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Стемфордської Єпархії 
Павла Хомницького, та 
настоятеля Церкви Пресвятої Родини, м. Лінденгурст о. 

Олвіяна Миколи Попович 

(Ізраїль, Палестина, Єгипет) 

Дорогі в Христі! 
       Проща до Святої Землі – один з найефективніших способів відкрити для себе сакраментальну якість Богом 
сотвореного світу та людини. Це особливий крок у звільненні від сучасного прихованого дуалізму, котрий понижує 
благість творіння та свідомість того, що для Бога цінний як видимий так і невидимий світ.  
       Подібно, як і Святі Тайни, проща до Святої Землі – це погляд у минуле, дотик до унікального минулого 
досвіду, котрий через особливий акт спомину, відкриває наші серця на дію Божої благодаті сьогодні й відкриває 
горизонти майбутнього. 
      Місця де народився та робив перші кроки, спілкувався, жив, навчав, молився, помер та воскрес Ісус – 
позначені особливими знаками Його присутності, любові та благодаті. Ці місця де Бог відкрив Себе та був 
пізнаний в особливий спосіб, містять особливу духовну пам’ять, силу та надію, котрої ми сьогодні можемо стати 
причасні.  
Проща до Святої Землі завжди оживляє у серці людини Святе Писання, творить особливий інтимний зв'язок з 
Христом, й відтак стимулює до молитви та інтенсивнішого духовного життя. 
       Відвідуючи місця позначені Страстями та Воскресінням Христа, можна духовно торкнутися тайни болю, 
страждання, гіркоти та агонії усього світу, котру взяв на Себе Христос, щоб у смиренній і цілопальній  любові дати 
початок новому творінню. Саме тут можна особливо пережити Божу любов та усвідомити унікальну цінність 
кожної особи у Божих очах.  
      Особливістю цього паломництва є те, що ми будемо відвідувати місця пов’язані з життям нашого Спасителя – 
так як про них розповідають Євангелія Нового Завіту – й водночас переживатимемо ці події літургічно (через 
участь у Святій Літургії).  
Щиро запрошуємо на прощу до своїх духовних джерел, до місць, котрі допоможуть нам віднайти самих себе. 
 
ПЕРІОД: 14 – 25 травня, 2023р.  (11 днів)  
МАРШРУТ: Ейлат,  Ейн Карем, Бейт-Сахур, Вифлеєм , Хайфа, Назарет, ріка Йордан, Єрихон, Мертве море, 
Кана Галілейська, Капернаум, гора Тавор, Галілейське море, Єрусалим, Віфагія, Яффо, Тель-Авів. 
 
ПОЖЕРТВА:  $ 3,245.00** - ЗГОЛОСИТИСЬ ДО 15 БЕРЕЗНЯ 2023 із завдатоком  в сумі 1,245$ для авія 
квитка). Сума не повертається у разі відмови! Оплатити за прощу до 1 ТРАВНЯ, 2023р.  
Доплата за одномісний номер  – $ 450); 
P.S.- All checks must be payable to Holy Family Ukrainian Catholic Church. 
Після  1 КВІТНЯ реєстрація на прощу становить $ 3,920** 



