PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE
19-27 sierpnia 2017r.
1 Dzień:
Po Mszy św. o godz. 7.00 w kościele Piotra i Pawła w Steblowie wyjazd w trasę.
Przejazd przez Czechy, postój na obiad (płatny indywidualnie),
Austrię, Słowenię, Chorwację.
Nocleg w miejscowości Oroslavje w okolicach Zagrzebia – obiadokolacja.

2 Dzień:
Śniadanie, a po nim dalsza podróż do Medjugorje,
przejazd przez Chorwację i Bośnię-Hercegowinę.
W godzinach popołudniowych przyjazd do Medjugorje,
zakwaterowanie na Vionicy, obiadokolacja, nocleg.

3-7 Dzień:
– Wyjście na Górę Objawień – Podbrdo
– Wspólna droga krzyżowa na Kriżevac
– W miarę możliwości spotkania z osobami dającymi świadectwo swego życia oraz
spotkanie ze Wspólnotą s. Elwiry- Campo della Vita

–
–
–
–
–
–
–

Wyjazd do Tihaliny na Mszę św.
Wyjazd na wodospady Kravica
Spacer w Etno Selo (wioska etniczna Hercegowiny)
Wyjazd nad Adriatyk do Gradaca (czas na kąpiel)
Wyjazd do Splitu i Trigoru (czas na kąpiel)
Spływ po rzece Neretwa
W Medjugorje uczestniczymy w 3 godz. bloku modlitewnym połączonym ze Mszą św.

8 Dzień:
Rano msza św. Po śniadaniu wyjazd na Plitwickie Jeziora,
czas zwiedzania jezior około 3-4 godz. koszty w wysokości 160 kun(ok.22 euro) pokrywamy
….......we własnym zakresie (wpłata na miejscu).Następnie przejazd przez Chorwację i nocleg w
….......okolicy Zagrzebia (Oroslavje), obiadokolacja.

9 Dzień:
Msza św. Po śniadaniu wyjazd z hotelu. Przejazd przez Chorwację,
Słowenię, Austrię, Czechy, postój na obiad (płatny indywidualnie).
Powrót do kraju w godzinach wieczornych.

Cena zawiera:
–
–
–
–
–
–
–

przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek)
6 noclegów na Vionicy (kwatery prywatne) pokoje 2,3 osobowe
2 noclegi w hotelu w pobliżu Zagrzebia (Oroslavje)
8 śniadań i 8 obiadokolacji
opiekę pilota -księdza,przewodnika w Splicie i Trigorze
spływ po rzece Neretwie
ubezpieczenie KL i NNW (ubezpieczenie kosztów leczenia bez chorób
przewlekłych oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)

Informacje praktyczne:
-

zabrać ważny dowód osobisty lub paszport
można zabrać strój lekki, sportowy, właściwy ubiór do kościoła, wygodne buty do
wejścia na Górę Podbrdo i Kriżevac, nakrycie głowy, okulary słoneczne, strój
kąpielowy,
zabrać lekarstwa na przewlekłe choroby lub schorzenia,
radio lub telefon z radiem z zakresem fal UKF na częstotliwości 92,7 MHz, by
słuchać tłumaczenia kazań i modlitw wieczornych
w Medjugorje można płacić w euro i dolarami

Cena pielgrzymki : 600 zł + 230 euro (płatne na terenie Chorwacji). Dodatkowo 160 kun
…......(ok.22 euro) na Jeziora Plitwickie (tylko dla zainteresowanych).
Wpłata 300 zł zaliczki w momencie zapisania się na pielgrzymkę. W razie niemożności
…......pojechania prosimy o znalezienie osoby, która pojedzie w zastępstwie.

