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PIELGRZYMKA NA BAŁKANY (SAMOLOTOWO – AUTOKAROWA) 

 

DUBROVNIK – MEDJUGORIE 
 
 

TERMIN: 17.04 – 22.04.2023 

 
 
RAMOWY PLAN PIELGRZYMKI 

 

1. dzień: Spotkanie z pilotem na lotnisku Okęcie. Wylot do DUBROWNIKA o godz. 9:25. Przylot do 

Chorwacji o godz. 11:25. Przejazd w kierunku starego miasta, potocznie nazywanego „Perłą 
Adriatyku”. Zwiedzanie starówki z przewodnikiem miejscowym (Studnia Onufrego, katedra, kościół 
św. Błażeja, port). Udział we Mszy św. w kościele św. Błażeja- głównego Patrona miasta. Czas 
wolny na starówce. Następnie przejazd do MEDJUGORIE. Zakwaterowanie w pensjonacie, 
obiadokolacja i 1 nocleg. 

  

2. dzień: 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. W miejscu objawień, w dwudziestą rocznicę objawień postawiono 
figurę Królowej Pokoju wykonaną zgodnie ze wzorcem, który znajduje się przed kościołem 
parafialnym. Spotkanie z Podbrdem jest dla pielgrzymów spotkaniem z Matką Bożą dzięki modlitwie 
prywatnej i modlitwie różańcowej. Spacer po miasteczku. Zapoznanie się z najważniejszymi dla 
pielgrzyma miejscami kultu maryjnego. Czas na indywidualną modlitwę. Obiadokolacja. Udział w 
modlitwie różańcowej i Mszy św. i Adoracji Krzyża. 2 nocleg. 
 

3. dzień: Wyjście (w godzinach rannych) na Drogę Krzyżową na górę KRIZEVAC. Križevac to 
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. Na 
początku stacje oznaczone były drewnianymi krzyżami, a w 1988 roku umieszczono tam 
płaskorzeźby wykonane z brązu. Dla pielgrzymów Križevac oznacza wezwanie, by spotkać Jezusa 

w Jego męce i odkryć Jego miłość. Powrót do hotelu na śniadanie. Czas wolny na indywidualną 
modlitwę i zakup pamiątek. Obiadokolacja. Modlitwa różańcowa, udział we Mszy św. 3 nocleg 
 

4. dzień: Śniadanie. Dzień wolny. Dla chętnych całodniowa wycieczka fakultatywna (koszt 20 €): 
Przejazd do HUMCA. Nawiedzenie sanktuarium św. Antoniego. Zapoznanie się z historią miejsca. 
Udział we Mszy św. Następnie wyjazd do TIHALJINY. Nawiedzenie kościoła ku czci Najświętszej 
Marii Panny. Modlitwa przed łaskami słynącą figurą Matki Bożej, którą pielgrzymi utożsamiają z  
wizerunkiem Madonny z Medjugorie. Kolejno, przejazd nad wodospady KOĆUŠA. Odpoczynek. 
Wieczorem obiadokolacja. Udział w Adoracji NS. 4 nocleg.  
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5. dzień: Śniadanie. Wizyta we wspólnocie CENACOLO, gdzie młodzi ludzie poprzez modlitwę i 
pracę wychodzą z nałogów. Wysłuchanie świadectw. Przejście do OAZY POKOJU. Ta wspólnota 
została uznana przez Kościół jako „publiczne zrzeszenie wierzących” i prowadzi działalność zgodną 
ze wszystkimi obowiązkami oraz prawami wynikającymi z norm Prawa Kościelnego. Reguły życia 
wspólnoty zostały przyjęte oraz potwierdzone przez ks. bp Nicolę Rotunno z Sabina – Paggio 
Mirteto, w Święto Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1990 roku. Założycielem wspólnoty jest Ojciec 
Gianni Sgreva CP ze Zgromadzenia Pasjonistów i za zgodą przełożonych kieruje jej działalnością. 
Czas wolny. Obiadokolacja. Udział w modlitwie różańcowej i Mszy św. 5 nocleg.  
 

6. dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko. Wylot z Dubrownika o godz. 
12:05, przylot do Warszawy o godz. 14:05.  

 
 

Cena: 2.400 zł/ os. przy grupie 46- 50 osób 
Cena: 2.600 zł/ os. przy grupie 40- 45 osób 

 
 
ŚWIADCZENIA: 
- przeloty samolotem Warszawa- Dubrownik-Warszawa (LOT), 
- bagaż podręczny: 8 kg, bagaż główny: 23 kg, 
- transfery komfortowym autokarem w Chorwacji i Bośni (klimatyzacja, wc, dvd), 
- 5 noclegów w pensjonacie w Medjugorje, pokoje 2 os. z  łazienkami, 
- wyżywienie 2 x dziennie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 
- opieka pilota - przewodnika na całej trasie,  
- opieka duchowa kapłana, 
- koszt zwiedzania Dubrownika (wjazdówka do miasta, lokalny przewodnik), 
- ubezpieczenie KL, NNW, CP- choroby przewlekłe, bagaż; SIGNAL IDUNA S.A., 
- rezerwacje Mszy św.  
- śpiewnik pielgrzyma 
- składki na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) oraz TFP (Turystyczny Fundusz Pomocy) 
 
UWAGI: 
- na miejscu płacimy w euro- nie trzeba zabierać innych walut, 
- dopłata do pokoju 1- osobowego 500 zł, 

- cena nie obejmuje dowozu na lotnisko w Warszawie. 
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