
28. Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących medziugorskie 

centra pokoju oraz grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne 

związane z Medziugorjem odbędą się w Medziugorju w dniach od 14 do 18 

marca 2023 roku. 

Temat spotkania brzmi: 

"Oto moja matka i moi bracia!"( Mt 12, 49) 

 
W szkole Matki Bożej 

 
 

PROGRAM 

 

 

 

Wtorek, 14. 03. 2023  
15.00 Rejestracja uczestników 

17.00 Modlitwy wieczorne w 

kościele 

   

 

Środa, 15. 03. 2023 
9.00 Adoracja Najświętszego 

 Sakramentu 

9.30 Wykład  

 Przerwa 

11.00 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciszy 

15.30 Wykład   

17.00 Modlitwy wieczorne w 

kościele 

 

 

Czwartek, 16. 03. 2023 
9.00 Adoracja Najświętszego 

 Sakramentu 

 

 

 

9.30 Wykład 

 Przerwa 

11.00 Wykład 

 Wspólny obiad 

15.00 Modlitwa na Górze Objawień 

17.00 Modlitwy wieczorne w 

kościele  

  

Piątek, 17. 03. 2023 
9.00 Modlitwa na Križevacu 

15.30  Wykład 

17.00 Modlitwy wieczorne w 

kościele 

 

 

Sobota, 18. 03. 2023 
9.00 Adoracja Najświętszego 

 Sakramentu 

 9.30 Wykład  

 11.00 Msza św. 



Wykładowcą  jest o. Zvonimir Pavičić, proboszcz parafii Medziugorje. 

 

O. Zvonimir Pavičić, OFM urodził się w Mostarze w 1989 r.,  ukończył szkołę 

podstawową i średnią w Szerokim Brzegu. Ukończył Wydział Teologii 

Katolickiej na Uniwersytecie w Zagrzebiu w 2017 roku. Święcenia diakonatu 

przyjął w Zagrzebiu 26 lutego 2017 r., a kapłańskie w Mostarze 25 czerwca 

2017 r. Jako diakon przybył, aby służyć w Medziugorju, a od święceń 

kapłańskich w tej samej parafii pełnił funkcję wikariusza  do sierpnia 2022 roku, 

kiedy to przejął posługę proboszcza medziugorskiego. 

 

28. Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących medziugorskie centra 

pokoju oraz grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne związane z 

Medziugorjem odbędzie się w nowej sali spotkań w Medziugorju, w dniach  od 

14 do 18 marca 2023 roku. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego też prosimy, 

by swój przyjazd zgłosić jak najwcześniej. Zgłoszenia można przesłać na e-

mail: seminar.marija@medjugorje.hr 

 

 

 

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 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. 

 

 

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne dla wszystkich grup językowych. 

Koszt udziału wynosi 50 EURO od osoby. W cenę wliczone zostały wszystkie 

koszty organizacyjne. Po uiszczeniu opłaty na początku spotkania każdy z 

uczestników otrzyma akredytację, która umożliwia wzięcie udziału w programie 

spotkania. Zakwaterowanie w Medziugorju uczestnicy organizują we własnym 

zakresie. 

Ponieważ nie mamy możliwości skontaktowania się z każdym z potencjalnych 

uczestników, prosimy organizatorów pielgrzymek, przewodników, 

prowadzących Centra Pokoju oraz grupy modlitewne i charytatywne o 

zawiadomienie wszystkich zainteresowanych udziałem. 

 

Cieszymy się, że będziemy mogli się z Wami spotkać!  

mailto:seminar.marija@medjugorje.hr

