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CELEBREM LA FE AMB EL NOU PAPA 
 
 
Pelegrinatge de 
l’Arxidiòcesi de 
Barcelona a Roma  
18 - 20 maig 2013 
 

 

Presidit pel Cardenal  
Lluís Martínez Sistach 

Arquebisbe Metropolità de Barcelona 
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Itinerari 3 dies: 
 
18.05.13  Dissabte  
Barcelona - Roma 
 
Presentació a la terminal T1 de l’aeroport de El Prat a les 09.45h davant dels 
mostradors de la companyia aèria ALITALIA.  
Tràmits de facturació i embarcament assistits pel personal de Ruth Travel que 
ens acompanyaran durant tot el viatge.   
 
Sortida amb el vol AZ-77 a les 11.45h amb destinació ROMA, bressol de la 
civilització occidental i de la nostra Església.   
 
Arribada a les 13.30h a l’aeroport de Fiumicino. Benvinguda per part d’un 
assistent de parla hispana que ens acompanyarà en un autocar privat fins a 
l’hotel Cardinal St. Peter 4**** o similar.  
(Hotel molt ben ubicat per la seva proximitat a la ciutat del Vaticà) 
 
Web: www.cardinalhotelrome.com 
Adreça: Via Leone Dehon, nº 71. 00165 - Roma.  
Telèfon: 00.39.06.632252 
 
Distribució d’habitacions i dinar.  
 
 
A la tarda visitarem algunes de les esglésies més importants de Roma: 
 
La BASÍLICA DE SANTA MARIA LA 
MAJOR, situada a la cimera del pujol 
d’Esquilno, és una de les quatre 
basíliques papals de Roma. És l’única 
que ha conservat l’antiga estructura 
paleocristiana. Va ser fundada per 
Sixte III l’any 431. L’interior conserva 
l’antic aspecte basilical, amb tres 
àmplies naus dividides per columnes 
arquitravades. El nom de l’església 
reflexa dues idees de grandesa: per 
un cantó la d’una basílica major, a 
diferència d’una basílica menor, i 
també a la de la Verge Maria, com 
veritable Mare de Déu.  
 
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA PRESIDIDA PEL CARDENAL LLUIS 
MARTINEZ SISTACH. 
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Continuem amb SANT JOAN DE LETRÀ, la 
“catedral de Roma i del món”, una de les 
quatre basíliques majors de Roma. Fou 
l’església principal i residència dels Papes des 
de l’emperador Constantí (s.III) fins la 
construcció de Sant Pere.  
Va ser fundada pel Papa Sant Melquiades.  
Actualment el Papa celebra diverses 
cerimònies  litúrgiques en aquest lloc com 
l’eucaristia del Sopar del Dijous Sant o 
l’eucaristia de la festa del Corpus Christi. 

 
 
Ens aproparem a la BASÍLICA DE SANT PERE ENCADENAT. És molt 
coneguda per albergar el mausoleu del Papa Juli II, obra encarregada pel Papa 
a Miquel Àngel. En el seu interior gaudirem d’una de les joies de Roma: El 
Moisès de Miquel Àngel. Va ser erigida al segle V, per guardar al seu interior 
les cadenes (vincula) que Sant Pere va dur durant el seu empresonament. 
Aquestes importantíssimes relíquies es troben sota l’altar major.  
 

Tornada al nostre hotel.  Sopar i allotjament.    
19.05.13  Diumenge de Pentecosta  
Roma 
 
Esmorzar a l’hotel.  
 
Trasllat a la Basílica de Sant Pere  
MISSA PRESIDIDA PEL NOU SANT PARE  
i concelebrada pel  nostre Cardenal Arquebisbe  
Lluís Martínez Sistach. 
 
 
 
També tindrem ocasió de resar el Credo 
a la Basílica de Sant Pere, sobre el 
sepulcre de l’Apòstol. 
 
Dinar en un restaurant. 
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A la tarda continuarem coneixent alguns secrets de la ciutat eterna. És el 
moment de baixar sota terra i visitar una de les moltes catacumbes que es 
troben a Roma, com per exemple les CATACUMBES de SANT SEBASTIÀ. 
Ubicades a la Via Appia, es considera el lloc on es van trobar els cossos de 
Sant Pau i de Sant Pere després d’haver estat capturats durant la persecució 
cristiana de Valerià (253-260 a.C).  
 
Els primers cristians ja veneraven les tombes 
dels dos apòstols. Aquesta és la raó per la que 
encara s’anomena: MEMORIA 
APOSTOLORUM. Com a prova, hi ha diversos 
“graffitis” en llatí i arameu, i a la Basílica de Sant 
Sebastià també.  
 
