6 MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE W OBRONIE ŻYCIA
odbędą się w Medziugorju w dniach od 9 do 12 maja 2018 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:

Żyć Słowem Bożym
„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.“(Łk 24,45)
PROGRAM
Środa, 9 maja 2018

Piątek, 11 maja 2018

14.00 Zgłoszenia uczestników (żółty
budynek za kościołem)

8. 00

Różaniec na Górze Objawień

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

12.00 Adoracja
Sakramentu w ciszy

Najświętszego

15.00 Wykład, świadectwa

Czwartek, 10 maja 2017

17.00 Modlitwy wieczorne (rόżaniec, Msza
św. Adoracja Krzyża Pańskiego)

09. 00 Modlitwa poranna
Wykład, świadectwa

Sobota, 12 maja 2018

14. 00 Droga Krzyżowa na górze Križevac

9.00

Modlitwa poranna

17.00 Modlitwy wieczorne (rόżaniec, Msza
św., Adoracja Najświętszego Sakramentu)

9. 30

Wykład

10.30 Wymiana doświadczeń, świadectwa
12.00 Msza św.na zakończenie

Koordynator: o. Marinko Šakota
Wykładowca na rekolekcjach o. Damir Pavić, urodził się 9 listopada 1971 roku. W parafii Vijaka (w
pobliżu Vareša), poświęconej Niepokalanemu Poczęciu NMP uczęszczal do szkoy podstawowej, a w
rodzinnym Varešu do technikum. Studia teologiczne ukończył na Franciszkańskim Wydziale
Teologicznym w Sarajewie . Na księdza został wyświęcony 29 czerwca 2005 roku w Sarajewie. Jest

członkiem prowincji zakonnej Bosna Srebrena (Bośnia Srebrna). Po otrzymaniu święceń pełnił
posługę wikarego w klasztorze w Fojnicy, a następnie posługę proboszcza w parafiach Okučani i
Brestovsko. Od lata 2016 roku pełni posługę sekretarza prowincji i opiekuna Młodzieży
Franciszkańskiej w Sarajewie, a niedawno został rόwnież mianowany koordynatorem franciszkańskich
misji ludowych w prowincji Bosna Srebrena. Jego powołanie kapłańskie i droga do niego są głęboko
związane z sanktuarium maryjnym w Medziugorju, gdzie często przyjeżdża jako pielgrzym, ale i
uczestniczy w rekolekcjach parafialnych. Prowadzi rekolekcje dla kapłanόw oraz rekolekcje w
parafiach w Bosni i Hercegowinie oraz za granica.
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.

