Polska Misja Katolicka w Würzburgu
Polnische Katholische Mission in Würzburg
Virchowstr. 20, 97072 Würzburg
T. 0931-781514; Fax 0931-7846029

www.pmk-wuerzburg.de; E-Mail: info@pmk-wuerzburg.de

Würzburg, 23.06.2021 r.

Kochani Pielgrzymi!
W dniach od 05.09. (niedziela) do 11.09.2021 r. (sobota) organizowany jest wyjazd autokarowy o
charakterze rekolekcyjnym do Medjugorie. Wyjazd z Schweinfurtu (dworzec główny - Hauptbahnhof) - o
godz. 19:30, z Würzburga (parking przy sklepie Tegut przy Virchowstr. 2) o godz. 20:30. Pobyt w
Medjugorie - w prywatnym pensjonacie. W programie przewidziane są: codzienna Eucharystia, adoracja,
różaniec, droga krzyżowa na Krizevac i różaniec na górze Objawień, spotkanie ze świadkami objawień i
wspólnotą Cenacolo oraz jednodniowa wycieczka. Cena - obejmująca przejazd, noclegi, ubezpieczenie oraz
wyżywienie (4 śniadania, 4 obiadokolacje) - wynosi 340 euro, a w przypadku dzieci i młodzieży do 18. lat 280 euro. W cenę nie są wliczone koszty testów (w Medjugorie ok. 20 euro). Zgłoszenia dokonuje się poprzez
wpłacenie powyższej kwoty na następujące konto:
Poln. Kath. Mission
Liga Bank Würzburg
DE95 7509 0300 0003 0002 73

z dopiskiem: imię i nazwisko, Medjugorie 2021

oraz przez wypełnienie poniższego formularza i przekazanie do sekretariatu PMK w Würzburgu lub
bezpośrednio do ks. Jerzego Soboty. W przypadku rezygnacji z wyjazdu organizator zwraca całość wpłaty, gdy
rezygnujący proponuje inną osobę na swoje miejsce. W innym przypadku połowa wpłaty przeznaczona zostanie
na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Termin zgłoszeń upływa 10. lipca 2021 r.

Zgłoszenie
Cel:
Medjugorie
Termin:
05.09- 11.09.2021 r.
Organizator: Polska Misja Katolicka w Würzburgu, ks. Jerzy Sobota
97072 Würzburg, Virchowstr. 20, tel. 0931-781514: tel. kom. 01792170371
Dane osobowe:
Imię i nazwisko..........................................................................................................................................................................
Adres, telefon, e-mail ................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia............................................................................................................................................................
Obywatelstwo ................................................. Paszport nr ...................................................................................................
Wystawiony przez ................................................................ ważny do ...................................................................................
Data ..................................... ...........

podpis ..............................................................................................................

Specjalne życzenia:
Chciał(a)bym pokój dwuosobowy dzielić z...............................................................................................................................
Polska Misja Katolicka stara się zarezerwować także pokoje trzyosobowe.
Uwaga:

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju 1-osobowego za dodatkową opłatą 50 Euro.

