
 

25. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW 

 
25. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach od 4 do 9 lipca 2022 r. 

 
Temat: 

 
Uczcie się ode Mnie, a znajdziecie pokój (Mt 11, 28-30) 

„W szkole Matki Bożej” 

 
PROGRAM 

 
 
4 lipca 2022, poniedziałek 

 
16.00 - 18.00 Rejestracja uczestników (Sala Jana 

Pawła II) 

18.00 POCZĄTEK REKOLEKCJI 

Modlitwa różańcowa, Msza św., modlitwa o 

uzdrowienie i tajemnice chwalebne różańca 

 
 
5 lipca 2022, wtorek 

 
9.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

9. 30  Wykład 

Przerwa 

11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 

(modlitwa osobista, czytanie Słowa Bożego, 

medytacja) 

16.00  Wykład 

18.00  Program wieczorny (różaniec, Msza św., 

adoracja Najświętszego Sakramentu) 

 
 
6 lipca 2022, środa 

 
9.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

9. 30  Wykład 

Przerwa 

11.00  Adoracja  Najświętszego Sakramentu w ciszy 

(modlitwa osobista, czytanie Słowa Bożego, 

medytacja) 

 
 
16.00  Wykład 

 

 
18.00  Program wieczorny (różaniec, Msza św., 

modlitwa o uzdrowienie i tajemnice chwalebne 

różańca) 

 
 
7 lipca 2022, czwartek 

 
6.00  Różaniec na Górze Objawień  

10.30  Kawa, herbata 

11. 00  Wykład 

12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 

(modlitwa osobista, czytanie Słowa Bożego, 

medytacja) 

  

16.00  Wykład 

18.00  Program wieczorny (różaniec, Msza św. i 

adoracja Najświętszego Sakramentu) 

 
 
8 lipca 2022, piątek 

 
6.00  Droga Krzyżowa na górze Križevac, spowiedź 

16.00  Wykład 

18.00  Program wieczorny (różaniec, Msza św., 

adoracja Krzyża Pańskiego) 

 
9 lipca 2022, sobota 

 
08.30  Przejście na grób o. Slavka Barbarića, OFM, 

modlitwa 

09.00  Wymiana doświadczeń, świadectwa 

Zakończenie rekolekcji, Msza św. o 11.00 

  

  

  



Wykładowcą jest o. Damir Pavić OFM. Urodził się 9 listopada 1971 r. w parafii pod wezwaniem Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w miejscowości Vijaka w pobliżu Vareša. Uczęszczał do szkoły podstawowej 

w Vijaka, a do średniej szkoły zawodowej w rodzinnym Varešu. Po postulaturze i nowicjacie franciszkańskim 

ukończył studia teologiczne na Teologii Franciszkańskiej w Sarajewie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 

2005 r. w Sarajewie. Jest członkiem prowincji Bosna Srebrena. Po święceniach kapłańskich pełnił służbę  

wikariusza parafialnego w klasztorze Fojnica, a następnie proboszcza w parafiach Okučani i Brestovsko. Od lata 

2016 jest Sekretarzem Prowincji i Administratorem Sanktuarium św. Mikołaja Tavelića w Sarajewie. Został także 

mianowany koordynatorem franciszkańskich misji ludowych w Bosna Srebrena. Jego pragnienie kapłaństwa i 

droga do niego jest głęboko związana z Sanktuarium Matki Bożej w Medziugorju, dokąd często przyjeżdża jako 

pielgrzym, ale także uczestniczy w programach duchowych parafii. Prowadzi rekolekcje dla kapłanów, 

franciszkańskie misje ludowe i rekolekcje w parafiach w Bośni i Hercegowinie oraz za granicą. 

 
Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr (Marija Dugandžić).  Parafianie parafii 

Medziugorje, podobnie jak w latach ubiegłych, oferują księżom w trakcie rekolekcji bezpłatnie zakwaterowanie. 

Uprzejmie prosimy księży, którzy sami zorganizowali sobie nocleg u znajomych w Medziugorju, aby na swoim 

zgłoszeniu podali imię, nazwisko i numer telefonu rodziny, u której planują nocować. Księża, którzy nie mają 

możliwości bezpośredniego ustalenia zakwaterowania z daną rodziną, proszeni są o zaznaczenie tego na 

zgłoszeniu, a wówczas my zorganizujemy dla nich nocleg. Koszty rekolekcji pokrywa odprawienie pięciu intencji 

mszalnych. Należy wziąć ze sobą: celebret, albę i stułę, Pismo Święte. Ponieważ nie wszyscy księża mają dostęp do 

Internetu i być może nie wiedzą o rekolekcjach w Medziugorju, prosimy organizatorów pielgrzymek, grupy 

modlitewne oraz centra pokoju, aby zamieściły tę informację we wszystkich dostępnych środkach przekazu, aby 

jak najwięcej księży mogło wziąć w nich udział.  

 
 
Prosimy również, aby, o ile jest to możliwe, materialnie wspomóc księży, którzy chcą przyjechać, a nie mają 

środków potrzebnych na pokrycie kosztów podróży (zakwaterowanie u rodzin w parafii jest bezpłatne). Prosimy 

wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych rejestracja Państwa udziału w rekolekcjach jest zakończona 

dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia oznacza to, iż nie dotarło do nas 

zgłoszenie – co jest równoznaczne z brakiem rejestracji – a to z powodu przesłania go na zły adres mailowy lub 

wysłania do nas emaila zainfekowanego wirusem (taki list zostaje automatycznie zablokowany). Dlatego też 

pewność co do rejestracji udziału w rekolekcjach mogą mieć Państwo dopiero w chwili odebrania wysłanego przez 

nas potwierdzenia. 



 



 



 


