
„Z Maryją szukam fundamentów wiary” 

Medjugorie - rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw 

sakramentalnych - od 9 do 17 sierpnia 2019 r. 

Medjugorie, inaczej Międzygórze, to mała miejscowość położona między 

wzniesieniami Križevac oraz Crnica, w Bośni i Hercegowinie, około 25 km 

na południowy zachód od Mostaru.  

Co sprawia, że co roku przyjeżdżają tu miliony pielgrzymów z całego świata, a wielu powraca po raz kolejny? 

To Maryja, Królowa Pokoju zaprasza Ciebie i mnie, abyśmy razem szukali fundamentów wiary.  

Wiary w Boga i Bogu Trójjedynemu !!! 

Nasze rekolekcyjne pielgrzymowanie rozpoczniemy 9 sierpnia 2019 r. w Bydgoszczy, 

gdzie w bardzo wczesnych godzinach porannych, wyruszymy w drogę wygodnym, 

klimatyzowanym autokarem. Pielgrzymując oddamy się zawiązywaniu wspólnoty, 

poprzez m.in. modlitwę, rozważania, wspólny śpiew oraz konferencje. Będzie też czas 

dla siostry i brata, czyli tradycyjne pogaduchy ;-). Po drodze odwiedzimy szczególne 

miejsce zapisane w naszej historii – wzgórze Kahlenberg 

w Wiedniu. Następnie będziemy się modlić 

w najważniejszym chorwackim sanktuarium maryjnym – 

Marija Bistrica. W drugim dniu podróży dotrzemy 

do Medjugorie, gdzie spędzimy kolejne 5 dni rekolekcji 

uczestnicząc w nabożeństwach, adoracjach i Mszach 

Świętych. Rozważać będziemy tajemnice różańca 

świętego wchodząc na Podbrdo - Górę Objawień, a stacje Drogi Krzyżowej wspinając się 

na Górę Krizevac, pod krzyż z relikwią Krzyża Męki Pańskiej. Zwiedzimy piękne okolice, 

m.in. Dubrownik – klejnot południowej Dalmacji, Stare Miasto w Mostarze 

wraz kamiennym Starym Mostem. Naszym 

rekolekcyjnym refleksjom sprzyjać będzie 

odpoczynek nad krystalicznie czystymi wodami wodospadów Kravica i Riwiery 

Makarskiej, jak również kontemplacja cudu stworzenia Plitvickich Jezior. 

W drogę powrotną wyruszymy w przedostatnim dniu pielgrzymki, 

aby w Tihalinie przed Matką Boską Medjugorską i w Ludbergu – sanktuarium 

Krwi Chrystusa – w miejscu cudu eucharystycznego, podziękować Bogu 

Jedynemu za dar wspólnoty i szczególny czas rekolekcji ewangelizacyjnych. 

Do Bydgoszczy powrócimy 17 sierpnia 2019 roku w późnych godzinach wieczornych. 
 

Koszt rekolekcji to 1220 zł + 200 euro od osoby. Cena obejmuje przejazdy, noclegi podczas podróży i na miejscu, 

w pokojach 2- 3 osobowych z łazienkami, wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji, ubezpieczenie, bilety wstępu, 

opłaty za przewodników lokalnych, przejazdy autostradami. Minimalny wiek uczestnika rekolekcji to 10 lat. 

Naszym moderatorem jest ksiądz Janusz Tomczak, który wielokrotnie 

sprawował opiekę duchową podczas rekolekcji w drodze, a na co dzień jest 

moderatorem kręgów Domowego Kościoła. 
 

Serdecznie zapraszamy 

Violetta i Mariusz Odjas – para moderatorska rekolekcji   

wraz z ks. Januszem Tomczakiem – moderatorem rekolekcji   

tel. 501 341 786, mail: mariusz@odjas.eu    

mailto:mariusz@odjas.eu