  
«Ісус – Дорога, Правда і Життя» 
        1 день (15 Травня) 
Прибуття в аеропорт Бен-Гуріон (м.Тель-Авів). Зустріч прочан в аеропорту. Переїзд у Ейлат.  
По дорозі відпочинок на березі Мертвого моря (2 год.). Відвідування фірмового магазину косметики Мертвого 
моря. Мертве море – це безстічне озеро, розташоване в Йорданській Рифтовій долині. Узбережжя Мертвого моря 
є найнижчим суходолом планети. В Ізраїлі немає більш дикої і голої природи, ніж довкола Мертвого моря. 
Глибина в північній частині досягає 400 м, в південній - всього 10 м. Вміст солей і мінералів в нім вдесятеро 
більший, ніж в звичайному морі.  
Поселення в готель у м. Ейлат. Відпочинок на Червоному морі. Оглядова екскурсія містом. Відвідання фабрики 
дорогоцінного каміння. Вечірні молитви. Вечеря. Ночівля. 
        2 день (16 Травня) 
Сніданок. Ранішні молитви. Божественна Літургія.  
Відпочинок на Червоному морі. Факультативно пропонуємо відвідати підводну обсерваторію з її захоплюючими 
видами морського королівства. Можливість спуститися до океанських глибин у спеціальній субмарині (40$).  
Вечірні молитви. Повернення в готель. Вільний час, вечеря. Ночівля.  
Похід на гору Синай (Єгипет) за бажанням, 95 $.   
На вершині Синаю. Огляд монастиря св. Катерини. Спасо-Преображенський собор. Поклоніння мощам св. 
великомучениці Катерини, які зберігаються в Спасо-Преображенському соборі.  
Повернення до Ізраїлю в Ейлат. 
         3 день (17 Травня) 
Сніданок. Ранішні молитви. Божественна Літургія. Відпочинок на морі. 
Червоне море - його грецька назва Erythra Thalassa походить з давніх часів. Проте «Червоним» море називають 
виключно в європейських мовах. В івриті, наприклад, воно має назву «Ям Суф» - очеретяне, через велику 
кількість очеретяних чагарників Суецької затоки, а в Єгипті - «зелений простір». Червоне море - найсолоніше 
море Світового океану і найтепліше зі всіх морів. Особливість Червоного моря полягає в тому, що в нього не 
впадає жодна річка, а річки, зазвичай, несуть з собою мул і пісок, істотно знижуючи прозорість морської води. 
Тому вода в Червоному морі кристально чиста. Червоне море - поза конкуренцією за різноманітністю коралів, 
підводної флори і фауни. Майже на 2 тисячі кілометрів тягнеться прибережна смуга коралових рифів.  
Вечірні молитви. Повернення у готель. Вечеря. Ночівля. 
      4 день (18 Травня) 
Сніданок. Ранішні молитви. Виселення з готелю. Переїзд у Юдейську пустелю. Божественна Літургія. 
По дорозі відпочинок на березі Мертвого моря (2 год.) Ріка Йордан, чин відновлення хресних обітів паломниками 
у її водах. Переїзд у Єрихон, який розташований на дні Йорданської долини, в глибокій западині, приблизно на 
250 метрів нижче рівня світового океану. За даними археологів, це одне з найдавніших міст світу. В ньому 
виявлені будови, що датуються VIII століттям до Р. Х. Гора спокус – місце спокуси Ісуса Христа дияволом. 
Сходження на гору. 
Вечірні молитви. Поселення в готель. Вільний час, вечеря. Ночівля. 
      5 день (19 Травня) 
Сніданок. Виселення з готелю. Ранішні молитви. Переїзд до Палестини. Божественна Літургія. 
Відвідування Поля пастушків. Вифлеєм – невелике містечко, зване також містом царя Давида. Сюди прийшла 
Діва Марія разом з праведним Йосипом для участі в переписі населення, що проводився у той час. Тут, в 
невеликій печері, де були лише ясла для корму тварин, здійснилося віщування пророків: «Слово сталося тілом», 
«Бог народився серед людей». Ми побачимо Базиліку Різдва Христового, Вифлеємську Зірку, Каплицю ясел. 
Також відвідаємо Молочний грот.  
Переїзд у Єрусалим. В цей незабутній день ми познайомимося з найсвятішим для християн, юдеїв і мусульман 
містом. Оглянемо з Оливної гори це дивовижне місто. Кармелітський монастир, церква Отче наш. На Храмовій 
горі зараз розташовані святі для мусульман мечеть Эль-Акса і золотий Купол Скелі. Панорама міста. Стіна Плачу.  
Вечірні молитви. Поселення в готель у м. Вифлеєм. Вечеря. Ночівля.     
      6 день (20 Травня) 
Сніданок. Ранішні молитви. Переїзд у Єрусалим. Відвідування храму у Віфагії. Божественна Літургія. 
Віфагія знаходиться на східному схилі Оливної гори. Через неї пролягала стара дорога в Віфанію.  Саме у Віфагіїї 
Ісус зустрівся з сестрами Лазаря, Мартою та Марією, перед воскресінням Лазаря. Віфагія є також  місцем, де Ісус 
у Вербну неділю сів на віслюка, ставши на камінь для зручності і рушив у Єрусалим. Це був тріумфальний Його 
в'їзд до Єрусалиму.    
Ще багато дивного і сокровенного чекає на Вас в Єрусалимі: Місце Вознесіння Господнього (стопа), Храм Усіх 
Націй, Гефсиманський сад, світлиця Таємної Вечері на горі Сіон, Дорміціон (Бенедиктинський монастир), церква 
Успіння Божої Матері, Гробниця Давида, гробниця Діви Марії.  Поїдемо у Ейн Карем - старовинне селище 
неподалік Єрусалиму. Згідно християнської традиції, це місце зустрічі Діви Марії і Єлизавети та народження Івана 



