• H. mis in Sint Nicolaasbasiliek
• stadswandeling door Bari
• mogelijkheid om stad op eigen gelegenheid verder te verkennen
• overnachting in omgeving Bari
Woensdag 9 oktober 2018
• Terugvlucht

Bari

Calderoso

Inschrijfformulier
Op pad met pater Pio
4 t/m 9 oktober 2018

Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen
Achternaam
Eigen familienaam vrouw
Voorletters

man / vrouw Doorstrepen wat niet van toepassing is

Eerste voornaam Zoals in paspoort vermeld
Adres
Postcode			 Woonplaats
Telefoonnummers Vast en mobiel		
Geboortedatum

			

E-mail
Paspoort / ID-kaart nr		

Geldig tot

Zorgverzekeraar 			

Polisnummer

Eventueel dieet Ook vegetarisch e.d.
Kamerindeling Naam en adres kamergenoot

Reissom
O reissom € 820		

O

eenpersoonskamer (toeslag € 195)

Contactpersoon in Nederland Naam en telefoonnummer
Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze
algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.
Datum 				

Handtekening

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs
te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht
T: 043 – 3215715 E: info@huisvoordepelgrim.nl I: huisvoordepelgrim.nl
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Reisgegevens
Datum
• donderdag 4 t/m dinsdag 9 oktober 2018
Reissom
• € 820 per persoon op basis van een tweepersoonskamer
• € 195 toeslag eenpersoonskamer – beperkt beschikbaar
Een aanbetaling is niet nodig, de volledige reissom dient acht weken
voor vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven.
De reissom is inclusief
• retourvlucht luchthaven NL/B/D – Napels / Bari
• vijf overnachtingen in goede hotels, in een tweepersoonskamer 		
met bad/douche op basis van halfpension
• tijdens de maaltijden wijn en water op tafel
• uitgebreide italiaanse lunches op dag 2 & dag 4
• vervoer in Italië
• begeleiding door Nederlandse pastor en reisleider
• alle excursies en entrees (voor zover opgenomen in programma)
• uitgebreide reisinformatie
• toeristenbelasting
Reis- en annuleringsverzekering
In de reissom is géén reis- en annuleringsverzekering opgenomen.
Wij raden u aan om deze zelf af te sluiten na boeking van uw reis.
Voor het afsluiten van een annuleringsverzekering geldt dat dit
vaak binnen een aantal dagen na boeking dient te gebeuren.
Vraag dit na bij uw verzekeringsagent.
Rondreis
Deze pelgrimage op pad met Pater Pio is een 6-daagse rondreis
met overnachtingen op verschillende locaties.

Reisdocumenten
Om aan deze reis deel te kunnen nemen, dient u over een geldig
paspoort of identiteitsbewijs te beschikken.
Programma
De voorgestelde programmaonderdelen zijn onder voorbehoud
en mede afhankelijk van de vluchten die geboekt kunnen worden.
Algemene reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van het Huis voor
de Pelgrim van toepassing. Meer informatie hierover is verkrijgbaar
bij ons kantoor.
Let op!
Van de deelnemers wordt een goede conditie verwacht.
Het programma bevat enkele stadswandelingen. Houd er rekening
mee dat u zelf uw bagage van en naar de bus dient te brengen.
Informatie en aanmelding
Heeft u interesse om mee te gaan? Vul dan per persoon het
aanmeldingsformulier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact
met ons op: info@huisvoordepelgrim.nl of 043 321 57 15.

Napels

Foto pagina 1: pater Pio
Foto pagina 16: olijfboom Puglia
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