Hành Hương thăm viếng
Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung Gia Lợi và Ý Đại Lợi
từ ngày 18/9 đến 28/9 năm 2017
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể - Houston, Texas tổ chức
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Ngày 1 – Rời Hoa Kỳ – Chuyến bay từ Houston – London – Prague.
Ngày 2 – PRAGUE (Czech Republic = Cộng Hòa Tiệp Khắc) – Ban sáng đến Phi Trường Prague. Xe
Bus đón phái đoàn tham quan thành phố và dùng bữa trưa. Sau đó, lấy phòng khách sạn, nghỉ ngơi và
dùng bữa tối. Trước và sau bữa tối, tự do tham quan thành phố.
Ngày 3 – PRAGUE – Sau bữa sáng, tham quan lâu đài (Prague Castle) lớn nhất thế giới (570 m x 130 m)
có từ thế kỷ thứ 9; kính viếng nhà thờ chánh tòa Thánh Vitus; tham quan đại sảnh Wladislav và quốc lộ
Vàng. Kính viếng và dâng thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ khải hoàn (xây dựng 1611-1613) có tượng Chúa
Hài Nhi (chữa lành) rất linh thiêng. Sau bữa trưa, tham quan công trường cổ kính nơi có chiếc đồng hồ
thiên văn nổi tiếng, thăm vùng biệt cư dân Do Thái, và tản bộ qua chiếc cầu lịch sử Charles xây dựng
năm 1357, bắt ngang qua dòng sông Vltava. Sau bữa tối, tự do tham quan thành phố…, nghỉ đêm.
Ngày 4 - PRAGUE/WADOWICE/KRAKOW (Poland = Ba Lan) – Sau bữa sáng, trả phòng khách
sạn. Xe Bus rời thành phố Prague, di chuyển phái đoàn sang quốc gia Poland (Ba Lan). Trên đường đi sẽ
ghé thăm thành phố Wadowice, nơi chào đời và thời thơ ấu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II; Tu
viện Thánh Bênêđíctô - Kalwaria Zebrzydowska (nơi đây được coi là đất thánh Giêrusalem của Ba Lan)
và cũng là nơi thời niên thiếu, Đức Gioan Phaolô II thường đến cầu nguyện và suy ngắm đàng Thánh
Giá). Dâng thánh lễ tại giáo họ Wadowice, nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lãnh nhận Bí Tích
Thanh Tẩy, sau đó thăm viếng ngôi nhà của gia đình ông bà cố, hiện nay là bảo tàng viện di tích gia đình
ĐGH. Tiếp tục đến thành phố Krakow, lấy phòng khách sạn, bữa tối và nghỉ đêm.
Ngày 5 – KRAKOW - "THE POLISH ROME – Kinh thành Rôma của Ba Lan" - Sau bữa sáng,
phái đoàn tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Florian – (Quan Thầy của những người lính chữa lửa) nơi
đây Đức Gioan Phaolô đã thi hành việc mục vụ và trong thời kỳ làm tuyên úy cho sinh viên, ngài cũng đã
cư trú tại giáo xứ này. Sau đó, phái đoàn tham quan quảng trường của Lâu Đài Hoàng Gia có từ thế kỷ
16th và viếng thăm nhà thờ chánh tòa Wawel là nơi an táng nhiều vị vua của Ba Lan qua nhiều thế kỷ.
Sau đó tản bộ viếng thăm khu phố cổ, nơi có nhiều báu vật còn lưu lại từ thời cổ kim. Tham quan ngọn
tháp cao nổi tiếng của tòa đô sảnh (Town Hall, Cloth Hall và Collegium Maius) tọa lạc tại viện đại học cổ
kính có từ thế kỷ 14, 15 (và cũng là nơi Đức Gioan Phaolô II đã cứ trú thời còn là sinh viên); kính viếng
nhà thờ Đức Mẹ Maria nổi tiếng. Nơi đây, phái đoàn có cơ hội nghe lại tiếng chuông “Hejnal” thời danh
từ nơi ngọn tháp cao, tiếng chuông được dùng để cảnh báo dân cư khi quân địch sửa soạn tấn công thành
Krakow thời chiến tranh. Sau bữa trưa, phái đoàn kính viếng Đại Vương Cung Thánh Đường Lòng
Thương Xót Chúa mới được xây dựng, cùng với tu viện và thánh tích của Thánh Nữ Maria Faustina
Kowalska, người được nhìn thấy Chúa Giêsu với những luồng sáng tình thương chiếu từ Thánh Tâm
Chúa. Chị Maria Faustina Kowalska chào đời ngày 25 tháng 8 năm 1905 và qua đời ngày 5 tháng 10
năm 1938 tại Krakow, hưởng dương 33 tuổi. Chị được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong
hiển thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000. Bữa tối tại khách sạn… tự do dạo phố và nghỉ đêm.
Ngày 6 – AUSCHWITZ & CZESTOCHOWA – Sau bữa sáng, phái đoàn đến Trại Tập Trung
Auschwitz nổi tiếng của Đức Quốc Xã, viếng thăm bảo tàng viện Tử Đạo. Trong chuyến tông du Ba Lan
lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1979, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm phòng giam Thánh
Maximilian Kolbe tại Trại Tập Trung Auschwitz. Phái đoàn tiếp tục đến Czestochowa viếng thăm tu viện
Jasna Gora nơi có Đền Thánh kính bức tranh nổi tiếng Đức Bà đen (Black Madonna) – Our Lady of
Czétochowa - Nữ Hoàng của Ba Lan (bức tranh này được coi là di tích linh thiêng nhất của quốc gia Ba
Lan và rất nhiều phép lạ đã đến từ bức tranh này). Phái đoàn kính viếng đền thánh và tham dự thánh lễ.
