
 
 

FORELØBIGT PROGRAM  
Lysrejse til Malta 

tirsdag, d. 24. april – torsdag, 3. maj 2018 
 
Tirsdag, d. 24. april Eftermiddag Ankomst Malta 
  Indkvartering på klosteret ”Rivotorto” i Birkirkara 
  Velkomst og meditation med opbygning/intensivering af 
  gruppegral 
 Aften Aftensmad på klosteret  
  Introduktion til klosteret og CAK, inkl. filmen ”the Shripwreck”, 
  et dokudrama om Apostlens Paulus’ virke på Malta 
  
 
Onsdag, d. 25. april Formiddag Meditation/tjeneste på klosteret 
  Tur til Mdina, ”Den Stille By”, Maltas tidligere hovedstad 
  Fælles meditation i St. Paul Co-Cathedral 
  Egen fordybelse og fælles frokost i Mdina 
 eftermiddag Rabat  
  Fælles besøg i Paulus’ grotte 
  Undervisning: Assisi Missions opgave på Malta 
 aften Aftensmad på klosteret 
  Undervisning: Pater Mizzi og Maltas rolle og betydning under 2. Verdenskrig  
  
Torsdag, d. 26. april morgen Meditation/tjeneste på klosteret  
 hele dagen Tur til Valletta, Maltas lysende hovedstad ved Grand Harbour 
  Fælles besøg i the Malta Experience 
  Frokost og afslapning ved Grand Harbour  
  St. John Co-Cathedral, Johannitter-ordenens hovedkirke 
  Egen fordybelse i Valletta 
 aften Undervisning: Sr, Dalia om sit liv og livsopgave  
  Aftensmad på klosteret 
 
  
 



 
Fredag, d. 27. april morgen Meditation/tjeneste på klosteret 
 hele dagen Tur til Valletta 
  Fælles besøg i ”la Sacra Infermeria”, Johannitterordenens hospital 
  Frokost og afslapning ved Grand Harbour 
  Egen fordybelse i Valletta, evt. besøg i Grand Masters’ Palace 
 aften Undervisning: Maltas betydning som brobygger i Den Nye Tid  
  Aftensmad på klosteret 
  
 
Lørdag, d. 28. april formiddag Tur til St. Paul’s Bay, den smukke by på klipperne mod Middelhavet, 
  hvor Paulus i bugten ud for byen led skibbrud 
  Sandsynligvis i samvær med franciskanerpræst med fordybelse 
  i Ordenens smukke kirke og egen fordybelse  
 Eftermiddag Sharing og healing 
 aften Aftensmad på klosteret 
  
  
Søndag, d. 29. april morgen og Marsaxlokk, charmerende fiskerlandsby med stort marked 
 formiddag i egen fordybelse og frokost  
 eftermiddag Fritimer til egen fordybelse  
 aften Tjeneste på klosteret 
  Aftensmad på klosteret 
   
 
  
Mandag, d. 30. april hele dagen Gozo, den grønne ø nord for hovedøen Malta 
  Tjeneste ved Ggantija-templerne for den kvindelige spiritualitet  
  Fælles besøg i pilgrimskirken Ta’ Pinu med Maria-åbenbaring i 1833 
  Frokost og evt. badning ved Ramla Bay/Zlendia 
  Tur til Victoria og Citadellet, Gozos ”hovedstad” 
 aften Aftensmad på klosteret 
 
 
Tirsdag, d. 01. maj morgen Meditation/tjeneste på klosteret og sharing 
 formiddag Fridag til egen fordybelse 
  Anbefaling: ”the Three Cities”, især Vittoriosa med spadseretur langs 
  Grand Harbour Marina 
 aften Aftensmad på klosteret 
   
 
Onsdag, d. 02. maj morgen og Tur til Mellieha Bay   
 formiddag Fælles meditation og egen fordybelse i kirken og grotten 
  ”The Shrine of our Lady of Mellieha” med  
  apostlen Lukas’ kalkmaleri af Maria 
 frokost og Tur til Den blå Lagune med frokostpakke, healing og 
 eftermiddag evt. badning 
 aften Aftensmad på klosteret 
  Sharing og afsluttende healing  
 
 
Torsdag, d. 03. maj  Hjemrejsedag  


