PIEGRZYMKA-REKOLEKCJE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ POKOJU

MEĐUGORJE - REKOLEKCJE
9-19 sierpnia 2018 r.
Prowadzenie pielgrzymki w formie rekolekcji: KS. PIOTR SKIBA
Koszt: 650 zł oraz 230 Euro. Wpłaty: 650 zł do 30 kwietnia 2018 r. (300 zł wpłacamy
od razu przy zapisie, a 350 zł do 30.04.2018).
230 Euro – wpłacamy do 30.06.2018.
Kieszonkowe Euro – we własnym zakresie. Przydatne „drobne” Euro na toalety w czasie podróży.
Zapisy i organizacja: ks. Piotr Skiba (tel. 503-02-42-42); Joanna B. (tel. 604-64-31-88). O zapisach decyduje
kolejność zgłoszeń i wpłat.
Płatności i formalności realizujemy u p. Joanny K. (tel. 501-446-779) lub p. Joanny B. (tel. 604-64-31-88).
Potrzebne będą dane osobowe: imię i nazwisko, adres stałego zameldowania, pesel, numer dowodu
osobistego lub paszportu (wystarczy dowód).
I. PROGRAM PIELGRZYMKI
9 sierpnia – rozpoczęcie pielgrzymki zbiórką o godz. 19.00 przy Katedrze.
Ok. godz. 21.00 – Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.
Podróż do Međugorje z noclegiem z 10/11 sierpnia w Ludbregu. W Međugorje jesteśmy po południu 11.08.
Od 11 sierpnia (sobota) do 18 sierpnia (sobota) pobyt w Međugorje (7 dni).
Zakwaterowanie w Međugorje znajduje się w pobliżu kościoła (ok. 7 min. spacerkiem). W pensjonacie:
noclegi z pościelą oraz wyżywieniem: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje.
W sklepach można zakupić dodatkowo wodę i produkty spożywcze.
Wyjazd z Međugorje: 18 sierpnia (sobota) rano po Mszy Św., powrót z noclegiem z 18/19.08 w okolicach
Brna. Powrót do Szczecina pod Katedrę: 19 sierpnia (niedziela) późnym wieczorem.
II. INFORMACJE PRAKTYCZNE
1. UBIÓR - należy zabrać ze sobą ubiór odpowiedni do przebywania w miejscach świętych czyli:
spódnice/krótkie spodnie i sukienki – długość za kolana; spódnice, bluzki, spodnie normalne – nie obcisłe,
bluzki nieprzezroczyste, z zakrytymi ramionami, zalecany dla kobiet szal na okrycie ramion, a także
pelerynę/kurtkę przeciwdeszczową, parasol, rzeczy osobiste, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy.
Można wziąć dresy na podróż a także wygodne buty do chodzenia po górach. Dobrze jest wziąć
polar/ciepły sweter na zimniejsze wieczory lub nocne wyjścia na Podbrdo lub Kriżevac oraz latarkę
i plecaczek na codzienne wędrówki.
2. WYŻYWIENIE - prowiant na drogę, termosy, własne lekarstwa, można wziąć: Magnez, Wapń, Aspirynę
itp. W Pensjonacie „u Aldony” mamy pokoje z łazienkami, pościelą i ręcznikami. Zapewnione są posiłki:
śniadania i obiadokolacje oraz napoje.
3. WALUTA - Euro.
4. PAKOWANIE - mały bagaż podręczny i dokumenty do środka autobusu. Pozostały duży bagaż do
bagażników. Wygodnie będzie wziąć osobno rzeczy potrzebne na nocleg pośredni, tak aby nie zabierać ze
sobą całego bagażu na jedną noc. Postoje będą co 4 godziny i wówczas będzie można wyciągnąć z bagażu
podręcznego coś do jedzenia, czy picia.
5. TELEFONY KOMÓRKOWE – proszę sprawdzić u swojego operatora koszt połączeń i sms-ów z Bośnią
i Hercegowiną.
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.UBEZPIECZENIE - Dobrze jest wyrobić sobie we własnym zakresie kartę zwaną EKUZ (Europejską Kartą
Ubezpieczenia Zdrowotnego) w NFZ w Szczecinie na kraje UE. Jest ubezpieczenie NNW wszystkich
uczestników pielgrzymki na czas podróży i pobytu w Međugorje.

8. INNE – zabrać: Pismo Święte, różaniec, notatnik, długopis, plecaczek, latarka, Dowód osobisty/Paszport
i ksero danych z dowodu lub paszportu spakowane w bagażu głównym. Śpiewniki każdy otrzyma gratis.
Pamiątki będzie można kupować w Euro, jest też sklepik prowadzony przez Polaków. Program codzienny
będzie udostępniany wszystkim na miejscu na tablicy ogłoszeń. Uśmiech, cierpliwość i gotowość
na wszelkie niespodzianki i mocne pragnienie wielkich owoców duchowych.
Uwaga: Nie oddalamy się od grupy, zwłaszcza podczas wspólnych wyjść np. na Podbrdo czy Kriżevac.
Najlepiej po Međugorju poruszać się w grupkach, albo przynajmniej po dwie osoby.

III. POBYT W MEĐUGORJE
Pielgrzymi będą mogli uczestniczyć w stałych punktach życia Sanktuarium w Međugorje, czyli w:
1. Codziennym międzynarodowym nabożeństwie rozpoczynającym się o godz. 18.00 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. Dodatkowe Msze Świętej w języku polskim będą możliwe, jeżeli to nie będzie kolidowało z programem
dnia pielgrzymki;
oraz w programie grupy:
3. Wspólnym, grupowym, modlitewnym wyjściu na Podbrdo i Kriżewac;
4. W miarę możliwości, spotkaniach z różnymi wspólnotami charyzmatycznymi powstałymi w Međugorje
(np. Cenacolo itp.), OO. Franciszkanami i Osobami Widzącymi, w miarę możliwości. Odwiedzimy Ośrodek
dla osób uzależnionych Cenacolo, który utrzymuje się z podarunków/darów serca od pielgrzymów więc
warto zaopatrzyć się (wziąć ze sobą lub nabyć na miejscu) produkty spożywcze, toaletowe (puszki,
makarony, mydła itp.)
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 Tihaliny na Mszę Świętą i modlitwę charyzmatyczną.
7. W drodze powrotnej będzie nocleg w Czechach z 18/19.08.18 w okolicach Brna.
PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚMY NA PIELGRZYMCE, KTÓRA WYMAGA POŚWIĘCENIA, OFIARY I WYRZECZEŃ,
ABY PANU JEZUSOWI W TOBIE I BLIŹNIM Z TOBĄ BYŁO DOBRZE, A NIE NA WYCIECZCE TURYSTYCZNEJ.
Błogosławię wszystkich Was, Drodzy Pielgrzymi.
Ks. Piotr Skiba

