JAPONIA
Śladami Świętych Męczenników Japońskich, św. Maksymiliana Kolbego
i św. Jana Pawła II
Tokio – Odaiba – Hakone – Kioto – Takatsuki – Nara - Inari – Nagasaki – Oura –
wulkan Unzen – Shimabara – Hara – Jojima – Konagai – Fukuoka – Tsuwano –
Hiroshima – Miyajima – Akita – Tokio – Jokohama - Narita
02-16.06.2019
CENA: 14 500 PLN
Dzień 1
Warszawa – Tokio. Zbiórka na lotnisku Warszawa – Okęcie, odprawa i przelot do Tokio na
lotnisko Narita o godz. 14:40.
Dzień 2
Tokio – Akabane. Przylot na lotnisko Narita, przejazd do hotelu, krótki odpoczynek, obiad.
Następnie wizyta w kościele św. Ignacego, przy katolickim uniwersytecie Sophia, gdzie w pierwsze
niedziele miesiąca celebrowana jest Msza św. po polsku. Msza św. w kościele w Akabane u o.o.
Franciszkanów konwentualnych. Przejazd do hotelu w Kawasaki i nocleg.
Dzień 3
Tokio – Odaiba. Śniadanie w hotelu, przejazd do katedry Najświętszej Marii Panny w Tokio. Msza
święta w katedrze. Następnie przejazd autobusem i pociągiem do Asakusa pod bramę Kaminarimon
przed świątynią buddyjską Sensoji. Wizyta w parku Sumida. Rejs statkiem rzeką Sumida na
sztucznie usypaną wyspę Odaiba. Obiad. Przejazd kolejką Yurikamome. Wizyta na piętrze
widokowym w tokijskim urzędzie metropolitalnym. Powrót do hotelu w Kawasaki i nocleg.
Dzień 4
Hakone. Śniadanie w hotelu. Przejazd do ośrodka Hakone z pięknym widokiem na górę Fuji.
Przejazd autobusem, pociągiem, kolejką górską i linową, rejs statkiem. Obiadokolacja. Wizyta i
msza święta w kościele św. Michała przy klasztorze Sióstr Opatrzności Bożej. Powrót do hotelu w
Kawasaki, nocleg.
Dzień 5
Kioto. Śniadanie w hotelu, przejazd shinkansenem do Kioto. Zwiedzanie kompleksu świątyń
buddyjskich Daitokuji ze słynnym Złotym Pawilonem. Wizyta w świątyni Kotoin gdzie znajduje się
grób Gracji Hosokawy, katoliczki, która przyjęła chrzest na początku XVII w. Wizyta w świątyni
Zuihoin wybudowanej przez Sorina Otomo. Obiad w restauracji Ganko Takasegawa Nijoen (zestaw
tradycyjnej japońskiej kuchni) z tradycyjnym, japońskim ogrodem, a jedzenie serwowane przez
panie w kimonach. Przejazd autobusem i msza święta w katedrze św. Franciszka Ksawerego.
Spacer uliczką Pontocho, z tradycyjną japońską zabudową. Przejazd autobusem, przejście przez
Most Shomen, kamień upamiętniający męczeńską śmierć ok. 50 japońskich katolików w 1623 roku.
Powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 6
Takatsuki – Nara - Inari. Śniadanie w hotelu. Wizyta w Takatsuki w kościele poświęconym
pamięci japońskiego błogosławionego Justyna Ukona Takayamy (1552-1615), samuraja, który był
oddanym ewangelizatorem Japonii. Msza święta, przejście pod pomnik bł. Justyna i wizyta w

lokalnym muzeum. Przejazd do Nara. Wizyta w świątyni Todaiji, wpisanej na listę dziedzictwa
kulturowego UNESCO, mieszczącej 15 metrowy posąg Wielkiego Buddy, jeden z największych
posągów Buddy na świecie (poł. VIII w). Wokół świątyni można zobaczyć spacerujące na wolności
sarenki, symbolizujące bothisatwów, rodzaj świętych będących w buddyzmie łącznikami między
światem ziemskim i niebiańskim. Przejście i wizyta w katolickim kościele w Nara. Obiad. Przejazd
do stacji Inari. Spacer po jednym z największych w Japonii chramów shintoistycznych
poświęconych bóstwu Inari, które zapewnia obfite plony i sukces w prowadzeniu biznesu. Spacer
korytarzem z czerwonych bramek torii. Przejazd do hotelu w Himeji, nocleg.
