PROGRAM PIELGRZYMKI
DO MIEDJUGORIE
31.07 – 08.08.2018
Wtorek 31.07.2018 r.
7.oo - msza św. w intencji wszystkich pielgrzymów
7.3o - pakowanie bagaży do autokarów
8.oo - wyjazd w stronę Chorwacji
18.oo/19.oo – przyjazd do Maria Bistrica k. Zagrzebia (główne
sanktuarium Chorwatów)
Zakwaterowanie, kolacja z własnego prowiantu)
Środa 01.08..2018 r.
7.oo nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej i modlitwa poranna
7.3o śniadanie w hotelu
8.oo wyjazd
14.oo przybycie do Miedjugorie i akomodacja
15.oo obiad
18.oo Różaniec
19.oo Uroczyste rozpoczęcie FestiwaluMłodych
20.oo Eucharystia
21.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu
Czwartek 02.08.2018 r.
7.oo Modlitwa Różańcowa na Górze Objawień przy figurze MB
8.oo Śniadanie
9.oo Blok w amfiteatrze z tyłu kościoła: wspólna modlitwa katecheza – świadectwa
12.oo Anioł Pański i przerwa
16.oo Świadectwa przeplatane pięknymi śpiewami i tańcami
17.oo Modlitwa Różańcowa
19.oo Msza Święta
20.3o – 21.3o Medytacja ze świecami i modlitwa pod krzyżem
Piątek 03.08.2018 r.
7.oo Śniadanie
9.oo – 12.oo modlitwa – katecheza – świadectwa- Anioł Pański
16.oo Świadectwa przeplatane pięknymi śpiewami i tańcami
17.oo Modlitwa Różańcowa
19.oo Msza Święta
20.3o – 21.3o Procesja z figurą Matki Bożej i adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota 04.08.2018 r.
8.oo śniadanie
9.oo – 12.oo modlitwa – katecheza – świadectwa- Anioł Pański
16.oo Świadectwa członków wspólnoty Cenacolo
17.oo Modlitwa Różańcowa
19.oo Msza Święta
21.15 Spektakl Wspólnoty Cenacolo Credo

Niedziela 05.08.2018
8.oo śniadanie 9.oo blok dopołudniowy: modlitwa – katecheza – świadectwa
12.oo Anioł Pański i przerwa
16.oo Świadectwa
18.oo Modlitwa Różańcowa
19.oo msza św.
20.3o Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.3o przesłanie festiwalu i wspólny śpiew na pożegnanie
Poniedziałek 06.08.2018 r. Święto Przemienia Pańskiego
3.3o Indywidualne wejście na Górę Kriżvacz
5.oo Msza św. na Kriżevaczu dla chętnych
8.oo śniadanie
8.3o wyjazd do Dubrownika – po południu kąpiel i opalanie się na plaży
18.oo powrót na kolację do hotelu
19.oo msza św. w kościele
Wtorek 7.08.2018 r.
7.oo msza św.
8.oo śniadanie i wyjazd w stron domu
Możliwość zwiedzenia pięknych wodospadów – Plitwickie Jeziera (dodatkowa opłata), Splitu lub
innego
z pięknych miasteczek Chorwacji i ewentualnie kąpiel. A potem nocny przejazd.
Środa 8.08.2018 r.
Powrót do Ćwiklic w godzinach porannych
UWAGI:
Jeżeli ktoś nie wpłacił całej sumy 500 zł. należy to zrobić jak najszybciej przed wyjazdem.
Natomiast Euro wpłacamy na miejscu w Miedjugorie w wysokości 183 Euro. (owe dodatkowe 33
Euro to koszt noclegu w Maria Bistrica, śniadanie oraz opłata klimatyczna. W/w cenie 500 zł. i 183
Eu mamy przejazd luksusowym autobusem, ubezpieczenie PZU, śniadania i obiadokolacje, opiekę
przewodnika na miejscu. Organizatorzy proszą uczestników festiwalu, aby w jego trakcie nie robić
dodatkowego programu. Ufam jednak, iż któregoś dnia uda nam się wcześnie rano wejść razem na
górę Kriżevacz oraz wziąć udział w objawieniu Matki Bożej któremuś z Widzących.
Należy ze sobą zabrać radyjko lub telefon z radiem i słuchawki, strój kąpielowy, wygodne buty
potrzebne do wyjścia na Górę, jakąś osłonę przed słońcem, może być nawet jasny parasol, latarkę i
świecę.

