
21. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH 
 

odbędąsię w Medziugorju w dniach od 2 do 5 listopada 2022 roku 

 

Temat spotkania brzmi: 

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

W szkole Matki Bożej 

 

Program: 

 

 

Środa, 2 listopada  2022 

 

14.00 Rejestracja uczestników  

16.00 Wprowadzenie do rekolekcji                                                                                                                                                  

17.00 Modlitwy wieczorne w kościele  

 

Czwartek, 3 listopada 2022 

 

9.00 Modlitwa poranna  

9.30  Wykład 

11.00 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciszy 

15.00 Wykład  

17.00 Modlitwy wieczorne w kościele  

 

 

 

Piątek, 4 listopada 2022 

 

7.00 Modlitwa na Križevacu  

11.00 Wykład  

12.00 Adoracja Najświętszego

 Sakramentu w ciszy 

15.00 Wykład   

17.00 Modlitwy wieczorne w kościele  

 

Sobota, 5 listopada 2022 

 

7.00 Modlitwa na Górze Objawień  

10.00 Wykład 

11.00 Msza św. na zakończenie

 rekolekcji

 

Koordynatorem rekolekcji  jest o. Zvonimir Pavičić 

  



Wykładowcami na rekolekcjach są: 

 
 

O. Serđo Ćavar OFM, urodziłsię w 1986 roku i dorastał w Medziugorju. Jest członkiem 

Prowincji Franciszkańskiej w Hercegowinie, wyświęcony na kapłana w 2013 roku. 

Służył jako kapelan w Posušju, a obecnie jest wychowawcą kleryków w Zagrzebiu. 

Uzyskał doktorat na podstawie rozprawy o temacie: „Kierownictwo duchowe i 

duchowny w obliczu wyzwań związanych z kryzysem ojcostwa i tożsamości 

kapłańskiej.” Zajmuje się duszpasterstwem rodzinnym. 

 

Ivana i Dalibor Šarušić, małżeństwo działające w Cursilio w duszpasterstwie 

małżeństw. 

 

 

 

Rekolekcje odbędą się w sali za kościołem. Koszt uczestnictwa to 40 euro od jednej 

pary małżeńskiej. Zgłoszenia można przesłać na e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr 

(z dopiskiem „za Mariju Dugandžić“). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy 

o przesyłanie zgłoszeń jak najszybciej. Uczestników rekolekcji prosimy również o 

zapewnienie sobie zakwaterowania w Medziugorju we własnym zakresie. 

 

 

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 dotarało do nas 

zgłoszenie – co jest równoznaczne z brakiem rejestracji – a to z powodu przesłania 

go na zły adres mailowy lub wysłania do nas e-maila 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. 
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