
Pielgrzymka do Mediugorje 7-14 kwiecień 2018 roku.  

Koszt 1000 zł. oraz 235 euro. 

 

Wyjazd z Mierzyna (kościół parafialny, ul. Welecka 17) autokarem do Berlina godz. 01.00 
Wylot: Berlin Schonefeld 7 kwietnia 2018, godzina 6.35 – przylot do Split godzina 8:30. 
Przejazd autokarem do Mediugorje (ok godz.12.00). Powrót: Wylot: Split 14 kwietnia 2018, 
godzina 9:05 – przylot do Berlin Schonefeld godzina 10:55 Powrót do Szczecina ok. godz. 
14.00. Zabieramy jeden bagaż do luku samolotu 20 kg - bagaż podręczny 5 kg. Przekroczenie 
tej wagi wiąże się z dodatkowymi opłatami, które każdy ponosi za siebie.  
 
Potrzebne dokumenty: Na wyjazd do Mediugorje wystarczy ważny dowód osobisty lub 
paszport. Najkrótszą możliwą datą ważności jest dzień powrotu z pielgrzymki. Prosimy to 
dokładnie sprawdzić. 
 

W programie: 8 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 Msza Święta 
przed cudowną ikoną Jezusa Miłosiernego w wiosce Surmanci należącej do parafii 
Mediugorje. 
 

Codzienna Msza Święta, wspólny różaniec na Górze Objawień PODBRDO, wspólna 
droga krzyżowa na Górze Kriżevac, udział w Mszach Świętych, nabożeństwach wieczornych i 
adoracjach w Mediugorje, wizyta we wspólnocie Cenacolo – osób uzależnionych, spotkanie z 
Patrick i Nancy, w miarę możliwości spotkanie z osobą widzącą, konferencja ojca 
Franciszkanina, wizyta w Wiosce Matczynej. Wspólnocie Błogosławieństw, Msza Święta w 
Tihalinie, Codzienna Msza Święta w języku polskim o godz. 13.00.  

 
Nie jest możliwe podanie dokładnego programu, gdyż zależny jest on od możliwości i 

programu podanego przez parafię w Mediugorje. Organizator zastrzega sobie prawo 
wprowadzenia wszelkich zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji od niego nie 
zależnych. 
 

Wpisowe 1000 zł. Euro płatne w dniu wyjazdu. 

 
INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

Zabieramy radyjko z UKF i słuchawki (tłumaczenie symultaniczne), małą latarkę. 
 

UBIÓR – należy zabrać ze sobą rzeczy wygodne, sportowe, wygodne buty, pelerynę lub 
parasol, rzeczy osobiste, mały plecak, polar lub ciepły sweter. 
 

WYŻYWIENIE – prowiant na drogę, własne lekarstwa. W Mediugorje śniadania i 
obiadokolacje. 
 

WALUTA – około 50 euro (na drobne zakupy). W niektórych sklepach można płacić 
złotówkami i kartą płatniczą. 
 



KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 
Nazwisko Imię   ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adres    ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon   ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-mail   ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pesel    ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seria i Nr Dowodu  
Osobistego lub  
Paszportu   ____________________________________________________ 
 
 
Cena pielgrzymki obejmuje lot, autokar z polski do Berlina i powrót, autokar ze Splitu do 
Mediugorje oraz powrót do Splitu. Obsługę autokaru na miejscu. Ubezpieczenie podróży i 
pobytu w kraju poza UE. Opłaty przewodników oraz zgłoszenie pielgrzymki w parafii i za 
tłumaczenia symultaniczne, pobyt w pensjonacie, wyżywienie: śniadania i obiadokolacja.  
 
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia wszelkich zmian w programie w przypadku 
zaistnienia sytuacji od niego nie zależnych. 
 
 

Opłatę 1000 zł. Należy dokonać na konto: 
 

Maciej Bagdziński  75 1140 2004 0000 3102 4454 2366 w tytule Imię 

Nazwisko oraz pielgrzymka do Mediugorje  
 
 
 
 
 
        ………..……………………………………………………. 
Data……………………………………………….       Podpis 
 
 
 
 

Informacje i zapisy: Elżbieta tel. 601738066  ela.sienko@wp.pl 



List do pielgrzyma 

 

Drogi pielgrzymie! 

