Pielgrzymka- Sanktuaria Chorwackie, Medjugorie, Dubrownik, Budapeszt
z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Biłgoraju
w dniach 03 - 12.07. 2019 r - 10 dni, bez przejazdów nocnych
BP Estremadura, zarej. pod nr 404 w ROT Marszałka Woj. Pomorskiego, polisa AXA nr
00.900.456
Pielgrzymka do Sanktuariów Chorwackich, Medjugorie w Bośni Hercegowinie - od ponad 30
lat miejscu objawień Najświętszej Marii Panny. Dodatkowo, oprócz pobytu w Medjugorie,
jesteśmy w Marija Bistrica- Chorwacka Częstochowa, Ludbreg -Sanktuarium Krwi
Chrystusa, w Lourdes Chorwackim w Sanktuarium w Vepric, zwiedzamy Mostar (Stary most
z 1566 r i okalająca go Starówka wpisane są na Listę UNESCO), miasto z czasów Imperium
Osmańskiego. Zażywamy kąpieli w
Wodospadach Kravica (zależnie od warunków
pogodowych), zwiedzamy Dubrownik zwany „perłą Adriatyku”. Stare Miasto wraz
z okalającymi murami obronnymi wpisane są na Lisę UNESCO.
Krótkie zwiedzanie i nocleg Budapeszcie
Cena pielgrzymki: od 690 zł+235 euro
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Cena zawiera:
Przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie (śniadania, obiadokolacje) zgodnie
z programem, ubezpieczenie (KL, NNW, bagażu),opiekę kapłana, pilota.
Do Bośni i Hercegowiny i Chorwacji wystarczy ważny dowód osobisty lub paszport co
najmniej 6 miesięcy ważny od momentu wyjazdu z Bośni i Hercegowiny.
Należy zabrać z sobą latarkę, medykamenty osobiste, strój kąpielowy, radio UKF ze słuchawkami
o częstotliwości odbierania 86-108 Mhz /można również zakupić na miejscu za ok. 5 euro/ w celu
odbioru tłumaczenia Mszy św. na język polski

Harmonogram pielgrzymki do Medjugorie i Chorwacji w dniach

03 - 12.07.2019 r.

I dzień- 03.07.2019 r. (śr.)
godz. 5.00 – wyjazd z Biłgoraja, ok. godziny 19.30 – przyjazd w okolice Ludbergu w Chorwacji
- obiadokolacja, zakwaterowanie
II dzień- 04.07.2018r. (czw.)
- godz. 8:00 – śniadanie, nawiedzenie Sanktuarium w Marija Bistrica, przejazd przez
Riwierę Makarską, zatrzymanie się w Vepric (Epricz) – Sanktuarium Chorwackie (replika
groty w Lourdes)- msza św., ok. godz. 20:30 - przyjazd do Medjugorie, obiadokolacja,
zakwaterowanie
od dnia III dnia do VII jest realizowany program w Medjugorie związany z charakterem
tego miejsca
w Medjugorie jest 6 noclegów – od 04 do 10.07

III dzień - 05.07.2019 r. (pt.)
- godz.8.00 – śniadanie, tego dnia mamy możliwość pójścia do Wspólnoty Cenacolo,
Wspólnoty Błogosławieństw, Błękitny Krzyż, pójście pod Figurę Chrystusa oraz na
cmentarz, na grób Ojca Slavko
- ok.godz.17.00 – obiadokolacja
- godz.18-20.00 –dla chętnych- pakiet religijny w kościele(msza św. różaniec, krótsza 5-cio
częściowa koronka bośniacka, modlitwa uzdrawiająca) po mszy tradycyjnie można udać
się do miejscowych restauracji
IV dzień - 06.07.2019 r. (sob.)
- godz.4.00 – wyjście na Kriżawiec, powrót do pensjonatu, ok. godz. 7.30 śniadanie, wyjazd
nad Wodospady (możliwość kąpieli - zależnie od warunków pogodowych),wyjazd do
Mostaru (możliwość pójścia do bośniackiej restauracji na ćevapčići z oryginalną turecką
kawę),
- ok. godz.17.00 obiadokolacja, godz.18-20-pakiet religijny
V dzień- 07.07.2019 r.(niedz.)
- godz.8.00 śniadanie
- spotkanie z Patrykiem i Nancy (przedstawienie przez Nich świadectwa wiary),
Różaniec na górze objawień
ok.17.00 obiadokolacja, pakiet religijny
VI dzień – 08.07.2019 r. (pon.)
- śniadanie
- wyjazd do Tihaliny - kościół w Tihalinie, w którym znajduje się piękna figura Matki
Bożej, wskazana przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą widzą,
- wyjazd do Sirokiego Briegu
- ok.17.00 obiadokolacja, pakiet religijny
VII dzień - 09.07.2019 r. (wt.)
- godziny ranne – śniadanie, wyjazd do Dubrownika, powrót do Medjugorie,
- ok.godz.17.30 – obiadokolacja,godz.18-20-pakiet religijny
VIII dzień - 10.07.2019 r. (śr.)
- wczesne śniadanie
- godz.6.00 wyjazd z Medjugorie, nawiedzenie Sanktuarium w Ludbregu
- przyjazd do Budapesztu, obiadokolacja zakwaterowanie,
IX dzień - 11.07.2019 r. (czw.)
- po śniadaniu krótkie zwiedzanie Budapesztu
- godziny późnowieczorne przyjazd do Białki Tatrzańskiej, obiadokolacja, zakwaterowanie
X dzień – 12.07.2019 r. (pt.)
- śniadanie,
- po śniadaniu msza św. w Sanktuarium na Krzeptówkach
- krótki czas wolny w Zakopanem
- przyjazd do Biłgoraja w godzinach wieczornych
- kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie
Bliższe informacje i zapisy w kancelarii parafii lub u ks. Krzysztofa 601 082 232

