Centrum Promocji Indywidualnych
Form Życia Konsekrowanego
zaprasza dziewice konsekrowane na
pielgrzymkę do

MEDJUGORIE
28.08-04.09.2019 r.
8 dni
INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW
Z wielka radością zapraszamy dziewice konsekrowane (zapisy dla konsekrowanych do
1 czerwca 2019 – jeśli zostaną miejsca, z radością zapraszamy również kandydatki do
stanu dziewic) na pielgrzymkę do Maryi, Królowej Pokoju w Medjugorie.

ORGANIZACJA
Pielgrzymkę organizuje Beata Bodzioch OV (archidiecezja krakowska).
Wyjeżdżamy z Krakowa - Łagiewnik autokarem firmy Michallus. Opiekę duchową
zapewnia ks. Arkadiusz Okroj, Przewodniczący KEP ds. IFŻK.
Pielgrzymka liczy 57 osób i 2 kierowców.

WAŻNE: Przejazdy będą z noclegami. Nocujemy, jadąc tam i z powrotem, w Chorwackiej
miejscowości LUDBERG, gdzie w XV w miał miejsce cud eucharystyczny. W kościele jest
wystawiona monstrancja z Krwią Chrystusa. Tam będziemy mieć Mszę Świętą. Jest to
piękny stary kościółek, miejsce wielkich łask.
W Medjugorie będziemy mieszkać w pensjonacie http://www.damar.ba/

W CENIE 1500 zł ZAPEWNIAMY:
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠

ubezpieczenie (nie ma konieczności wyrabiania karty NFZ),
przejazdy komfortowym autokarem (klasa VIP), opiekę pilota,
7 noclegów w pokojach 2-3 osobowych z łazienką i klimatyzacją,
codzienne posiłki – śniadania i obiadokolacje,
prowiant w drodze powrotnej,
bilet wstępu na Jeziora Plitvickie (około 83zł od osoby),
bilet wstępu na wodospady Kravica,
ofiarę dla kapłana posługującego,
bogaty program pielgrzymki.

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:
٠ wyjście na górę Kriżevac, gdzie odprawimy Drogę Krzyżową;
٠ wyjście na Górę Podbrdo, gdzie odmówimy Różaniec;
٠ uroczyste zawierzenie oraz akt ofiarowania siebie i rodziny Najświętszej Marii
Pannie we Wspólnocie Błogosławieństw, wraz z konferencją maryjną – prowadzone
przez jedną z Sióstr Wspólnoty;

٠ wyjazd do Tihaliny (w miarę możliwości czasowych), gdzie znajduje się cudowna
figura Matki Bożej;
٠ odwiedzenie wspólnot działających w Medjugorie (Cenacolo, Patrick i Nancy,
Majcino selo);
٠ w miarę możliwości spotkania z osobami dającymi świadectwo nawrócenia w tym
miejscu;
٠ wycieczka nad wodospady Kravica;
٠ spacer po Jeziorach Plitwickich (w tym rejs statkiem);
٠ Riviera Makarska (w drodze do Medjugorie) – Msza Święta w Lourdes Makarskim
i kilkugodzinny odpoczynek nad Adriatykiem;
٠ udział w wieczornym programie modlitewnym (szczegóły podamy w trakcie
pielgrzymki).
Plan poszczególnych dni pielgrzymki będzie Paniom podawany na bieżąco.
Wyjeżdżamy z krakowskich Łagiewnik. Pielgrzymkę rozpoczynamy Mszą Świętą o 7.00
rano (w dolnej kaplicy św. Siostry Faustyny w Bazylice), dlatego osoby dojeżdżające
z rożnych miejsc w Polsce mogą zarezerwować nocleg u Sióstr w Domu Faustinum (koszt
od 60 do 80 zł). Rezerwując tam nocleg w tych terminach, proszę poinformować siostrę,
że jadą Panie na pielgrzymkę do Medjugorie dla dziewic konsekrowanych.
Powrót planujemy również w godzinach wieczornych, dlatego osobom, które nie będą
miały możliwości przenocować u kogoś – sugeruję również wcześniejsze zarezerwowanie
noclegu w Domu Faustinum na dzień 4. września.
Zabieramy ze sobą:
٠ WAŻNY (co najmniej 6 miesięcy) DOWÓD OSOBISTY (nie potrzeba paszportu),
٠ pieniądze w walucie Euro lub Kuny na drobne wydatki (nie trzeba brać wiele
pieniędzy, bo wszystko jest w cenie pielgrzymki, na dewocjonalia wystarczy około
50-100 euro).
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu wyślemy zapisanym Paniom droga mailową.
Osoby zapisujące się proszone są o wpłatę 400zł zaliczki.

WAŻNE: Zapraszamy Panie, którym wiek i stan zdrowia pozwala podjąć trudy
pielgrzymowania. Osoby leczące się prosimy, by zdecydowały się na wyjazd tylko za
pozwoleniem swojego lekarza.

INFORMACJE I ZAPISY:
Beata Bodzioch OV
mail: beartaw@op.pl
telefon: 512 981 125

