Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania w Białymstoku
Adres korespondencyjny: ul. Dubois 20/58, 15-349 Białystok
tel. +48 604 463 186, +48 602 718 753, +48 85 66 33 664
gmieszko@poczta.onet.pl

www.medjugorje.bialystok.pl

NIP: 542-27-71-337 Bank PKO BP: 67 1020 1332 0000 1302 0184 3879

SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE
24-28.06.2020
Warszawa – Dubrownik – Medjugorje
1 dzień 24.06.2019 środa
07:00 spotkanie w kaplicy hala odlotów na Lotnisku Okęcie
07:25 odprawa biletowo-paszportowa
- zabieramy bagaż główny do 23 kg najlepiej walizka na kółkach, bagaż podręczny do 8 kg
- na pokład samolotu nie wolno wnosić płynów i ostrych przedmiotów
09:25 wylot z Warszawy
11:25 przylot do Dubrownika
Przejazd do Medjugoje
- zakwaterowanie w pensjonacie w centrum Medjugorje (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami)
- obiadokolacja
18:00 nabożeństwo wieczorne w kościele św. Jakuba
- Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne)
- międzynarodowa Msza Święta
- poświęcenie dewocjonaliów
- modlitwa o Pokój (koronka pokoju)
Adoracja

Medjugorje – Góra Objawień – 39 Rocznica Objawień
2 dzień 25.06.2020 czwartek
07:00 śniadanie
8:00 wejście na Górę Objawień z modlitwą Różańcową
- spotkanie we wspólnocie Błogosławieństw (Akt zawierzenia Matce Bożej)
Obiadokolacja
18:00 nabożeństwo wieczorne w kościele św. Jakuba
- Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne)
- międzynarodowa Msza Święta
- poświęcenie dewocjonaliów
- modlitwa o Pokój (koronka pokoju)
Adoracja

Medjugorje – Góra Kriżewacz
3 dzień 26.06.2019 piątek (dzień postu)
6:00 śniadanie
- wyjście na Górę Kriżewacz (Droga Krzyżowa)
Obiadokolacja
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 nabożeństwo wieczorne j/w

4 dzień 27.06.2020 sobota
08:00 śniadanie
- spotkanie we wspólnocie Cenakolo
- spotkanie z ojcem Franciszkaninem
14:30 obiadokolacja
18:00 nabożeństwo wieczorne w kościele św. Jakuba
- Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne)
- międzynarodowa Msza Święta
- poświęcenie dewocjonaliów
- modlitwa o Pokój (koronka pokoju)
od godz. 22-23 Adoracja

Medjugorje – Dubrownik – Warszawa
5 dzień 28.06.2020 niedziela
06:30 - Msza św.
- śniadanie
- modlitwa przy Błękitnym Krzyżu
- wykwaterowanie i wyjazd z Medjugorje
- krótki odpoczynek nad Morzem Adriatyckim – (do kąpieli potrzebne odpowiednie buty ochronne)
-zwiedzanie Dubrownika z Przewodnikiem
- możliwość spróbowania owoców morza
- przejazd na lotnisko – 18:55 wylot z Dubrownika, 20:55 przylot do Warszawy
Pamiętajmy o intencjach mszalnych
Zabieramy : Pismo św.(zachęcamy do czytania),ważny dowód osobisty lub paszport, małe radio ze
słuchawkami częstotliwość 92,7 FM , potrzebne lekarstwa, które przyjmujemy, 2 baterie typu AA
(paluszki).
W czasie pobytu w Medjugorje zachęcamy do postu o chlebie i wodzie w piątek (proponujemy
różne rodzaje chleba, specjalny rodzaj postnych placków „ Uszczipce” i różnego rodzaju wody)
warto spróbować - o to prosi Matka Boża (post jest dobrowolny, kto nie może pościć je w tych
dniach normalnie obiadokolacje)
.

PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚMY NA PIELGRZYMCE, KTÓRA WYMAGA
POŚWIĘCENIA, WYRZECZEŃ I OFIARY, A NIE NA WYCIECZCE
TURYSTYCZNEJ. MOŻNA JĄ POTRAKTOWAĆ JAK SWEGO RODZAJU
REKOLEKCJE
W czasie pielgrzymki nie spożywamy i nie przewozimy napojów alkoholowych
Zapewniamy: przelot samolotem z Lotniska Okęcie w Warszawie do , przejazd z lotniska w
Dubrowniku do Medjugorje i powrót do Warszawy z lotniska z Dubrownika, opiekę
duchową, opiekę licencjonowanego pilota grupy i przewodników miejsc oraz ubezpieczenie
PZU Wojażer - Pomoc w Podróży (ubezpieczenie nie dotyczy chorób przewlekłych).
Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami i klimatyzacją, wyżywienie wg programu
Zastrzegamy możliwość zmiany w programie pielgrzymki.

Cena: 2150 zł
Cena pielgrzymki może się zmienić jeśli nastąpi gwałtowny wzrost kursu euro
Proponujemy zabrać kieszonkowe na swoje wydatki ok. 80 euro (pamiątki można kupować za złotówki).

Informacje u ks. Andrzeja – tel. 502 307 570

