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PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE- 
DO MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU

MEDJUGORIE - WODOSPADY KOĆUŠA - HUMAC - MOSTAR - ŠURMANCI TIHALJINA

                 

TERMIN: 02.07- 10.07.2022

1.  dzień  (02.07,  sobota):  Wyjazd  o  godz.  3:00.  Tranzytowy  przejazd  przez  Czechy,  Austrię,
Słowenię,  Chorwację.  Wieczorem przyjazd  do  MEDJUGORIE.  Zakwaterowanie  w  pensjonacie,
obiadokolacja, nocleg 1.

2. dzień (03.07, niedziela): Po śniadaniu spacer po miasteczku. Zapoznanie się z najważniejszymi
dla pielgrzyma miejscami kultu: kościół św. Jakuba, kaplica Adoracji, ołtarz polowy, figura Chrystusa
Zmartwychwstałego.  Msza  Św.  Obiadokolacja.  Udział  w  modlitewnym  programie  wieczornym:
różaniec. Nocleg 2.

 

3.  dzień  (04.07,  poniedziałek): Śniadanie.  Wejście  na  Górę  Objawień:  miejsca  pierwszych
objawień Matki Bożej, kilkaset metrów ponad przysiółkiem wioski Bijakovici zwanym  PODBRDO.
Od  domów  do  samego  miejsca  objawień  prowadzi  stroma  ścieżka,  przy  której  w  1989  roku
umieszczono  płaskorzeźby  z  brązu  przedstawiające  tajemnice  różańca.  Na  drodze  do  miejsca
objawień ustawiono wielki  drewniany krzyż, który oznacza miejsce,  gdzie Matka Boża trzeciego
dnia objawień poprzez Mariję Pavlović po raz pierwszy wezwała do pokoju. Spotkanie z Podbrdem
jest dla pielgrzymów spotkaniem z Matką Bożą dzięki modlitwie prywatnej i modlitwie różańcowej.
Czas  na  indywidualną  modlitwę.  Obiadokolacja.  Udział  w  modlitewnym programie  wieczornym:
różaniec, Msza św. Nocleg 3.

4.  dzień  (05.07,  wtorek): Śniadanie.  Przejazd  do  HUMAC. Nawiedzenie  sanktuarium  św.
Antoniego. Udział we Mszy św. Zwiedzanie muzeum przyklasztornego, którego główną atrakcją jest
tzw. „humacka płyta”- najstarszy zabytek zapisany cyrylicą w języku serbsko- chorwackim (XII w.).
Przejazd nad wodospady KOĆUŠA. To unikalny rezerwat przyrody- spiętrzenie rzeki Mlada. Czas
wolny  na  odpoczynek,  dla  chętnych  możliwość  kąpieli.  Powrót  do  Medjugorie.  Obiadokolacja.
Nocleg 4 (Dla chętnych udział we wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu)

5. dzień (06.07, środa):  Śniadanie. Przejazd do MOSTARU. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
miejscowym: kamienny Stary Most (wpisany na Listę UNESCO), meczet Koski Mehmed – Paszy,
dzielnica Stara  Carsija.  Czas wolny  na  degustację  kawy parzonej  po  bośniacku z rachatłukum
(cukier o konsystencji galaretki z orzechem w środku), słynnej baklawy i innych typowych dla tego
regionu dań.  Istnieje również możliwość zakupienia produktów lokalnych:  wyroby ceramiczne,  z
mosiądzu  itd.  Powrót  do  Medjugorie.  Obiadokolacja.  Udział  w  modlitwie  różańcowej,  Mszy  św.
międzynarodowej. Nocleg 5
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6.  dzień  (07.07,  czwartek):  Śniadanie.  Nawiedzenie  wspólnoty  Cenacolo  i  Oazy  Pokoju.
Następnie  przejazd  do  ŠURMANCI.  Nawiedzenie  sanktuarium Bożego  Miłosierdzia  z  cudowną
ikoną „Jezu, ufam Tobie”. W 1990 ikona ta znajdowała się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Trydencie. Tutaj miało miejsce cudowne uzdrowienie Ugo Festa. Czas na indywidualną modlitwę .
Powrót do Medjugorie. Obiadokolacja. Udział w modlitwie różańcowej, Mszy św. międzynarodowej i
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Nocleg 6
 

7.  dzień  (08.07,  piątek):  Śniadanie.  Wyjście  (w  godzinach  rannych,  ok.  godz.  5)  na  Drogę
Krzyżową na górę  KRIZEVAC- wzgórze wznoszące się ponad Medjugoriem (520 m), na którym
parafianie  15  marca  1934  roku wznieśli  krzyż  ze  zbrojonego  betonu.  Na krzyżu wyryto  napis:
«Jezusowi  Chrystusowi,  Odkupicielowi  rodzaju  ludzkiego  na  znak  wiary,  miłości  i  nadziei,  na
pamiątkę 1900 rocznicy  męki  Jezusowej».  W cokół  krzyża zostały  wmurowane relikwie Krzyża
Świętego  otrzymane  na  tę  okazję  z  Rzymu.  Od  początku  objawień  Matki  Bożej  na  Križevacu
zaczęto odmawiać Drogę Krzyżową.  Dla pielgrzymów Križevac oznacza wezwanie, by spotkać
Jezusa w Jego męce i odkryć Jego miłość. Powrót na śniadanie. Odpoczynek. Całodniowy pobyt w
Medjugorie.  Czas  wolny  na  indywidualną  modlitwę  i  zakup  pamiątek.  Obiadokolacja.  Udział  w
modlitwie różańcowej, Mszy św. międzynarodowej i Adoracji Krzyża. Nocleg 7

8.  dzień  (09.07,  sobota):  Śniadanie.  Wykwaterowanie  z  hotelu.  Przejazd  do  TIHALJINY.
Nawiedzenie  kościoła  ku  czci  Najświętszej  Marii  Panny.  Modlitwa  przed  cudowną  figurą  Matki
Bożej,  którą pielgrzymi utożsamiają z wizerunkiem Madonny z Medjugorie.  Udział we Mszy św.
Nocny przejazd w kierunku kraju. 

9. dzień (10.07, niedziela): Powrót do kraju przed południem. 

CENA: 1.750 zł/ os.

ŚWIADCZENIA:
- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, DVD, cafe bar),
- 7 noclegów w pensjonacie, pokoje 2- 3 os. z  łazienkami,
- wyżywienie 2x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
- opieka pilota - przewodnika na całej trasie, 
- opieka duchowa kapłana, 
- ubezpieczenie SIGNAL IDUNA S.A.,
- rezerwacje Mszy św. 
- składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstępu,  przewodników lokalnych,  opłat  wjazdowych-  należy  przeznaczyć  na  te  wydatki
łącznie 30 Euro (kwota w euro będzie zbierana przez pilota w autokarze).

UWAGA:
Osoby,  które  nie  są  zaszczepione,  są  zobligowane do zrobienia  testu  antygenowego.  Test
trzeba zrobić w piątek 1 lipca 2022, bo wynik jest ważny 48 godz. Koszt testu to ok. 100 zł. 
Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy zabierają ze sobą stosowny certyfikat.
Przypominamy, że certyfikat szczepienia jest ważny rok, a certyfikat ozdrowienia 180 dni.
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