Dzień 7
Nagasaki. Śniadanie w hotelu. Przejazd do Nagasaki. Zwiedzanie muzeum 26. Męczenników
Japońskich, w tym Pawła Miki z Kioto, ukrzyżowanych w Nagasaki, na wzgórzu Nisizaka 5 lutego
1597 roku. Jest to również miejsce męczeństwa polskiego jezuity o. Wojciecha Męcińskiego
zamęczonego wraz z 4 włoskimi jezuitami ok. 17 marca 1643 roku. Przejście do kościoła
Nakamachi, pod pomnik Tomasza Nishi i 15 męczenników beatyfikowanych i kanonizowanych
przez Papieża Jana Pawła II. Obiadokolacja. Przejście do hotelu, nocleg.
Dzień 8
Nagasaki - Oura. Śniadanie w hotelu. Przejazd do Oura. Zwiedzanie Domu Bożego w Oura –
najstarszego kościoła japońskiego i muzeum chrześcijaństwa, pierwszego miejsca pracy św.
Maksymiliana Kolbe. Możliwość zakupienia pamiątek. Małe muzeum chrześcijaństwa. Wizyta w
budynku obok Oura, gdzie mieścił się pierwszy dom Maksymiliana Kolbe i gdzie wydano pierwszy
numer Rycerza Niepokalanej. Przejazd do Hongochi. Klasztoru Ojców Franciszkanów. Msza św.,
zwiedzanie muzeum św. Maksymiliana Kolbe, wizyta w grocie Lourdes. Przejazd i zwiedzanie
katedry w Urakami. Wizyta w Muzeum wybuchu bomby atomowej i Parku Pokoju. Przejazd i
wizyta na wulkanie Unzen. Przejazd do hotelu, kolacja, możliwość skorzystania z kąpieli w
gorących źródłach, nocleg.
Dzień 9
Unzen – Shimabara - Hara. Śniadanie w hotelu. Przejazd autokarem do piekła Unzen, czyli
gejzerów, miejsca męczeństwa wyznawców Chrystusa. Wizyta i msza święta w kościele św. Jana
Pawła II. Przejazd do Shimabary, zwiedzanie dzielnicy samurajskiej koło zamku, podejście pod
zamek i wizyta kościele. Przejazd i wizyta w miejscu, gdzie stał zamek Hara. Miejsce powstania
zorganizowanego w 1637 roku przez chłopów, głównie katolików, krwawo stłumionego przez
władze. Jest to największy cmentarz katolicki w Japonii, gdzie spoczywa ok. 37 000 zabitych.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 10
Jojima – Konagai. Śniadanie w hotelu. Przejazd na wyspę Jojima, gdzie jest największe
zagęszczenie katolików w całej Japonii. Przejazd na Kamino-shima, czyli Boską Wyspę, gdzie na
życzenie Franciszka Ksawerego ustawiona została figurka Matki Boskiej, widoczna dla marynarzy
wpływających do portu. Obiad. Przejazd do Konagai, głównej siedziby Sióstr Rycerstwa
Niepokalanej, gdzie przebywają trzy siostry z Polski. Wizyta na grobach polskich franciszkanów
konwentualnych, którzy przybyli do Japonii z o. Maksymilianem Kolbe, w tym o. Mieczysława
Mirochny, założyciela żeńskiego zgromadzenia Rycerstwa Niepokalanej. Modlitwa w kaplicy o.
Maksymiliana Kolbe. Msza święta i herbatka u sióstr. Przejazd do hotelu w Fukuoka, nocleg.