Wyruszasz w drogę, którą wyznaczył Ci Pan, a którą pokieruje Maryja. Bądź wierny 

Tym, którym pozwalasz się prowadzić. Jeśli prosiłeś w modlitwie, by ta podróż była Ci miłą, 
w tym momencie wróć do tych słów i całkowicie się ich wyrzeknij. Bądź w tej pielgrzymce 

oddany miłości czystej, bezinteresownej, nieegoistycznej. Nie chciej, ale proś, by chciało Ci 

się chcieć- w konkretnych czynach nieść Boga drugiemu człowiekowi. Bądź jak nasza Matka, 

niech dokonują się w Tobie ciągłe narodziny Jezusa, a każde spotkanie niech będzie 

przywitaniem z Elżbietą. Nie chciej czuć się dobrze, nie chciej doświadczać wyjątkowych 

cudów, stanów, zdarzeń. Nie chciej wybierać tego, co najłatwiejsze dla Ciebie. Nie chciej 

patrzeć na tych, z którymi masz szczególne więzi, a omijać pozostałych i Pana w nich 

pozostawiać niepocieszonym. Nie chciej wiedzieć i rozumieć wszystkiego. Zapomnij, że Ty 

musisz, że chcesz, że Ci zależy, że jedziesz do Medugorje z takimi, a nie innymi 

wymaganiami, pragnieniami, intencjami. Pamiętaj, że nie zwiedzasz, ale pielgrzymujesz, a to 

znaczy: jesteś gotów na wyrzeczenia i umieszczenie Pana w centrum swojej wędrówki. 

Otwórz się na to, co Miriam chce działać w Tobie, a sam działaj w tym, kto stoi obok 

Ciebie. Nie tylko obserwuj, ale twórz cuda, bo cudem będzie każde dobre słowo, życzliwy 

gest, akt zrozumienia, pokorna rada czy prosty uśmiech, każde przezwyciężenie siebie, 

swojego „nie mam ochoty”, „nie znam”, „nie potrzebuję”. Dzisiaj to nie Ty potrzebujesz 

zdarzeń i emocji, to Jezus potrzebuje Ciebie, aby ten świat zmieniać, obdarzając miłością. Z 

miłością patrz, postępuj i zwracaj się do swojego brata. Bez miłości nie podejmuj się niczego. 

Ona jest jedynym aksjomatem i właściwym fundamentem. 

Przełam w sobie lęk, niechęć, niewygodę; pozwól zatrzeć granice obcości. Niech każdy 

pielgrzym będzie Tobie bratem i siostrą i tylko tak mów do niego niezależnie od pełnionych 

funkcji, wieku, charakteru czy stopnia znajomości. Wszyscy tak samo ważni jesteście w 

oczach Ojca, który jest w Niebie. 

Będziesz słyszał wielokrotnie, że taka czy inna osoba dostąpiła ogromnej łaski, była 

świadkiem jakiegoś nadprzyrodzonego znaku, widziała słońce na ziemi, a w nim Hostię lub 

obmyła dłonie łzami Chrystusa spływającymi z figury. Niech Cię nie zasmuca ta radość 
bliźniego, nawet, gdy sam nie będziesz czuł nic. Duch Święty wieje kędy chce i On najlepiej 

zna Twoje serce, jego przeszłość, cierpienie, obawy, nadzieje. Będzie działał mocno albo 

bardzo delikatnie, by nie zrazić Cię do Siebie. Nie oczekuj nic, a nie oczekując, otrzymasz 

najwięcej, nawet kiedy nie dostrzeżesz, jak wiele już otrzymałeś. 

Nie bój się zostawić w Medugorje jakąś cząstkę siebie, która zasługuje na grób. Nie bój 

się zostawić jakiejś własnej, małej niedoskonałości, czegoś, co wciąż do Ciebie powraca i Ci 

ciąży, nie bój się zostawić kłopotów finansowych, choroby, kogoś Ci bliskiego albo przeżyć 
bardziej duchowych. Komu dawać siebie, nawet w tych kwestiach najtrudniejszych, jeśli nie 

Matce? 

Jezus będzie czekał na Ciebie w Mszach Świętych, Adoracjach, Piśmie Świętym, będzie 

Ci wciąż narzucał Swoją obecność, wołał o Twoje spojrzenie w Jego stronę, o Twoje odważne 

rzucenie Mu się w ramiona. Będzie Cię też wołał jednak po to, by uśmierzyć Twój ból, 



własnymi Ranami zagoić Twoje, aby umyć Ci nie tyle nogi, co duszę. Skorzystaj z tego 

Sakramentu Pokuty, bowiem w nim dzieją się cuda największe, a wielu przez długie lata 

wspomina spowiedź w Medugorje, w czasie której spotykali Kapłanów, jakim nigdy nie 

brakuje czasu, którzy się nie spieszą, którzy podnoszą i odnawiają ludzkie wnętrza. Tutaj 

dokonuje się najpotężniejsze uzdrowienie. 

Pielgrzymie, jeśli podczas tej pielgrzymki zakochasz się tak mocno w swoim Mistrzu, 

że nie będziesz chciał nawet na jedną sekundę dnia o Nim zapomnieć, że tylko On będzie 

zajmował Twoje myśli i nieustannie będzie Ci tęskno do Niego- nie lękaj się, doświadczyłeś 
Medugorje. 

 

 

Modlimy się za Was i polecamy opiece Królowej Pokoju 

 

organizatorzy 
 


