
24 MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW 
 

odbędą się w Medziugorju w dniach od 8 do 13  lipca 2019 roku 

Temat spotkania brzmi: 

,,Chodź za mną! “  (Mk 10,21) 

W szkole Matki Bożej 

PROGRAM REKOLEKCJI 
 

8 lipca 2019, poniedziałek  
16.00 – 18.00 Zgłoszenia uczestników (żółty 

budynek za kościołem)  
18.00   POCZĄTEK REKOLEKCJI, 
Modlitwa różańcowa, Msza św., modlitwa o 

uzdrowienie i tajemnice chwalebne Różańca 
św.  

   
9 lipca 2019, wtorek  
09.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  

09.30 Wykład, modlitwa   
12.00 Przerwa (adoracja w ciszy)  

15.30 Wykład, modlitwa   
18.00 Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza 

św., modlitwa o uzdrowienie, 

tajemnice chwalebne różańca)  
22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  

   
10 lipca 2018, środa  
09.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu  

09.30 Wykład, modlitwa   
12.00 Przerwa (adoracja w ciszy)  

 
 
 

 
 

 

 
15.30 Wykład, modlitwa   

18.00 Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza 
św., modlitwa o uzdrowienie, tajemnice 
chwalebne różańca)  

   
11 lipca 2019, czwartek  

06.00 Różaniec na Górze Objawień  
10.00 Wykład, modlitwa   
12.00 Przerwa (adoracja w ciszy)  

15.30 Wykład, modlitwa   
18.00 Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza 

św., Adoracja Najświętszego Sakramentu)  
   
12 lipca 2019, piątek  

06.00 Droga Krzyżowa na górze Križevac, 
spowiedź  

15.30  Wykład, modlitwa   
18.00 Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza 
św., Adoracja Krzyża Pańskiego)  

   

13 lipca 2019, sobota  

08.30 Przejście na grób o. Slavka Barbaricia 
OFM, modlitwa  
09.00 Wymiana doświadczeń, świadectwa  

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI– MSZA 

ŚW. O 11.00  

 
 

 
 
 



Wykładowcą  jest o. Marinko Šakota, proboszcz parafii Medziugorje.  

 

O. Marinko Šakota urodził się w Čitluku w 1968 r., gdzie ukończył  szkołę podstawową, jak 

rownież pierwszą klasę szkoły średniej. Po wybraniu powołania franciszkańskiego, rozpoczął 
nauki w seminarium duchownym w miejscowości Visoko, gdzie ukończył dwie klasy licealne. 

Pozostałe dwie klasy ukończył w Dubrowniku, gdzie rownież zdał maturę. Habit franciszkański 
przywdział 15. lipca 1987 r. w Humcu, w którym odbył roczny nowicjat. Studia filozoficzne i 
teologiczne rozpoczął w Sarajewie na uczelni Teologii Franciszkańskiej (1989-1990), 

kontynuował je w Zagrzebiu na Wyższej Szkoły Jezuitów (1990-1992), dyplom zaś uzyskał w 
1995 roku w Fuldzie w Niemczech. Śluby wieczyste złożył w 1993 roku w miejscowości Široki 

Brijeg. Diakonem został w Zagrzebiu w roku 1996, tego samego roku został także kapłanem we 
Frohnleiten. Służbę rozpoczął od rocznego pobytu w klasztorze franciszkańskim w Innsbrucku, 
następnie był pomocnikiem duchowym w Frohnleiten oraz kapelanem w Augsburgu. Przez trzy 

lata pełnił służbę jako kapelan w Mostarze, a przez siedem lat był proboszczem parafii w 
Gradniciach. Od września 2010 roku jest kapelanem parafii w Medziugorju. 

 

 

 
Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr (za Mariju 

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 re jestracja 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 re jestracji – 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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