
 

 

 
 
 
 
 

PIELGRZYMKA do MEDJUGORJE    
 

Termin: 10 – 18.07.2021 
 
 

 
 
 

Sobota 10.07.2021 
Wyjazd z Polski ok. południa i przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację do 
Bośni i Hercegowiny. Po drodze postój w Lechowicach, możliwość zjedzenia obiadu. 
 
Niedziela 11.07.2021 
Przyjazd do Medjugorje we wczesnych godzinach rannych, zakwaterowanie, śniadanie, 
odpoczynek. Zwiedzanie centrum Medjugorie – kościół św. Jakuba, miejsca modlitw w 
Medjugorie. Obiadokolacja, następnie udział w wieczornym nabożeństwie.  
Medjugorie, to mała wioska, która od przeszło 35 lat słynie w świecie z Objawień Matki Najświętszej. W 
dniu 24.06.1981r. na wzgórzu Podbrdo niedaleko Medjugorie trzy dziewczynki: Ivanka, Miriana i Vicka miały 
widzenie Pięknej Pani, którą nazwały Gospa. Później do dziewczynek dołączyli jeszcze: Ivan, Maria i Jakov. 
Od tej pory codziennie trwają objawienia Matki Bożej z widzącymi. Otrzymują oni orędzie, aby 
przekazywać je światu oraz 10 tajemnic, których większość dotyczy przyszłości świata i Kościoła. 
Medjugorie dziś to sanktuarium wielkiej modlitwy, Eucharystii, adoracji Boga, a przede wszystkim 
celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz licznych duchowych nawróceń. Pielgrzymi odnajdują 
tam sens życia, pokój serca, bliskość Boga i Jego Matki. 
 

Poniedziałek 12.07.2021  
O godz. 5.30 wejście na Górę Objawień – PODBRDO, śniadanie. Przejazd i zwiedzanie 
Mostaru.  
Mostaru jest jednym z najpiękniej zlokalizowanych miast Bośni i Hercegowiny, położonym u podnóża gór i 
wzdłuż nurtu rzeki Neretwy. Jego najcenniejszym miejscem jest XVI-wieczny most, wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Samo miasto liczy niewiele ponad 100 tysięcy mieszkańców i zalicza się 
do największych ośrodków miejskich kraju. Mostar pełni też rolę nieformalnej stolicy Hercegowiny. Jednym 
z najpiękniejszych i najstarszych zabytków Mostaru jest wspomniany już słynny most, zbudowany z 
białego kamienia, wielokrotnie przebudowywany w miarę rozwoju twierdzy. Jego ideą nie była 
dekoracyjność, ale piękno, które kryje się w prostocie i doskonałej integracji z otoczeniem. Most poza 
wartością historyczną posiada też symboliczną. Ponieważ dwie strony rzeki zamieszkiwali Serbowie i 
Chorwaci, most stanowił łącznik pomiędzy narodami. Wśród innych atrakcji miasta, na szczególną uwagę 
zasługują: przede wszystkim Starówka; stara uliczka Kujundziluk; "Tabhana" – pałac, w którym pracowano 
przy przetwarzaniu skór; Tara - kamienna wieża; dom turecki z XVII wieku, jedna z najpiękniejszych 
zachowanych budowli mieszkalnych; są też liczne meczety, a wśród nich największy: Karadjoz-bey 
mosque,  uważany za najpiękniejszy meczet w Hercegowinie; jest też Katedra katolicka oraz Cerkiew 
ortodoksyjna. 

Po południu obiadokolacja, następnie udział w wieczorze modlitewnym w kościele św. 
Jakuba.  



 

 

Wtorek 13.07.2021  
Śniadanie, całodzienny wyjazd do Gradaca, kąpiel w Morzu Adriatyckim; Medjugorie - 
obiadokolacja i udział w wieczorze modlitewnym. (Jeżeli będzie możliwy wjazd na teren 
HR bez kolejnych testów) 
Gradac – miejscowość turystyczna na Riwierze Makarskiej. Położony jest na łagodnym zboczu 
porośniętym oliwkami, w połowie drogi między Splitem a Dubrownikiem, 35 km na południe od 
miejscowości Makarska. Znany jest z najpiękniejszej i najdłuższej plaży Makarskiej Riwiery. 
 