Хрестителя. Найважливішим місцем паломництва у Ейн Карем є церква св.  Івана Хрестителя, нове приміщення 
якої збудоване наприкінці 19 століття і знаходиться дещо вище від неї. Церква відвідин (літня резиденція Захарії). 
Дорога між ними веде до Джерела Марії. 
Повернення в готель. Вільний час, вечеря. Ночівля. 
      7 день (21 Травня) 
Сніданок, ранішні молитви. Переїзд у Єрусалим. Віа Долороза (Хресна дорога). Божественна Літургія. 
Далі відвідаємо Храм Гробу Господнього, зійдемо на Голгофу - місце розп'яття Ісуса. Ви зможете прикластися до 
Каменю миропомазання і побачити головну святиню християнства - Гріб Господній. Також відвідаємо Храм Св. 
Петра (Геліканту) - місце суду над Ісусом. Це місце здавна називається Геліканту – «півнячий крик». Тут 
знаходився будинок Каяфи, куди привели арештованого Ісуса вночі з Гефсиманії і куди за Ним прийшли двоє  
Його учнів, одному з яких він передрік триразове зречення, поки не заспіває півень, це  апостол Петро. 
Вечірні молитви. Повернення в готель. Вільний час, вечеря. Ночівля. 
       8 день (22 Травня) 
 Сніданок. Виселення з готелю. Ранішні молитви.  Переїзд до Хайфи. Божественна Літургія. 
Гора Кармель, Храм Святого Іллі. Панорама Бахайських садів. Виїзд до Назарета. Велика частина життя Ісуса 
Христа пов'язана з Галілєєю. В Назареті, здійснилося Благовіщення: Архангел Гавриїл звістив Пресвятій Діві 
Марії, що від Неї народиться очікуваний Месія.  Тут же, в Назареті, оселилася Пресвята родина після повернення 
з Єгипту. Відвідаємо Базіліку Благовіщення, а також церкву Святого архангела Гавриїла, де знаходиться колодязь 
Діви Марії.  
Вечірні молитви. Переїзд у готель, поселення. Вечеря. Ночівля. 
    9 день (23 Травня) 
Сніданок, ранішні молитви. Переїзд до Галілейського озера.  
Гора Блаженств – місце Нагірної проповіді. Саме у Галілеї прозвучали перші проповіді Христа. Подорожуючи по 
Галілеї, паломники переживають євангельські події на тих місцях, де вони відбувалися, слухають слова Христа 
там, де вони були сказані.  Озеро Кінерет або Галілейське - на його березі Христос знаходить собі учнів. У 
вільний час для бажаючих прогулянка на кораблику Галілейським озером (10 $ з особи), та обід з рибою Св. 
Петра (20 $ з особи). Капернаум:  Синагога, де проповідував Ісус. Церква Першості апостола Петра.  
Вечірні молитви. Повернення в готель. Вільний час, вечеря. Ночівля. 
      10 день (24 Травня) 
Сніданок, ранішні молитви. Переїзд до підніжжя гори Тавор. Підйом на гору мікроавтобусами. Божественна 
Літургія. 
Гора Тавор - місце Преображення Господнього. Поїдемо в невелике містечко Кана-Галілейська,  де Ісус здійснив 
перше чудо, перетворивши воду на вино. Обряд відновлення подружніх обітів для подружніх пар, що разом 
перебувають у паломництві. У другий половині дня відпочинок на Галілейському морі та відвідування термальних 
джерел. 
Вечірні молитви. Повернення в готель. Вільний час, вечеря. Ночівля. 
       11 день (25 Травня) 
Сніданок, ранішні молитви. Божественна Літургія. 
Переїзд до Яффо –  оглядова екскурсія по стародавньому місту. Яффо – одне  з найколоритніших міст з 
древньою історією і легендами. Традиційно вважається, що Яффо був заснований сином Ноя Яфетом. Тут 
гостював святий Петро у кожум’яки Симеона і воскресив із мертвих Тавиту. Вважається, що тут  Ной побудував 
свій ковчег, звідси відправився в дорогу пророк Йона. У музеї старого Яффо і на місці розкопок можна побачити 
археологічні свідчення, що розповідають про минуле міста. У центрі міста знаходиться велика францисканська 
церква Св. Петра.   Переїзд в аеропорт Бен-Гуріон. Виліт. 

У ПАКЕТ ПОСЛУГ ВХОДИТЬ 
- авіаквиток з США ( round trip JFK – Tel Aviv) 
-  проїзд автобусом єврокласу згідно маршруту; 
-  чайові водієві 2$ та гідові 2$ в день (разом 44$); 
- підйом на г. Тавор та інші вхідні квитки на екскурсійні об`єкти (разом до 121 $ за час подорожі);  
- духовний супровід священика;  
- прогулянка на кораблику Галілейським озером (10 $ з особи), 
- супровід досвідченого керівника; 
- послуги дипломованого гіда; 
- 10 ночівель у готелях 3-4*(2 - особи в номері); 
- 10 сніданків та вечер (шведський стіл); 
- медичне страхування. 

ВАШІ ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ  
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- Можливість спуститися до океанських глибин у спеціальній субмарині (45$). 
- обід з рибою Св. Петра – на Галілейському озері (25 $ з особи) 
- Похід на гору 
Синай (Єгипет) за 
бажанням, 105 $ 
від соби.   
- особисті 
витрати. 

 