ZAPISY :
ks. Henryk Pocześniok
tel. 511520892

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PIELGRZYMÓW
PRZEJAZD AUTOKAREM
Na trasie pielgrzymki korzystać będziemy z komfortowego autokaru, wyposażonego w klimatyzację,
WC,Video, barek do kawy. Autokar będzie do dyspozycji grupy przez cały czas trwania
pielgrzymki,podwożąc codziennie całą grupę do kościoła lub miejsc, które będziemy odwiedzać. Główne
bagaże umieszczamy w lukach bagażowych. Do autokaru zabieramy tylko najbardziej potrzebne rzeczy na
podróż oraz dokumenty potrzebne na granicy (dowód osobisty lub paszport).
Przejazd pierwszego dnia będzie trwał razem z obowiązkowymi przerwami na postoje ok. 10-11 godzin.
Drugiego dnia potrzeba jeszcze ok.8 godzin na dojazd do samego Medjugorje.
Ponieważ w czasie podróży będzie jeden nocleg, proszę przygotować sobie małą reklamówkę z rzeczami
potrzebnymi na nocleg, aby niepotrzebnie na tę jedną noc nie wypakowywać głównego bagażu z
autokaru(przygotować kosmetyczkę, potrzebną odzież zmienną, lekarstwa-jeżeli ktoś korzysta, ręczniki będą
w pokojach hotelowych).
POBYT W MEDJUGORJE
Zakwaterowanie:Na miejscu nocujemy przez cały tydzień w jednym miejscu, w kwaterach prywatnych w
wiosce należącej do parafii Medjugorje. Pokoje 2- lub 3-osobowe z łazienką. Może się zdarzyć, że jest
wspólna łazienka dla sąsiednich pokoi. Pokoje raczej nie posiadają klimatyzacji.
Wyżywienie:Podczas podróży zatrzymujemy się na terenie Czech na przerwę obiadową. Każdy będzie mógł
indywidualnie zakupić posiłek, za który można zapłacić w złotówkach, Euro lub koronach czeskich. W
ramach opłaty pielgrzymkowej wyżywienie będzie od obiado-kolacji pierwszego dnia pielgrzymki, aż do
śniadania ostatniego dnia. Wyżywienie obejmuje dwa posiłki dziennie:śniadanie i obiado-kolację. Jadalnia w
miejscu noclegowym jest cały czas dostępna dla pielgrzymów. Można tam przygotować sobie herbatę lub
kawę. Naczynia są na miejscu, kawę można zabrać ze sobą.
Temperatury:Zalecamy zabrać ubrania dostosowane do przypuszczalnej temperatury. Temperatury latem
sięgają w Medjugorie ok. 30-35 °C w ciągu dnia. Należy zabrać ze sobą nakrycie na głowę. Stroje powinny
być jednak odpowiednie do nawiedzania kościołów i miejsc świętych. Prosimy zabrać lekką sportową kurtkę
lub dodatkowe nakrycie, gdyż poranki lub noce są chłodniejsze;wygodne buty(zwłaszcza mając na uwadze
wejście na górę Podbrdo lub Kriżevac – podłoże skaliste),ręcznik kąpielowy,okulary
przeciwsłoneczne,parasol (latem nie powinno być opadów deszczu ). Osoby planujące kąpiel w morzu
zabierają ze sobą strój kąpielowy i olejki ochronne do opalania. Nad Adriatykiem wiele osób korzysta ze
specjalnego obuwia do kąpieli (nadbrzeże jest kamieniste!).
Płatności: Nie zabieramy na pielgrzymkę rzeczy zbędnych i zbyt wartościowych. Pieniądze podczas
pielgrzymki należy przechowywać w dwóch różnych miejscach. W Medjugorje można płacić w Euro lub
dolarach. W wielu miejscach można też płacić w złotówkach. W większych sklepach czy restauracjach
można płacić kartą płatniczą. Ceny podstawowych produktów żywnościowych są zbliżone do cen polskich,
może kilka złotych drożej. Na miejscu lub u kierowców będzie można zaopatrzyć się w wodę lub napoje.
Modlitwy: Przez cały czas grupie towarzyszy kapłan. Aby móc uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych
proszę zabrać ze sobą telefon komórkowy ze słuchawkami, albo małe radio, z zakresem fal UKF na
częstotliwości 92,7 MHz, by móc słuchać tłumaczenia z wieczornych modlitw. W miarę możliwości
uczestniczymy każdego dnia w wieczornych modlitwach w sanktuarium Królowej Pokoju oraz w
spotkaniach modlitewnych przygotowanych dla pielgrzymów przez miejscowych duszpasterzy. Według
zwyczaju podczas Mszy świętych można złożyć ofiary na utrzymanie sanktuarium, które będziemy
odwiedzać. Nie ma możliwości, by w czasie tych kilku dni kapłan odprawiał intencje indywidualne
wszystkich pielgrzymów. Dlatego Msza św. W Tihalinie będzie sprawowana jako Msza święta zbiorowa i na
ten dzień można przygotować wcześniej na karteczce własną intencję.
UBEZPIECZENIE
Uczestnicy pielgrzymki objęci są ubezpieczeniem, które obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (KL i NNW). Ubezpieczenie nie obejmuje chorób
przewlekłych. Osoby przewlekle chore powinny wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

