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WYJAZD  PIELGRZYMKOWY  MEDJUGORJE 
17.09. – 24.09.2016 

 

Zbiórka Sulęcinek  - piątek 16.09.2016 godz. 23.30, Msza Święta, start  godz. 00.30 
 

17.09.2016 (sobota) 
Po południu dojazd na nocleg do Ludbregu ok. godz.18.00 (miejsce znane z Sanktuarium Krwi 

Chrystusa  - (miejsce Cudu Eucharystycznego).Obiadokolacja ok. godz. 20.00 
Możliwość wieczornej Mszy Świętej – przy ołtarzu polowym, przy Drodze Krzyżowej. 

 

18.09.2016 (niedziela) 
Śniadanie, pakowanie bagaży i  w drodze do Splitu – postój na trasie przy Figurze  Gospa od Puta 

( Matka Boża Podróżnych) , przy ujściu Rzeki Krka do Adriatyku. Możliwość Mszy Świętej 
polowej. Dojazd do Splitu - spacer z przewodnikiem po Starym  Mieście zawartym w murach 

dawnego Pałacu Dioklecjana  Katedra św. Dujama z  wysoką, 61-metrową, wolno stojącą 
romańską dzwonnicą, wzniesioną w XIII-XVII w.pomnik GrguraNinskiego - w X w. biskup Ninu 

zasłynął wprowadzeniem ojczystego języka do liturgii.Przyjazd do Medjugorje – Bośnia i 
Hercegowina.Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja  i  nocleg. 

 

19.09.2016 (poniedziałek) 
Śniadanie . Przejazd pod Kościół  ParafialnyŚwiętego Jakuba – zgłoszenie grupy pielgrzymkowej, 

zapoznanie się z lokalnym programem spotkań . Wejście do kościoła, zapoznanie się z historią 
Medjugorje, przejście pod Figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, z którego kolana wycieka 

nieznana ciecz.Historia okolicy i Medjugorji.Wejście na Górę Kriżovac – Droga 
Krzyżowa.Obiadokolacja .Uczestnictwo  w wieczornych  nabożeństwach kościelnych. 

 

20.09.2016 (wtorek) 
Śniadanie godz.8.00 . Wyjazd  godz. 9.00 do Chorwacji do miejscowości Makarska. Przejazd  do 

Vepric do Sanktuarium Matki Boskiej  z Lourdes , Msza  Święta. .  
Później całodzienny odpoczynek, plażowanie i kąpiel w Adriatyku. Powrót do Medjugorie. 

 Obiadokolacja godz. 18.00. 
 

21.09.2015 (środa) 
Śniadanie godz.6.30.  Wyjazd do Dubrownika „Perły Adriatyku – spacer z przewodnikiem 
Starówka, MalaBraca – klasztor Franciszkanów ze słynną apteką, wieża zegarowa, mury 
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miejskie – wspaniale zachowane fortyfikacje otaczające miasto. Po zwiedzaniu Msza Święta  w 
Katedrze lub Kościele Świętego Błażeja. W drodze powrotnej plażowanie i kąpiel w Adriatyku. 

Powrót godz. 20.00. Obiadokolacja w Medjugorje .  
 

22.09.2016 (czwartek) 
Śniadanie godz.7.00. Przejazd do Mostaru – spotkanie z przewodnikiem - stolica Hercegowiny, 

klimatyczna granica Wchodu i Zachodu z kamiennym starym mostem, meczetami i 
niepowtarzalnym klimatem. Czas wolny . Przejazd na Wodospady Kravica (Bośnia i 

Hercegowina) – tzw. „Kawałek raju” z krystaliczną wodą i malowniczym położeniem. Możliwość 
kąpieli !!! Powrót do Medjugorie. Obiadokolacja godz.18.00.  

Po obiadokolacji dla chętnych wejście na Górę Objawień  i Modlitwa Różańca Świętego. Przejazd 
pod Kościół. 

 
23.09.2016 (piątek) 

Śniadanie i wykwaterowanie . Przejazd  po południu do Sanktuarium Maryjnego MarijaBistrica - 
jedno z najważniejszych chorwackich sanktuariów maryjnych, które określane bywa przez samych 

Chorwatów "chorwacką Częstochową". Obiektem kultu jest tu XV wieczna drewniana figura 
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jej historia zaczyna się w 1545 roku (miejsce co roku odwiedza 

ok.800 tys. Pielgrzymów). Nocleg i obiadokolacja MarijaBistrica lub Ludbreg. 
 

24.06.2016 (sobota) 
Śniadanie i wykwaterowanie . Wyjazd do Polski. Powrót do Sulęcinka ok. północy. 

 

Koszt wyjazdu : 1.450 zł + 10 Euro wstępy 
 

Cena zawiera :ubezpieczenie NNW i KL, przejazd  luksusowym autokarem , opieka pilota , 
1x  nocleg Ludbreg (pok. 2,3 os z łazienkami),  5 x nocleg w 2 i 3 osobowych pokojach z 

łazienkami w Medjugorje ,1 x  nocleg MarijaBystrica (pok. 2,3 os z łazienką)  ,7 x śniadanie, 
7 x obiadokolacja ,zwiedzanie z przewodnikiem : Splitu, Dubrownika, Mostaru,  

Należy zabrać ze sobą prowiant na drogę oraz obuwie do kąpieli. 
W autokarze można nabyć ciepłe i zimne napoje. 
Istnieje możliwość  zmiany kolejności  programu. 

Zapisy: Ks. Krzysztof Szczepański Tel. 782 - 168 – 802 
Parafia w Sulęcinku pw. Chrystusa Króla. 

 