A continuació visitarem també la BASÍLICA DE 
SANT SEBASTIÀ DE LES CATACUMBES, 
construïda originalment al segle IV sobre les 
catacumbes del mateix nom. Va ser dedicada a 
Sant Sebastià, màrtir romà del segle III. A la 
capella de les relíquies es conserva una de les 
fletxes que va ferir el Sant. És una de les set 
basíliques de Roma que es visiten durant els 
Anys Sants i el Sant Pare la va assignar com a 
títol al nostre Cardenal. 
 

 
Continuem amb la Basílica de SANT 
PAU EXTRAMURS, una de les 
quatre grans basíliques patriarcals 
de Roma, la més gran després de la 
Basílica de Sant Pere. Va ser erigida 
en el lloc de la sepultura de l’apòstol 
l’any 314. Va ser decorada a base 
de mosaics, que l’han convertit en 
una de les esglésies més belles de 
la ciutat. L’any 1980 fou inclosa dins 
la llista del Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO.     
 

 
Tornada a l’hotel.  Sopar i allotjament.  
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20.05.13  Dilluns 
Roma – Barcelona.  
 
Esmorzar a l’hotel.  
 
Trasllat al Vaticà per Celebrar l’Eucaristia a la Cripta dels Papes, el lloc més 
sagrat i important de les grutes del Vaticà. Fou descobert pel gran arqueòleg 
Joan Baptista Rossi l’any 1854 i el va definir com “el petit Vaticà, el monument 
central de les necròpolis cristianes”. L’eucaristia serà presidida pel nostre  
CARDENAL ARQUEBISBE  LLUÍS MARTINEZ SISTACH.  
 

 
A continuació visitarem la Basílica de Sant 
Pere, el temple més important de la 
Cristiandat, que posseeix una història de 200 
anys i guarda famoses obres d’art com "la 
Pietat" de Michelangelo.   
 
És l’església del Papa, en la que se celebren 
les cerimònies litúrgiques més importants i, a 
més, conté la Càtedra Petri, la seu de l’apòstol 
Sant Pere, que està enterrat al subsòl.   
 
 

La Plaça de Sant Pere, abraçada per columnes, és l’obra mestra d’arquitectura 
de Bernini.  
 
Dinar de germanor i comiat en un restaurant cèntric de la ciutat.  
 
Després de dinar, temps lliure i posterior trasllat fins l’aeroport de Fuimicino per 
sortir en el vol regular d’ALITALIA AZ-78 a les 21.30h amb destinació 
Barcelona.  
 
Arribada a la Ciutat Comtal a les 23.20 h i  
 ...........................................................................................“Final del viatge” 
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Preus per persona:...................................................... 645 € 
Suplement Individual ...........................................................................      86 € 
 
El nostre preu inclou: 
- Avió Companyia aèria ALITALIA, tarifa grup: Barcelona– Roma–Barcelona.  
- Taxes aèries, d’emissió i de carburant a data actual.  
- Guia acompanyant de Ruth Travel des de Barcelona.  
- Trasllats i visites en autocar privat segons programa de viatge. 
- Taxes i permisos de circulació de l’autocar pel centre històric de Roma.   
- Taxa d’allotjament de les dues nits de pernoctació a Roma. 
- Entrada a les Catacumbes de Sant Sebastià.  
- Pensió completa, incloent aigua en tots els dinars i sopars.  
- Allotjament en base habitacions dobles en el següent establiment o similar:  

• HOTEL CARDINAL ST PETER 4****. Roma.   
Adreça: Via Leone Dehon, nº 71. 00165 - Roma. 

- Assegurança d’assistència en viatge companyia ARAG.   
 
El nostre preu no inclou: 
- Extres personals en hotel i restaurants: begudes, cafès, telèfon, etc. 
- Visites i entrades a monuments i /o museus no indicats en el programa. 
- Assegurança opcional de cancel·lació del viatge (veure condicions)   
- Donatius a esglésies, basíliques, santuaris, etc. 
 
Anotacions importants: 
- El preu final es comunicarà un mes abans de la sortida segons import exacte 

de les taxes aèries i de carburant en el moment d’emetre els bitllets.  
- Els horaris dels vols estan subjectes a canvis per part de la companyia aèria 

ALITALIA.  
- Recomanem contractar una Assegurança Especial de Cancel·lació del viatge 

(sol·licitar condicions de la pòlissa).   
- S’entreguen  condicions generals i particulars del viatge + full d’inscripció + 

informació de les assegurances.  
 

 
Barcelona, 11 de febrer de 2013. 
 
 
 


