Temat przewodni rekolekcji w Medziugorju to:
Z Maryją na modlitwie w oczekiwaniu Nową Pięćdziesiątnicę

Termin: 9 - 16 czerwca 2015 r.
Program Rekolekcji

Wtorek, 9.06.:
- Msza św. Godz. 10.00;
- podstawieni autokaru godz. 11.30 (u Braci Gabrielistów)
- Przejazd przez Polskę, Czechy. Nocleg w Czechach z kolacją.
Środa, 10.06.:
- Przejazd przez Austrię, Chorwację. Msza św. planowana w chorwackim Lourdes. Przyjazd
do Medziugorja około godz. 22.00. i kolacja
Czwartek, 11.06.:
- poranna modlitwa, śniadanie;
- 1. Konferencja „Osoba Ducha Świętego";
przerwa;
- 2. Konferencja „Działanie Ducha Świętego";
- spowiedź;
- obiadokolacja;
- Msza św. w Kościele;
- całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Piątek, 12.06.:
- poranna modlitwa, śniadanie;
- Droga Krzyżowa (być może że Droga Krzyżowa będzie przed śniadaniem);
- obiadokolacja;
- czas wolny do Mszy św;
- Msza św. w Kościele;
- 3. Konferencja „Dary i charyzmaty Ducha Świętego"
Sobota, 13.06.:
- poranna modlitwa, śniadanie,
- różaniec na Podbrdo;
- obiadokolacja;
- 4. Konferencja „Nowe wylanie Ducha Świętego";
- Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o nowe wlewanie Ducha Świętego,
zakończenie z Mszą św.

Niedziela, 14.06.:
- poranna modlitwa, śniadanie;
- dzielenie się świadectwem rekolekcji oraz składanie propozycji na przyszłość;
- Msza św. dziękczynna;
- obiadokolacja;
- czas wolny
Poniedziałek, 15.06.:
- śniadanie i wyjazd;
- Msza św, w Tihaljinie;
- nocleg w Czechach bez kolacji
Wtorek, 16.06.:
Śniadanie (bufet) i przyjazd do Polski do Częstochowy w godzinach popołudniowych.

Co zabrać
• radio z zakresem UKF ze słuchawkami (prawdopodobne tłumaczenie programu
wieczornego i spotkań)
• Biblię
• kieszonkowe w euro ok. 100 na własne potrzeby
• nakrycie przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne
• wygodne obuwie typu adidasy, latarkę
• ręcznik
• osobiste leki
• suchy prowiant na czas podróży

Koszt pielgrzymki wynosi
(130 euro + 610 zł )
zaliczka 610 zł powinna zostać uiszczona do 15 kwietnia.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Medziugorju, numer konta bankowego zostanie
podany osobom, które zgłosiły swój udział w pielgrzymce jako pierwsze.
zapisy na adres kontak@louisgrignion.pl bądź przez Formularz Stowarzyszenia
Przy zapisie poprzez adres e-mail prosimy o podanie następujących danych: Imię,
nazwisko, data urodzenia, stały adres zamieszkania, numer paszportu lub dowodu,
PESEL, telefon kontaktowy.