Sau bữa trưa, tự do tiếp tục kính viếng đền thánh… hoặc dạo phố, mua sắm. Trở lại Krakow dùng bữa tối
và nghỉ đêm.
Ngày 7 – KRAKOW/BUDAPEST (Hungary = Hung Gia Lợi) – Sau bữa sáng, trả phòng khách sạn.
Sau thánh lễ, xe Bus rời Krakow đi ngang qua biên giới Slovakia (Cộng Hòa Slovak) bằng tuyến đường
Banska Bystrica vùng miền núi Lower Tatra để đến thành phố nổi tiếng Budapest, của (Hungary) quốc
gia Hung Gia Lợi. Lấy phòng khách sạn, bữa tối, sau đó du thuyền trên Sông Danube, tham quan thành
phố dọc theo hai bên bờ sông. Trở lại khách sạn, nghỉ đêm.
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Ngày 8 – BUDAPEST – Tham quan lâu đài Buda, Fishermen’s Bastion và kính viếng ngôi thánh đường
cổ kính Gothic kính Thánh Matthêu xây dựng từ thế kỷ 13-15. Tham quan pháo đài thời danh của thành
phố, sau đó, băng ngang chiếc cầu nổi tiếng Elizabeth để tiến sang thăm tòa đô sảnh và quảng trường cho
khách bộ hành…, mua sắm quà kỷ niệm. Sau bữa trưa, tham quan Công Trường Anh Hùng, và các thắng
cảnh cũng như những địa danh nổi tiếng của thành phố. Sau đó kính viếng và dâng thánh lễ tại Vương
Cung Thánh Đường Thánh Stephen có ngọn tháp cao nhất ở Budapest (96 mét), được xây dựng để vinh
danh Vua Stephen (975-1038), vị hoàng đế đầu tiên của Hung Gia Lợi. Bữa tối (có 1 không 2) tại Gypsy
Tavern và thưởng thức văn nghệ dân ca cổ truyền của người bản xứ.
Ngày 9 – BUDAPEST/ROME (Italy = Ý Đại Lợi) – Sau bữa sáng, trả phòng khách sạn. Phái đoàn đáp
chuyến bay từ Phi Trường Budapest, Hung Gia Lợi để sang Rôma, Ý Đại Lợi. Dùng bữa trưa tại
Rôma…, sau đó, kính viếng nhà nguyện Thang Thánh (nơi lưu giữ những bậc thang được mang về từ
Giêrusalem và giáo hữu tin rằng Chúa Giêsu đã bước trên những bậc thang này khi vác Thập Giá lên
đồi Golgotha). Sau đó, kính viếng Đền Thờ Thánh John Lateran. Sau bữa tối tại khách sạn…, tự do dạo
phố Rôma và nghỉ đêm.
Ngày 10 - ROME – Ban sáng, tham dự buổi triều yết Đức Thánh Cha Phanxicô tại quảng trường Thánh
Phêrô. (Nếu Đức Giáo Hoàng không có mặt tại Rôma trong ngày hôm đó, phái đoàn sẽ có chương trình
khác). Sau bữa trưa, kính viếng Đền Thờ Thánh Phêrô, Nhà Thờ Sacred Heart of Rome = Nhà Thờ
Thánh Tâm tại Rôma nơi còn cất giữ nhiều dấu tích các linh hồn ở luyện tội đã hiện về xin cầu nguyện,
và sau đó phái đoàn sẽ viếng thăm Nguyện Đường Santa Maria della Concezione dei Cappuccini nơi lưu
giữ rất nhiều bộ xương người do các tu sĩ Capuchin quản nhiệm. Sau đó, tham quan các di tích lịch sử tại
Rôma: Quảng Trường Dấu Tích Thời Cổ Rôma, Khải Hoàn Môn Vua Constantine, Mộ Người Lính Vô
Danh, Quảng Trường Coliseum và cuối cùng phái đoàn đến Giếng Phun Nước Ước Nguyện - Trevi
Fountain để thưởng lãm hoặc xem du khách (theo tập tục) hay chính mình ném những đồng tiền cắc vào
giếng phun nước vĩ đại và nổi tiếng nhất tại Rôma – (nhiều du khách nghĩ rằng nhờ ném những đồng tiền
cắc vào giếng phun nước này, họ có cơ hội may mắn trở lại Rôma một lần nữa). Sau bữa tối tại khách
sạn, phái đoàn tâm sự… chia tay, hoặc tự do dạo phố Rôma đêm cuối cùng.
Ngày 11 - ROME/USA – Ban sáng rời Phi Trường Rôma và sẽ có mặt tại Phi Trường Houston cùng
ngày chiều thứ Năm.

Chi phí mỗi người là $4,670.00 bao gồm: Vé Máy Bay, Khách Sạn 4 hoặc 5 sao (2 người 1 phòng),
Xe Bus deluxe (chỉ đi một xe), 3 bữa ăn: sáng-trưa-tối, vé vào cửa những di tích, thắng cảnh, du
thuyền Sông Danube và cũng bao gồm tiền Tip cho (Khách Sạn, Tiệm Ăn, Tài Xế, người hướng
dẫn địa phương tại 4 quốc gia). Phòng 1 người, xin trả thêm $600.00.
Thắc mắc và ghi danh, xin liên lạc:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể
8503 S. Kirkwood Rd.
Houston, TX 77099
281-495-8133
hanhhuongdatthanh@yahoo.com
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