PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU

MEDJUGORIE

10-20 sierpnia 2017 r.

Prowadzenie pielgrzymki w formie rekolekcji: ks. Piotr Skiba
Koszt: 600 zł oraz 230 Euro. (może być wpłacone od razu w całości lub w ratach)
Wpłaty w ratach: I rata - wpisowa - 300 zł, II rata - 300 zł do 30 czerwca 2017 r.
Można wpłacić od razu 600 zł.
230 Euro – przekazujemy w autokarze.
Kieszonkowe Euro – we własnym zakresie.
Zapisy na pielgrzymkę odbywają się u ks. Piotra Skiby (tel. 503-02-42-42).
Płatności i formalności realizujemy u p. Joanny Kopczyńskiej (tel. 501-446-779, e-mail: jokop@o2.pl).
Potrzebne będą dane osobowe: imię i nazwisko, adres stałego zameldowania, pesel, numer dowodu osobistego
lub paszportu (wystarczy dowód).
I. PROGRAM PIELGRZYMKI
10 sierpnia – rozpoczęcie pielgrzymki zbiórką o godz. 19.00 przy Katedrze.
Ok. godz. 21.00 – Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.
Podróż do Medjugorie z noclegiem z 11/12 sierpnia.
Od 12 sierpnia (sobota) do 19 sierpnia (sobota) pobyt w Medjugorie (7 dni).
Zakwaterowanie w Medjugorie znajduje się w pobliżu kościoła. W pensjonacie: noclegi z pościelą oraz
wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadanie i obiadokolacja.
W sklepach można zakupić dodatkowo produkty spożywcze.
Wyjazd z Medjugorie 19 sierpnia (sobota), powrót z noclegiem.
Powrót do Szczecina: 20 sierpnia (niedziela) wieczorem.
II. INFORMACJE PRAKTYCZNE
1. UBIÓR - należy zabrać ze sobą ubiór odpowiedni do przebywania w miejscach świętych czyli: spódnice i
sukienki – długość za kolana; spódnice, bluzki, spodnie normalne – nie obcisłe (żadne leginsy czy temu podobne –
chyba, że służą jako rajstopy pod spódnicą lub tuniką), bluzki nieprzezroczyste, z zakrytymi ramionami, a także
pelerynę, parasol, rzeczy osobiste, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy. Na podróż można wziąć dresy i
wygodne buty.
2. WYŻYWIENIE - prowiant na drogę, termosy, własne lekarstwa.
3. WALUTA - Euro.
4. PAKOWANIE - mały bagaż podręczny i dokumenty do środka autobusu. Pozostały bagaż do bagażników.
5. TELEFONY KOMÓRKOWE – proszę sprawdzić u swojego operatora koszt połączeń i sms-ów z Bośnią i Herceg.
6. TŁUMACZENIE - w przypadku większej ilości grup polskich istnieje możliwość, że nabożeństwa wieczorne będą
tłumaczone, dlatego należy zaopatrzyć się w radia lub komórki ze słuchawkami do odbioru fal FM 92,7.
7. INNE - Pismo Święte, różaniec, notatnik, długopis, plecaczek, latarka, ksero danych z dowodu lub paszportu
spakowane w bagażu głównym.
III. POBYT W MEDJUGORIE
Pielgrzymi będą mogli uczestniczyć w stałych punktach życia Sanktuarium w Medjugorie, czyli w:
1. Codziennym międzynarodowym nabożeństwie rozpoczynającym się o godz. 17.00 modlitwą różańcową.
Nabożeństwo wieczorne obejmuje: trzy części Różańca św., Mszę Świętą, poświęcenie dewocjonaliów, modlitwę
o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała, Koronkę Pokoju; adorację Krzyża i Najśw. Sakramentu;
2. Mszy Świętej w języku polskim (godz. 13.00), jeżeli to nie koliduje z programem dnia pielgrzymki;
oraz w programie indywidualnym grupy:
3. Wspólnym, grupowym, modlitewnym wyjściu na Podbrdo i Kriżewac;
4. Spotkaniach z różnymi wspólnotami charyzmatycznymi powstałymi w Medjugorie (np. Cenacolo itp.),
OO. Franciszkanami i Osobami Widzącymi, w miarę ich obecności w parafii.
5. Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracyjnej codziennie od 14.00 do 17.00 i w wieczornej
Adoracji we wtorki i w soboty w godz. 21.00 - 22.00.
6. W wyjeździe do Tihaljiny na Mszę Świętą i modlitwę charyzmatyczną.
7. W drodze powrotnej będzie nocleg w Czechach.

