
                                  Rektorat Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie
serdecznie zaprasza na pielgrzymki w 2023 r.

Medzugorje + Chorwacja - 13-dniowe pielgrzymko-wczasy
Terminy: 26.05-7.06, 24.06-6.07 i 1-13.09.2023r.
Koszt: 860 zł + 350 E  (tj. ok. 2500 zł) 
---
Medzugorje (bez pobytu nad morzem) - pielgrzymka 7-dniowa
5-11.08.2023r.
Koszt: 660 zł + 120 E   (tj. ok. 1230 zł)

---

Sanktuaria na wschodzie Polski - pielgrzymka 4-dniowa

29.04-2.05.2023r.

Koszt 820 zł

- Radecznica - jedyne zatwierdzone miejsce objawień  Św. Antoniego
- Kodeń - cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej
- Małaszewicze - Kościół św. Katarzyny Aleksandyjskiej 
- Leśna Podlaska - Sankt M. B. Leśnianiańskiej prowadzą OO. Paulini
- Grabarka - Klasztor Prawosławny św. Marty i Marii - Góra Krzyży 
- Święta Woda - Sankt M. B. Bolesnej - Góra Krzyży.... it
- Sokółka - Sankt. Najśw. Sakramentu - cud eucharystyczny 8.X 2008r. 
- Różanystok - Sankt. M. B. Różanostockiej prowadzą OO. Salezjanie Kościół pw. Ofiarowania 
Najswiętszej Maryi Panny 
- Studzieniczna - Sankt. nad jeziorem o tej samej nazwie, gdzie Ojciec św. pływając na 
kajakach zatrzymał się. Na tę pamiątkę przy brzegu obok studni z uzdrawiającą wodą 
i kaplicy jest pomnik Jana Pawła II, który to miejsce ostatnio  odwiedził w VI.  1999r.
- Augustów - spacer nad jeziorem Rozpuda
- Augustów po Mszy św i śniadaniu wyjazd w kier. Krakowa przez 
- Wąwolnice - Sanktuarium/Bazylika mniejsza z figurą M. B. Kąbelskiej 

Powrót do Krakowa raczej późno, bo trasa bardzo daleka. 

Pielgrzymki 1-dniowe

13.05 Szczepanów - św . Stanisław i Zabawa - Sankt. bł. K. Kózkownej
Koszt: 50 zł 

20.05 Strachocina - św. Andrzej Bobola - Patron Polski 
Jodłowa - Sanktuarium Dzieciątka Praskiego
Koszt: 90 zł 

17.07 Kałków - Gdów - Sankt. M. B. Bolesnej  Królowej Polski
Koszt: 90 zł 
Święty Krzyż - relikwie Krzyża Chrystosowego - obsługują OO. Oblaci 
Skarżysko Kamienna - Sankt. Matki Bożej Ostrobramskiej (jak na Litwie) 
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15.07 Litmanova na Słowacji - miejsce objawień Matki Bożej na górze Zvir 
w latach 1990-1995r.
Koszt: 75 zł 

26.08 Lipniki Sankt. M. B. Wniebowziętej ze słynną figurą
Koszt: 65zł

30.09 Pasiebiec kościół M.B. Pocieszenia z Drogą Krzyżową  w plenerze 
Limanowa - Sankt. M.B. Bolesnej  z pięknymi witrażami
Koszt: 45 zł
Być może tam ognisko na zakończenie sezonu pielgrzymkowego
- zależy od pogody, wtedy koszt będzie trochę wyższy o kiełbaski, chleb itd. 

2.12 Częstochowa - podziękowania za b.r. i prośba o błogosław.
Koszt: 45 zł
(ewent. jeszcze Sankt. M.B. Leśniowskiej)

Wszystkie wyjazdy zależą od ilości chętnych - tel. 514-938-468, 513-197-355

---

Program pielgrzymki 13-dn do MEDZUGORJE z wypoczynkiem nad chorwackim 
morzem.
Pielrzymka przygotowana przez Rektorat Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.

Terminy wyjazdów: 26.05-7.06, 24.06-6.07 i 1-13.09.2023r.
Koszt: 13-dn pielgrzymki to: 860zł + 350 euro (tj. ok 2500zł) 

Wpłatę w złotówkach należy uiścić przed wyjazdem, natomiast euro – w autokarze w dniu wyjazdu.

W ramach kosztów: przejazd autokarem klimatyzowanym z barkiem z gorącą wodą oraz WC, diety i 
zakwaterowanie kierowców, ubezpieczenie wszystkich uczestników w pełnym zakresie, koszt kilku 
autostrad i parkingów, opłaty drogowe tzw winietki za przejazd przez Słowację i Węgry, opłaty za 
każdy dzień postoju autokaru w Medzugorje, wszystkie koszty związane z zatrudnieniem tłumacza w 
Medzugorje i opłata prelegentów, noclegi w pensjonatach w centrum Medzugorje i nad morzem 
( pokoje: w Medzugorje w większości 2- osobowe, trójek- mało, natomiast nad morzem większość 3-
osobowych – dwójki dla małżeństw) 11 obiadokolacji, śniadania w Medzugorje (pozostałe posiłki we 
własnym zakresie jeśli ktoś będzie chciał śniadania nad morzem także, to jest możliwość zamówienia 
ale koszt 1 śniadania jest 5 euro. Radzimy więc kupić sobie na miejscu świeży chleb i masło, a coś do 
chleba kupić w Polsce – będzie taniej i znacznie lepsze. 

