
26. NEMZETKÖZI PAPI LELKIGYAKORLAT 

 

2023. július 3-7. Međugorje 

A lelkigyakorlat témája: 

“Íme, az én anyám és testvéreim!” (Mt 12, 49) 

 

"A Szűzanya iskolájában" 

 
PROGRAM 

 

2023. július 3. hétfő 

 

16.00 – 18.00 A résztvevők regisztrációja (II. 

János Pál pápa terem)  
18.00  A LELKIGYAKORLAT MEGNYITÁSA 

Rózsafüzér, szentmise, gyógyítóima és 

dicsőséges rózsafüzér 

 

 

2023. július 4. kedd  

 

9.00  Szentségimádás  

9.30  Előadás 

 Szünet 

11.00  Csendes szentségimádás (személyes ima,     

Szentírás olvasás, elmélkedés) 

16.00  Előadás 

18.00  Esti imaprogram (rózsafüzér, szentmise, 

 szentségimádás)  

 

 

2023. július 5. szerda  

 

6.00 Rózsafüzér a Jelenések hegyén  

10.30 Kávé 

11.00 Előadás  

12.00  Csendes szentségimádás (személyes ima,     

Szentírás olvasás, elmélkedés) 

16.00  Előadás 

18.00  Esti imaprogram (rózsafüzér, szentmise, 

 gyógyítóima és dicsőséges rózsafüzér) 

 

 

2023. július 6. csütörtök  

6.00 Keresztút a Krizsevacon, gyónási 

 lehetőség 

 

16.00 Előadás 

18.00 Esti imaprogram (rózsafüzér, szentmise és 

szentségimádás) 

 

 

2023. július 7. péntek  

08.30  Imádság fra Slavko Barbarić atya 

 sírjánál 

09.00  Előadás 

 

A LELKIGYAKORLAT A 11.00 ÓRAI 

SZENTMISÉVEL ZÁRUL. 

 
 

 

A szeminárium koordinátora Zvonimir Pavičić ferences atya. 



A lelkigyakorlat előadója Fra Miljenko Šteko (1969) a Boldogságos Szűz Mária mennybevételéről 

nevezett Hercegovinai Ferences Rendtartomány tagja és a bosznia-hergovinai Mosztárban szolgál. 1994-

ben tette le ünnepélyes fogadalmát. 1996. július 13-án az ausztriai Frohnleitenben pappá szentelték. 

Filozófiát és teológiát tanult Zágrábban, Bolognában és Rómában, ahol 2005-ben diplomát szerzett 

lelkiségteológiából. 

A rendtartományban különböző szolgálatokat végzett. 2007-től 2013-ig Međugorjéban lelkipásztorként 

működött. 2013-tól 2022-ig tartományfőnök (2019-ben újra választották). Ebben az időben a Bosznia-

hercegovinai Nemzeti Szerzetesi Konferencia elnöke (KVRPP BiH), a Ferences Rendtartományok 

Regionális Konferenciájának elnöke (SLAS), a Ferences Közösségek Tanácsának horvátországi és 

bosznia-hercegovinai elnöke, az UFME elnöke (Unio Fratrum Minorum Europae) brüsszeli székhellyel, 

(2019-ben újra választották). 2022. szeptemberétől a Antoniánum Pápai Egyetem (Collegium S. Antonii 

Ptavini in Urbe) házfőnöki szolgálatát látja el Rómában. 

Fra Miljenko különböző helyeken számos lelkigyakorlatot tartott. 

 

 
A lelkigyakorlatra az alábbi e-mail címen  lehet jelentkezni: seminar.marija@medjugorje.hr  

(Marija Dugandžić).  

A meuđgorjei plébániaközösség hívei a lelkigyakorlat idejére az idén is, mint a korábbi években, 

ingyenes szállást és ellátást biztosítanak a papok részére. Kérjük azokat a papokat, akik személyesen 

biztosítják szállásukat medjugorjei barátaiknál, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel a szállásadó 

nevét és telefonszámát. Azokat a papokat pedig, akiknek nincs közvetlen ismerettségük Međugorjeban és 

így nincs lehetőségük személyesen szállást foglalni, kérjük, hogy jelezzék ezt a jelentkezési lapon, és mi 

biztosítunk szállást a számukra. 

A szeminárium költsége öt miseszándék.  

Kérjük Önöket, hozzanak magukkal celebretet az elöljárójuktól, albát, stólát és Szentírást.  

Sok papnak nincs internet kapcsolata, ezért talán nincs is tudomása erről a međugorjei 

nemzetközi lelkigyakorlatról. Ezért szeretettel kérjük a zarándoklatok szervezőit, az imacsoportokat és a 

béke központokat, hogy minden rendelkezésükre álló kommunikációs fórumon  tegyék közzé ezt az 

információt, hogy minél több pap részt vehessen a lelkigyakorlaton. Mindenkit arra kérünk, hogy 

lehetőségéhez mérten, anyagilag is támogassa azokat a papokat, akik el szeretnének jönni a 

lelkigyakorlatra, de nincs pénzük az útiköltség fedezésére. Előre is köszönjük. Munkájukra Isten és a 

Béke Királynője áldását kérjük. 

 

A lelkigyakorlat szervezése és az Önök biztonsága érdekében a lelkigyakorlatra történt 

regisztrációjuk után, megerősítő választ küldünk. Ha nem kapnak választ, akkor az, azt jelenti, 

hogy nem kaptuk meg jelentkezésüket, mert e-mailjüket vagy téves címre küldték vagy vírusos a 

számítógépük, ezért nem érkezett meg a jelentkezés. A lelkigyakorlatra történő regisztrációjuk 

akkor érvényes, ha a jelentkezés után megkapták a megerősítő választ. 

 

 

mailto:seminar.marija@medjugorje.hr

