
 

 

PIELGRZYMKA  

MEDJUGORJE 

MOSTAR - KRIŻEVAC - PODBRDO 
WODOSPADY KRAVICA 

 
 

Medjugorje - miejsce uświęcone obecnością Maryi, do którego trzeba wracać… 

  8 – 13 X 2019 
 

8 X 
wtorek 

Msza św. o godz. 18.00 w Poroninie. Podstawienie autokaru, następnie przejazd do 
Medjugorje 

9 X 
środa 

W godzinach południowych przyjazd do Medjugorje, miejsca objawień Matki Bożej - 
Królowej Pokoju, która w 1981 r. ukazała się sześciorgu dzieciom. Msza Święta, 
zakwaterowanie - udział w nabożeństwach wieczornych. Obiadokolacja, nocleg. 

10 X 
czwartek 

Śniadanie. Msza Święta, pobyt w Medjugorje. Spotkanie z przewodnikiem, który 
opowie historię objawień. Wejście na Górę Objawień – Podbrdo. Następnie przejazd 
nad wodospady Kravica.  Są one położone niedaleko Medjugorie, wśród lasów. Piękny 
zespół wodospadów o szerokości 100 m, z czystą, krystaliczną wodą zachwyca swoim 
pięknem. Powrót do Medjugorje. Udział w nabożeństwach wieczornych. 
Obiadokolacja, nocleg. 

11 X 
piątek 

Śniadanie. Msza Święta. Przejazd do Mostaru – zwiedzanie z przewodnikiem. To jedno 
z najpiękniejszych miast Bośni i Hercegowiny położone wśród szczytów Gór Dynarskich. 
W swoim sercu skrywa piękną starówkę z czasów Osmańskich, której głównym 
zabytkiem jest XVI-wieczny kamienny most (UNESCO). Spacer wśród wąskich, 
kamiennych uliczek, minaretów oraz kolorowych straganów wypełnionych pamiątkami 
z czasów tureckiego panowania. Powrót do Medjugorje. Droga Krzyżowa na Górę 
Kriżevac. Udział w nabożeństwach wieczornych. Obiadokolacja, nocleg. 

12 X 
sobota 

Śniadanie. Msza Święta. Czas wolny na indywidualną modlitwę. W godzinach 
południowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

13 X 
niedziela 

Powrót do Poronina w godzinach porannych.  
 

Cena: 290 Euro   CENA ZAWIERA WSZYSTKO!!!                      
 

• codzienna Msza Święta 

• w miarę możliwości spotkanie z osobą widzącą, wizyta w Wiosce Matczynej. 

• 3 noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje  

• przejazd komfortowym autokarem    * ubezpieczenie *  lokalni przewodnicy *   

• bilety wstępów i wszystkie opłaty 

• do Bośni i Hercegowiny wystarczy ważny dowód osobisty 

 

ZAPISY - DO 20 WRZEŚNIA Z WPŁATĄ 100 Euro 
Wpłata całości do końca września !!! 

Ks. Arkadiusz Zych - Poronin (tel. 505 142 381) 
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