PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE
SAMOLOT

01.05 – 05.05.2019
(Długi weekend majowy)
1. Dzień 01.05. Środa: godz. 3.30 wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Warszawy, odprawa na lotnisku i o godz. 9.25 wylot. 11.25 lądowanie w Dubrowniku,
transfer do Medjugorje. Zakwaterowanie, obiadokolacja i udział w nabożeństwach wieczornych w Sanktuarium. Nocleg.
2. Dzień 02.05. Czwartek: Śniadanie, wyjazd do MOSTARU. Msza święta, zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem, czas wolny. W drodze powrotnej POCITELJ – typowa muzułmańska wioska o ciekawej architekturze, z zachowanymi budynkami użyteczności publicznej: meczet, minaret, medresa, hamam, karawanseraj, sahat kula itp. Powrót do hotelu, obiadokolacja, udział w nabożeństwach wieczornych, czas wolny na zakup pamiątek. Nocleg.
3. Dzień 03.05. Piątek: Przejście na miejsce objawień – PODBRDO, wejście na
górę. Spacer po MEDJUGORJE, zapoznanie z Sanktuarium - kościół parafialny, figura św. Leopolda Bogdana Mandicia patrona spowiedników, miejsce modlitwy

przy figurze Zmartwychwstałego Zbawiciela. W miarę możliwości wizyta we
wspólnocie CENACOLO. Msza Święta. Po południu czas wolny do dyspozycji pielgrzymów, obiadokolacja, udział w nabożeństwach wieczornych, nocleg.
4. Dzień 04.05. Sobota: Śniadanie, Droga Krzyżowa na górze Kriżevac, powrót
do hotelu. Msza Święta, pobyt w Sanktuarium, obiadokolacja i udział w nabożeństwach wieczornych. Nocleg.
5. Dzień 05.05. Niedziela: Śniadanie i wyjazd do DUBROVNIKA - pobyt w najpiękniejszym mieście na Adriatykiem. Msza Święta a następnie zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem – Stradun, Katedra, Stary Port, Studnia Onufrego,
czas wolny. Dla chętnych rejs wokół murów obronnych miasta i wyspy Lokrum
(dodatkowo płatny – 10 EUR). Przejazd na lotnisko, odprawa i wylot do Polski
(godz. 18.55). Lądowanie w Warszawie o godz. 20.55, transfer na miejsce zbiórki.
Zakończenie pielgrzymki.

CENA: 2970 PLN
Cena zawiera:
transfer na lotnisko w Warszawie, z Dubrownika do Medjugorje; 4 noclegi w pensjonacie/hotelu; 4 śniadania; 4 obiadokolacje; opiekę pilota; wycieczkę do Mostaru i Dubrownika; miejscowych przewodników; transfer na lotnisko w Dubrowniku
i z Warszawy; opłaty klimatyczne, drogowe, wjazd do Dubrownika, parkingi; ubezpieczenie KL i NNW Tui ERV; składkę na TFG.
Opiekę duchową sprawuje Ks. Mirosław Matys
Zapisy na pielgrzymkę u ks. Mirosława Matysa, do dn. 27 lutego 2019 roku,
w Parafii św. Kazimierza w Białymstoku, w niedziele w zakrystii, w czwartki
w kancelarii w godz. 8:00 - 9:00 lub 16:00 - 17:45, w pozostałe dni na plebanii
w godzinach pracy kancelarii.
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