7 MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE W OBRONIE ŻYCIA
odbędą się w Medziugorju w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2019 roku.

Z Matką życia: rekolekcje dla lekarzy i pracownikόw służby zdrowia, dla
obrońców życia, modlitwa dla/za tych, którzy stracili dziecko, którzy są zranieni
przez aborcję, współmałżonków pragnących mieć dzieci, działaczy pro-life,
ofiary przemocy w rodzinie, rodziców samotnie wychowujących dzieci, kobiety
w ciąży…

Temat spotkania:
,,Chodź za mną! “ (Mk 10,21)
W szkole Matki Boskiej

PROGRAM
Środa, 2 9 maja 2019

Piątek, 31 maja 2019

14.00 Zgłoszenia uczestników (żółty
budynek za kościołem)

8. 00 Różaniec na Górze Objawień

16.00 Wprowadzenie do rekolekcji
17.00 Modlitwy wieczorne
(różaniec, Msza św., modlitwa o
uzdrowienie)

Czwartek, 30 maja 2019
09. 00Modlitwa poranna

11.00 Wykład, świadectwa
12.00 Adoracja
Najświętszego
Sakramentu w ciszy
15.00 Wykład, świadectwa
17.00 Modlitwy
wieczorne
(rόżaniec, Msza św. Adoracja
Krzyża
Pańskiego)

Sobota, 1 czerwca 2019

Wykład, świadectwa
9.00 Modlitwa poranna
14. 00Droga Krzyżowa na górze
Križevac
17.00 Modlitwy wieczorne
(rόżaniec, Msza św., Adoracja
Najświętszego
Sakramentu)
Koordynator: o. Marinko Šakota

9. 30 Wykład
10.30 Wymiana
świadectwa

doświadczeń,

12.00 Msza św.na zakończenie

Wykładowca na rekolekcjach o. Stanko Mabić, ofm, urodził się w 1968 roku w
Širokim Brijegu, Kočerinie. Jest członkiem Franciszkańskiej prowincji w
Herzegowinie. Do szkoły podstawowej chodził w Kočerinie, a średnią szkołę
ukończył u Franciszkanów w Visokom. Teologię studiował w Sarajewie,
Zagrzebiu i Fuldzie. Święcenia Kapłańskie otrzymał w 1995 w Fuldzie, Niemcy.
Po święceniach rozpoczął studia w Instytucie Muzyki Kościelnej w Zagrzebiu,
dyplom ukończenia otrzymał w 2001 roku. Studiował dwa lata psychologię. Jako
kapłan i muzyk kościelny pracował w parafiach na terenie Hercegowiny.
Ostatnie dziewięć lat pracuje jako wychowawca młodych braci w postulacie i
nowicjacie. Prowadzi rekolekcje i seminaria odnowy duchowej dla wielu grup
modlitewnych.

Rekolekcje odbędą się w sali za kościołem. Koszt uczestnictwa to 40 euro od
osoby. Zgłoszenia można przesłać na e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr lub
fax: 00 387 36 651 999 (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.

W zgloszeniu prosimy wpisać: imie i nazwisko, zawόd i miejsce pracy.

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.

