
  Biuro Pielgrzymkowe St-Christopher  

we współpracy z ADŚ Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 

Skoczowie i Parafią Świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich 

 

 

        *************  ************* 

                                      

Chorwacja–Republika Chorwacji – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem 
Adriatyckim i graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. 
Od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 2013 należy do Unii Europejskiej jako 28 członek wspólnoty. 
Tym razem wyruszamy z różnymi intencjami; prośbami i podziękowaniami do Matki Bożej Królowej Pokoju, a przy okazji do innych 
ważnych sanktuariów Chorwacji, które to w sposób namacalny utwierdzają nas i pogłębią nasza wiarę, nadzieję i miłość…!!! 
Program Pielgrzymki: 
Dzień 1   POLSKA - LUDBREG 
Msza Św.- g. 6:15 i wyjazd z Polski ok. 7:00  

Przejazd przez Słowację, Węgry do Chorwacji.  

Ludbreg- Nawiedzenie Sanktuarium Najświętszej Krwi 
Chrystusa, 

Zakwaterowanie, Kolacja, Nocleg w Ludbregu, 

Dzień 2  LUDBREG - Marija Bystrica - MEDJUGORJE 
-Śniadanie, przyjazd do Sanktuarium Narodowego Chorwacji 
Marija Bistrica. Nawiedzenie Sanktuarium-modlitwa przed 

Figura Czarnej Madonny. Przejazd do Medjugorja. 

Zakwaterowanie, Kolacja i nocleg w Medjugorju.  

Dzień 3-7 MEDJUGORJE 
» w tych dniach będziemy uczestniczyć w uroczystościach,  

   modlitwach i rozważaniach oraz zwiedzać miejsca związane  

   z Objawieniami M. B. - Królowej Pokoju: 

» codzienne uczestniczenie w nabożeństwie wieczornym w   

   Medziugorju; 17:00 – Różaniec Św, 18:00 - Msza Św.,  

   Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,  

» Adoracja Najświętszego Sakramentu 

» 13:00-Msza Św. w j. polskim, 

» w piątki - adoracja Krzyża, 

» wyjście na Górę Objawień - Różaniec, 

» wspólne wyjście na Kriżevac - Droga Krzyżowa, 

» spotkanie we Wspólnocie Cenacolo*, 

» spotkanie, z którymś z ojców franciszkanów*, 
* spotkania są uwarunkowane obecnością w/w osób  w Medziugorju. 

  Kolacja i nocleg w Medjugorju. 

Dzień 8 MEDJUGORJE - MAKARSKA- VEPRIC (Lourdes)  
- śniadanie, pożegnanie z Medjugorjem,  

- wyjazd na Makarską Rivierę - wizyta Chorwackim Lourdes   
  (Vepric)-Msza Św. 

- odpoczynek nad morzem - czas wolny, plażowanie lub/i rejs  

  Statkiem na wyspę Brać (Fish Picnic fakultatywnie=25 euro/os) 
- przejazd do Splitu -miasto i port w Chorwacji (Dalmacja),   

  nad Morzem Adriatyckim na niewielkim półwyspie. Jest to   

  drugie co do wielkości miasto Chorwacji. W latach 295–305   

  cesarz Dioklecjan zbudował tu swoją rezydencję, zwany   

  Pałacem Dioklecjana; piękna Promenada palmowa, stare  

  miasto, port…i inne. 

- w godz. wieczornych wyjazd w kierunku kraju 

Dzień 9- CHORWACJA–POLSKA 
- przyjazd do Polski w godz. przedpołud.

 
TERMIN:   11 - 19. 10. 2018     CENA: 599 PLN+199 € (min 45 uczestników!!!) 

       Cena:599zł+215€;37-44uczest., Cena: 599zł+235€; 27-36uczest.,  
Świadczenia: 
- przejazdy autokarem LUX (klimatyzacja, video, wc, barek) 

- noclegi  w hotelach (pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami)  

- śniadania i obiadokolacje w miejscach noclegów    

- pilot na trasie    

- ubezpieczenie KL+NW 

Uwagi: 35€ + 7€ /Msze Św/= 42 €/os (Obligatoryjnie!!! w Autokarze)  
-tj. 35€; bilety wstępu, opłaty turystyczne BiH i Chorwacja, klimatyczne, tax-y,   

 Check-point-y, lokalni przewodnicy, itp.+ 7€ /30 Mszy Św./ 
- Program ma charakter ramowy, kolejność może ulec zmianie.

             *Medjugorie, ... radio lub telefon z radiem z zakresem fal UKF na częstotliwości 92,7 MHz  

Zgłoszenia przejmuje: Ks. Proboszcz-Andrzej Wieliczka,  tel. 33/ 856 93 10 (Kończyce  Wielkie)    

Pani Lidia Wajdzik -ADŚ, tel. 794 423 362 lub 696 852 632,  e-Mail: lidiawajdzik@wp.pl  
 Wpisowe/zaliczka 300 zł: St-Christopher, PLN- 50 1020 5558 1111 1397 4560 0093  

    
Pielgrzymka jest czasem zwiedzania, radości i modlitwy, a zarazem to czas  zbliżania się do Boga i drugiego człowieka.   
   Niech czyste sumienie pozwoli każdego dnia  przyjmować Komunię Św. 

 „Przechodzić przez świat jak pielgrzym, który myśl swoją ciągle kieruje do celu -do Boga”                     

* * *  www.PielgrzymkiDoMiejscSwietych.com * * *         
 

 



 

      
    ********************************************************************************************************** 

 

JAK PACIORKI RÓŻAŃCA 
 Ref.: Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile:  
 Nasze smutki, radości i blaski.  
 A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,  
 Święta Panno, Maryjo pełna łaski! 
1. My także mamy małe zwiastowania,  
My też czekamy twego nawiedzenia,  
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy. 
W tajemnicach radosnych módl się za nami! 
 Ref.: Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile:  
 Nasze smutki, radości i blaski.  
 A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,  
 Święta Panno, Maryjo pełna łaski! 
2. Chrzest nas uświęcił łaską sakramentu,  
My chcemy wierzyć do śmierci momentu.  
My też wierzymy Jezusowi Twemu.  
W tajemnicach świetlanych módl się za nami! 
 Ref.: Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile:  
 Nasze smutki, radości i blaski.  
 A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,  
 Święta Panno, Maryjo pełna łaski! 
3. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi  
I tak poznałaś nasze ziemskie drogi.  
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami.  
W Tajemnicach bolesnych módl się za nami! 
 Ref.: Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile:  
 Nasze smutki, radości i blaski.  
 A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,  
 Święta Panno, Maryjo pełna łaski! 
4. My także mamy swą Ojczyznę w niebie.  
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.  
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy.  
W tajemnicach chwalebnych módl się za nami! 
********************************************************************************************************** 