Na czas drogi należy zabrać ze sobą suchy prowiant. Na miejscu powinniśmy być ok. godz. 8-9 rano. W 
autokarze jest możliwość otrzymania wrzątku bezpłatnie lub kupienia sobie u kierowców herbaty czy 
kawy. Jedziemy przez Słowację i Węgry, ale waluta tych krajów nie będzie potrzebna, gdyż nie 
zatrzymujemy się tam na żadne zakupy (jeśli ktoś ma drobne pieniądze w euro, to proszę ze sobą 
zabrać na toalety, które w 2 miejscach mogą być płatne).

Pielgrzymkę rozpoczynamy Mszą św. 

Dobrze byłoby wziąć mały „jasieczek” na noc w autokarze, matę lub ręcznik na plaże, koniecznie 
nakrycie na głowę, krem do opalania z wys. nr filtra, okulary słoneczne, wygodne buty. Można też 
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zabrać sobie grzałkę do wody (z wąską wtyczką). Pościel otrzymujemy na miejscu. W pensjonatach 
nad morzem w każdym domu jest do dyspozycji kuchnia z wyposażeniem. Podczas pielgrzymki 
obowiązuje stosowny strój, dotyczy to pobytu w miejscu objawień Medzugorje i podczas Mszy św. 
wieczornej nad morzem. W Medzugorje zakupy indywidualne dokonujemy w walucie euro lub w 
dolarach. W pobliżu miejsca zamieszkania są sklepy samoobsługowe, gdzie bez trudu można sobie 
dokupić co komu będzie potrzebne. 
Prosimy o zabranie ze sobą Różańca i śpiewniczka mogilskiego.

W programie: - w Medzugorje codzienna Msza św. w języku polskim.
- codzienny udział w wieczornym międzynarodowym nabożeństwa składając  z Mszy św., Różańca, 
Koronki do Królowej Pokoju, modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała, a w określone dni Adoracji Najśw. 
Sakramentu lub Krzyża. (blok ten rozpoczyna się o 18:00 kończy ok.21.)
- wspólnie z kapłanem 1-razowe wyjście na górę Objawień Podbrdo, w czasie drogi rozważanie 
tajemnic Różańca św. oraz 1- razowe wyjście na górę Kriżevac ze św. Krzyżem, tam rozważanie drogi 
Krzyżowej- oczywiście każdy kto zechce może sobie pójść ponownie indywidualnie w wolnym czasie.
- spotkania z kapłanami pracującymi w Medziugorje, czy osobami widzącymi Matkę Bożą uzależnione 
są od parafii Medzugorskiej nie od organizatorów- ale zwykle udaje się nam uczestniczyć w różnych 
spotkaniach. Mamy tam też ciekawe spotkanie z będącymi na odwyku narkomanami ze Wspólnoty S. 
Elwiry w Cenacolo. W zależności od spotkań aktualny program na dzień następny podawany będzie 
codziennie wieczór.

Uwaga: Podczas pielgrzymki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią!

W Chorwacji odwiedzimy przepięknie położone „chorwackie Lourdes” w miejscowości Vepric, gdzie 
będziemy mieli odprawioną w grocie Msze św.
Natomiast nad morzem cały dzień mamy wolny na: opalanie, kąpanie, zwiedzanie, wypoczynek, 
natomiast po kolacji będzie codziennie różaniec i Msza św. Dla chętnych będziemy proponowali 1x 
wyjście w góry, które są za pensjonatami- z grotą skalną z figurą Chrystusa Króla, gdzie będzie 
uroczyste nabożeństwo do Chrystusa Króla, a na szczycie góry jest kapliczka Matki Bożej śnieżnej, tam 
będziemy mieli Mszę św. Zainteresowani mogą podjechać na zwiedzanie Splitu, czy podejść 
spacerkiem brzegiem morza do centrum Omisa skąd można np. wybrać się stateczkiem spacerowym w 
morze, lub popłynąć rzeką Cetina na wzór naszego spływu Dunajcem ( koszt ok 5 euro). 

Przewidywany powrót do Krakowa, to godziny wczesno popołudniowe w 13-tym dniu pielgrzymki. 

Opiekę  nad grupą sprawuje kapłan, który jest organizatorem pielgrzymki lub inny wyznaczony kapłan. 
Przed wyjazdem będzie podane, który kapłan pojedzie z grupą. 
Przy zapisie należy podać: nazwisko i imię, datę urodz. (nie pesel), adres, nr tel. komórkowego.
Zbiórka w Krakowie w dniu wyjazdu o 11:30 w Sankt. Bożego Miłosierdzia na dużym parkingu za 
bazyliką.

Bliższe informacje i zapisy u osób upoważnionych pod nr tel. 514-938-468 przez cały dzień, lub pod nr 
513-197-355 wieczór. Radzimy wyrobić sobię bezpłatną europ. Kartę ubezp. Kr. - Wadowicka 8a.       
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