
 

Jeśli szukasz miłości Bożej. Jeśli chcesz zobaczyć przepiękne oblicze Matki. Jeśli chcesz usłyszeć 

świadectwa tych, którzy doświadczyli nawrócenia. Jeśli kochasz przyrodę i chcesz w niej uwielbić jej 

Stwórcę. Jeśli chcesz zobaczyć wschód słońca z Góry Kriżevac. Jeśli chcesz być w miejscu pełnym pokoju, 

gdzie Ziemia styka się z Niebem. Jeśli chcesz odpocząć po trudach ostatnich dwóch lat i poznać być może 

nowych przyjaciół – to, ta pielgrzymka jest 

dla Ciebie…… MEDJUGORJE   25.06 -

2.07.2022 

   
      

    
      

   
      

 Cena około 1500zł – na pewno nie wyższa, reszta dofinansowana przez KSM i sponsorów, 

kuratorium, ubezpieczenie, wyżywienie wg programu, przewodnik w Mostarze i Splicie, opieka 

pilota . Komfortowy Ośrodek noclegowy www.pansion-nn.com, a na powrocie hotel-

podravina.hr. Zgłoszenia u ks. Andrzeja Kunickiego do połowy kwietnia 2022: 

andrzejkunicki41@gmail.com Tel: 607821539, zakrystia bądź kancelaria parafialna. Dziecko 



Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz ks. Andrzej Kunicki ( organizator) 

                                          Serdecznie zapraszają młodzież w wieku  14 do 30 lat oraz uczniów klas 7 i 8 na 

WAKACJE Z BOGIEM 2022 MEDJUGORJE  



 
 

W programie pielgrzymki :  

„turystyka plus duszpasterstwo” Jan Paweł II 

Wieczorny Blok Modlitewny, spotkanie we Wspólnocie 

Błogosławieństw, wysłuchanie świadectw młodzieży 

uzależnionej od narkotyków – Cenacolo, Wejście na Górę 

Kriżevac i Podbrdo, Tihalina, Mostar z przewodnikiem, 

Surmanci z ikoną przed którą dokonał się cud 

uzdrowienia, który posłużył do kanonizacji s. Faustyny 

Kowalskiej; Wodospady Kravica, malownicze Veprić z 

Grotą Lourdes, Split, Jeziora Plitwickie…… 

W miarę możliwości postaramy się pójść do Zamku 

Patricka i Nancy i na prywatne objawienie do Marji. 

Jeśli starczy czasu do wyboru Dubrovnik, Hutovo Bloto lub 

Fish Picnik – za dodatkową opłatą, możliwość popływania 

kajakami. 

 

Wymagane: 

Pragnienie bycia w Medjugorju, zdrowie, dobry 

humor…..obowiązkowo nakrycie głowy, krem z filtrem, 

wygodne buty + zapasowe ( tereny podmokłe ), woda, 

radio lub telefon ze słuchawkami do słuchania 

tłumaczenia języka polskiego 92,7 FM 

http://www.pansion-nn.com/
mailto:andrzejkunicki41@gmail.com


zgłasza jedynie rodzic/opiekun, najlepiej mailem lub smsem czy telefonicznie bezpośrednio u ks. 

Andrzeja. Ograniczona liczba miejsc. 

 

1. Z wiarą, że pielgrzymka będzie możliwa podejmujemy decyzję już dziś ( z możliwością rezygnacji na 

miesiąc przed wyjazdem ) 
2. Ważne aby do połowy kwietnia zgłosić uczestnictwo w pielgrzymce. W połowie maja ks. Andrzej 

wystąpi o zgodę do kuratorium oświaty na wyjazd  
3. Na początku maja wpłacamy zaliczkę w kwocie 100 euro                                  

                                                                                                                      Zapraszamy, ks. Andrzej Kunicki w    

                                               imieniu parafii i oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

  

 

 

 

   

 