Środa 14.07.2021 
Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie Dubrownika – perły Dalmacji (jeżeli będzie możliwy 
wjazd na teren HR bez kolejnych testów). Powrót w godzinach popołudniowych. 
Zabieramy ze sobą paszporty/dowody osobiste !  
Wstępy płatne do: oceanarium ok. 40kn, dzieci uzyskują zniżkę /, mury miasta ok.150kn, dzieci uzyskują 
zniżkę/, skarbiec katedry ok. 20 kn /, rejs statkiem wokół wyspy Lokrum 8 euro. O godz. 10.30 Msza św. w 
Kościele św. Błażeja w Dubrowniku – patrona miasta.  

O godz. 11.30 zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Po południu powrót na obiadokolację 
do Medjugorje.  
 
Czwartek 15.07.2021 
O godz. 4:30 wejście na KRIŻEVAC - Górę Krzyża. Pobyt w Medjugorie, przejazd do 
TICHALINY. Dzień wolny poświęcony na indywidualną modlitwę. 
  
Piątek 16.07.2021 
Śniadanie, pobyt w Medjugorie. Zakup pamiątek, relaks. W miarę możliwości odwiedziny 
Wspólnotę Cenacolo, prywatna modlitwa w kościele; obiadokolacja i udział w wieczorze 
modlitewnym.    
 
Sobota 17.07.2021 
Śniadanie, udział w Eucharystii, czas wolny, następnie pakowanie bagaży i ok. 11.00 wyjazd 
w kierunku Polski. W czasie drogi powrotnej do kraju odwiedzimy Zadar. 
Miasto portowe znajdujące się w samym sercu Adriatyku, często nazywanego "małym chorwackim 
Rzymem". Nazwę tą usprawiedliwia jego historia sięgająca trzech tysięcy lat, wyjątkowe budowle 
kościelne oraz bogate dziedzictwo kulturalne. Piękno tego miasta uzupełniają także naturalne cechy 
charakterystyczne dla regionu zadarskiego, który zdobi 1200 km malowniczego i czystego wybrzeża i splot 
300 wysp i wysepek. Warto również posłuchać koncertu organowego wykonywanego przez „pana 
Jadana”. To niecodzienne zjawisko w zadarskim porcie gromadzi każdego dnia tysiące turystów – 
melomanów muzyki morskiej. 

 
Niedziela 18.07.2021 
Przyjazd do Zabrza w godzinach porannych. 
 



 

 

CENA: 150PLN +  800EUR /os.  

CENA ZAWIERA: 
 Transport komfortowym autokarem 

 Zakwaterowanie w Pensjonacie w Medjugorje w pokojach 2-3-4 osobowych, 

 Codziennie śniadania i obiadokolacje, 

 Zwiedzanie miejsc z licencjonowanym przewodnikiem, 

 Opiekę kapłana. 

 Ubezpieczenie (KL i NNW w Signal Iduna) 

 

Należy pamiętać o zabraniu: 

 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za przewodników miejscowych, słuchawki, opłaty 

turystyczne związane z realizacją programu –  ok. 50zł/os.  ( zbierane w autokarze) 

 Wygodnego obuwia (wejście na Kriżewac) 

 Latarki, paszportu/dowodu osobistego,  

 Nakrycia na  głowę, parasolki (ochrona przed słońcem), kremu z filtrem na słońce, lekarstw, Pantenol-u 

(zapobiegawczo), 

 Radyjka ze słuchawkami (tłumaczenie Mszy Św. na jęz. polski na częstotliwości 92,7 MHz), 

 Stroju kąpielowego, butów na wodę (kamienista plaża), 

 Karty EKUZ - ubezpieczenie NFZ za granicą. 

 
Na dzień dzisiejszy, aby wjechać na teren BiH należy posiadać ważny 48 godzin test 
COVID NEGATYWNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


