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Szczęśd Boże!  

 
Zapraszamy małżeostwa do wzięcia udziału w wyjątkowej pielgrzymce połą-

czonej z Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi. Przeżyjemy je w szczególnym miejscu, bo 
w Medjugorje – miejscu, które przede wszystkim jest miejscem modlitwy i uwielbie-
nia Boga! Miejscem, które śp. abp Henryk Hoser, wizytator apostolski nazywał „mo-
delem Nowej Ewangelizacji”. 
Treści jakie niosą ze sobą Rekolekcje Ewangelizacyjne to kerygmat, który stanowi 
„fundament”  fundamentów wiary każdego chrześcijanina. Przeżycie i przyjęcie 
prawd zawartych w kerygmacie daje podstawę w dążeniu do dojrzałego chrześcijao-
stwa, na wzór Matki Bożej - stąd nasze rekolekcje: „Z MARYJĄ SZUKAM FUNDAMEN-
TU WIARY!”   ...z Maryją, która w Medjugorje nosi tytuł Królowej Pokoju.   

Rekolekcje odbędą się w dniach 31.07-08.08.2022r. Nieprzypadkowo termin 
ten pokrywa się z Festiwalem Młodych, który rokrocznie odbywa się w Medjugorje w 
dniach 1-6 sierpnia. W tym szczególnym czasie dzięki tysiącom młodych ludzi, których 
tam spotkamy, ich energii i radości będziemy mogli doświadczyd żywego Kościoła.  
Dlatego na rekolekcje zapraszamy małżeostwa, a zwłaszcza te które mogą pojechad 
wraz z dziedmi - jednak z uwagi na trudy podróży - raczej od 12 roku życia, do mło-
dzieży studenckiej włącznie!  Może warto taki czas wykorzystad… 

Nasze rekolekcje rozpoczniemy w niedzielę, 31 lipca, wyruszając z Bydgoszczy 
wygodnym, klimatyzowanym autokarem. Pierwszego dnia planujemy Mszę św. w 
Wiedniu, w kościele znajdującym się na wzgórzu Kahlenberg, na którym, przed laty 
we Mszy św. uczestniczył Jan III Sobieski wraz ze swoją świtą przed zwycięską  bitwą 
w ramach Odsieczy Wiedeoskiej. 

Dotarcie do Medjugorje zajmie nam dwa dni, po drodze będziemy mieli nocleg 
ponieważ nie mamy nocnych przejazdów.    Podróż jest czasem szczególnym, bo to 
czas pielgrzymowania - tym samym czas zawiązania wspólnoty poprzez wspólne mo-
dlitwy, śpiew, rozważania... ale także czas dla bliźniego, czyli najzwyklejsze pogadu-
chy, jak i czas odpoczynku :o)) 

Podczas pobytu w Medjugorje będziemy uczestniczyd w Mszach świętych, na-
bożeostwach, adoracjach…  ale również będziemy modlid się na różaocu wchodząc na 
Podbrdo - miejsce objawieo Królowej Pokoju,  a  także  rozważad  stacje  drogi  krzy-
żowej wchodząc na górę Kriżevad, na którym znajduje się krzyż z relikwiami Krzyża 
Męki Paoskiej. Przebywając w Medjugorie planujemy również pokazad Wam piękno 
Bałkanów, jak chociażby Dubrownik - chorwacką perłę Adriatyku,  ale także ich nieła-
twą historię chodząc uliczkami Mostaru. Będzie również można skorzystad z kąpieli w 
czystych wodach w pobliżu Wodospadów Kravica, czy w wodach Adriatyku. 



W drodze powrotnej na nocleg zatrzymamy się w Ludbregu. Tam w kościele, w 
którym znajdują się relikwie Krwi Chrystusa - cudu eucharystycznego - w poniedział-
kowy poranek uczestniczyd będziemy we Mszy świętej. 

Z Bydgoszczy wyjeżdżamy w niedzielę, 31 lipca 
bardzo wczesnym rankiem, a w następny poniedzia-
łek, 8 sierpnia późną nocą do niej wracamy.  W na-
szym pielgrzymowaniu mogą także uczestniczyd mał-
żeostwa z różnych stron Polski i nie tylko. Mogą one 
dojechad do Bydgoszczy, albo dosiąśd na trasie prze-
jazdu. Przejazd przez Polskę planujemy autostradą A1 
tj. Toruo - Włocławek - Łódź - Częstochowa - Piekary 
Śląskie...  i właśnie  w Piekarach Śląskich najłatwiej 
będzie dołączyd do nas małżeostwom z południa Pol-
ski. Tam będą mogli pozostawid samochody na terenie 
plebanii. 

A przy okazji  nawiedzimy Bazylikę Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja - 
to bazylika mniejsza, wchodząca w skład Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej  w Piekarach Śląskich.  

W Medjugorje będziemy nocowad w Polskim Domu Pielgrzyma Królowej Apo-
stołów Pokoju prowadzonym przez księży Pallotynów, z kaplicą, przestronnymi poko-
jami i wszelkimi udogodnieniami chodby takimi jak winda… 
https://fundacja.medjugorie.org/polski-dom-pielgrzyma-krolowej-apostolow-pokoju/ 

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby to 920zł+350€.  Obejmuje ona przejazd 
komfortowym autokarem z Bydgoszczy,  noclegi w pokojach 2-3 osobowych z łazien-
kami, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje), ubezpieczenie KL i NNW, bilety wstę-
pów i usług miejscowych przewodników.  

Moderatorem będzie nasz proboszcz, ks. Janusz Tomczak - kapłan, który wielo-
krotnie sprawował opiekę duchową podczas takich, rekolekcji w drodze i prowadzi 
kręgi Domowego Kościoła  

Jeszcze jedna uwaga: do Bośni i Hercegowiny – mimo, że nie należy ona do UE 
wjeżdża się na Dowód Osobisty! (bez paszportu!)  A w temacie COVIDa…  Jeśli będzie 
podobnie jak w tym roku, to osoby zaszczepione wjeżdżały na paszport covidowy, a 
niezaszczepione wykonywały testy na granicy przy wyjeździe z Polski oraz przed po-
wrotem,  w Medjugorje.   

Chęd skorzystania z pielgrzymki można zgłosid ks. Januszowi, zapisy przyjmuje 
również Wiktor Stromski  pod tel. +48 602 154 789  lub skierowane na adres e-mail: 
wiktor@stromski.pl  Możliwe jest również bezpośrednie zapisanie się przez stronę 
internetową Domowego Kościoła diec. bydgoskiej, w zakładce Rekolekcje – link:  
https://dk.bydgoszcz.pl/rekolekcje/   wybierając tam rekolekcje w Medjugorje. 
 

Zachęcając...  pozdrawiamy! 
<><   Szczęśd Boże! 

Jola i Wiktor Stromscy 
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