Dzień 11
Fukuoka – Tsuwano. Śniadanie w hotelu. Fukuoka, miasto, w którym w 1587 r. wydany został
edykt antychrześcijański, a bł. Justyn Ukon Takayama dostał ultimatum porzucenia wiary w zamian

za możliwość dalszej kariery, lub bycia pozbawionym majątku i tytułów. Wizyta w katedrze Naszej
Pani Zwycięstwa. Obiad w postaci zestawów bento w pociągu. Przejazd do Tsuwano, miejsce gdzie
znajdował się obóz koncentracyjny dla katolików, których zmuszano do porzucenia wiary podczas
drugiego pogromu katolików w drugiej połowie XIX w. Miejsce uznanych przez diecezję
Hiroshima objawień maryjnych w 1870 roku, miejsce męczeństwa 36 męczenników, o których
beatyfikację zabiega Kościół japoński. Przejście do Przełęczy Dziewicy i msza święta w
tamtejszym kościele. Przejazd do hotelu w Hiroshimie, nocleg.
Dzień 12
Hiroshima - Miyajima. Śniadanie w hotelu. Msza święta w Katedrze Pokoju, którą odwiedził w
1981 roku św. Jan Paweł II. Przejście w okolice Muzeum Pokoju i do Parku Pokoju, gdzie
znajdowało się epicentrum wybuchu bomby atomowej. Przejazd pociągiem i promem na wyspę
Miyajima. Słynne miejsce widokowe przedstawiające czerwoną bramę chramu shintoistycznego w
morzu. Obiad. Przejazd do Kawasaki, nocleg.
Dzień 13
Akita. Śniadanie w hotelu. Przejazd shinkansenem z Tokio do Akita. Sanktuarium Matki Boskiej w
Akita, w północnej Japonii, przy klasztorze s. Służebnic Eucharystii. Jedyne sanktuarium maryjne
w Japonii. W latach 1973-81 miały tu miejsce zjawiska, które w 1984 r. uznane zostały przez
biskupa miejsca za nadprzyrodzone. W październiku 2013 roku Papież Franciszek wybrał
sanktuarium w Akita jako jedno z 10 sanktuariów maryjnych na świecie do nocnego czuwania na
zakończenie roku wiary. Czas na zakup przekąsek i picia. Przejazd i msza święta w sanktuarium.
Różaniec w kaplicy Matki Bożej dla chętnych, zakup dewocjonaliów i powrót autobusem do stacji
Akita. Kolacja, przejazd do hotelu, nocleg.
Dzień 14
Akita – Tokio - Jokohama. Śniadanie w hotelu. Msza święta w kościele w Akita. Przejazd do
Tokio. Obiad i spacer w Chińskim Mieście. Przejście do katedry Yamanote, Yamasita Park nad
morzem i Minato mirai. Wjazd na 69 piętro Landmark Tower w Jokohamie z widokiem na zatokę.
Przejazd do hotelu w Narita, nocleg.
Dzień 15
Narita - Warszawa. Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko, odprawa i przelot do Warszawy na
lotnisko Okęcie o godz. 10:15. Przylot do Warszawy o godz. 14:25. Zakończenie pielgrzymki i
planowanie następnej.

Świadczenia:
• bilety lotnicze Warszawa – Tokio – Warszawa
• transfer z i na lotnisko w Japonii
• noclegi w hotelach 3* w pokojach 2/3-osobowych z łazienkami
• śniadania i obiady według programu
• bilety na przejazdy pociągami zgodnie z programem
• przejazdy busem lub autokarem zgodnie z programem
• opieka pilota/przewodnika w języku polskim
• codzienna msza św.
• opieka duchowa kapłana na całej trasie
• opłaty za przewodników lokalnych
• ubezpieczenie KL i NNW, bagażu i od chorób przewlekłych
• system Tour Guide

Cena nie obejmuje:
• napiwków dla pilota, kierowców, obsługi hotelowej (25 000 jenów), płatne pilotowi na
miejscu
• dopłaty do pokoju jednoosobowego (1 900 PLN)
• napojów w czasie posiłków
• dodatkowych posiłków
• wydatków osobistych, na które sugerujemy zabrać min. 300 USD kieszonkowego
• dodatkowych wycieczek nieuwzględnionych w programie
Ważne informacje:
• cena wyjazdu zawiera składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
• koszt pielgrzymki może ulec małej korekcie ze względu na niestabilny rynek paliw oraz
niestabilną sytuację polityczną
• organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania w zależności od
pogody, kondycji uczestników oraz godzin otwarcia obiektów
• paszport musi być ważny minimum 1 rok od daty powrotu z wyjazdu i musi posiadać co
najmniej 2 wolne strony

