
Regulamin dla pielgrzymów 

Drodzy pielgrzymi!  

W imieniu wszystkich kapłanów, którzy sprawują posługę w parafii Medziugorje witam was bardzo serdecznie, 
wszystkich, którzy przyjeżdżacie do Medziugorja jako animatorzy duchowi grup lub jako pielgrzymi. 
Z całego serca dziękuję Państwu za pragnienie i gotowość odwiedzania tego miejsca łaski i modlitwy. Niech Pan 
Bóg Wszechmogący przez wstawiennictwo naszej Niebieskiej Matki Królowej Pokoju wynagrodzi wasz trud i 
wysiłek. Aby wasz pobyt był jak najbardziej owocny proszę bardzo o zapoznanie się z Regulaminem i stosowanie 
się do niego: 

1. Msze św. sprawowane są jedynie w kościele parafialnym. W kaplicy adoracji Mszę św. można sprawować 
jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zgodnie z zarządzeniem Kościoła zabrania się sprawowania Mszy 
św. w pensjonatach, w domach prywatnych, na wzgórzach jak również w jakiejkolwiek wspólnocie czy 
kaplicy, znajdującej się na terenie parafii Medziugorje.  

2. Publiczne zgromadzenia modlitewne na terenie parafii mogą być organizowane wyłącznie po uzyskaniu 
zgody od proboszcza. 

3. Na spotkania z pielgrzymami na terenie kościoła zezwala się jedynie kapłanom pracującym w parafii. 
Pozostali, zobowiązani są poprosić o zgodę proboszcza. 

4. Nikt nie ma prawa, aby modlić się nad innymi osobami ani w kościele ani na terenie przykościelnym. 
5. Księża proszeni są o włączenie się do koncelebry podczas wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą 

albę, stułę i celebret. Proszeni są również o spowiadanie pielgrzymów z danej grupy językowej (dotyczy 
księży posiadających stosowną jurysdykcję). 

6. Przewodnicy grup pielgrzymkowych proszeni są o umawianie spotkań z kapłanami i wizjonerami w Biurze 
Informacyjnym. 

7. Uprasza się grupy pielgrzymkowe, by zaangażowały przewodnika, który posiada odpowiednie 
przygotowanie do prowadzenia grup pielgrzymkowych w Medziugorju. 

8. Przewodnika można wynająć w Biurze Informacji w sanktuarium. Prosimy przewodników grup 
pielgrzymkowych, by informowali o przyjeździe grupy i liczbie pielgrzymów w Biurze Informacyjnym.   

9. Prosimy, by nie organizować żadnego programu dla pielgrzymów w czasie trwania wieczornego 
nabożeństwa. 

10. Teren przykościelny, Góra Objawień i Kriżevc to miejsca modlitwy. W związku z tym prosimy o stosowne 
zachowanie, zachowanie ciszy i odpowiedni ubiór, tak aby nie przeszkadzać innym podczas modlitwy. 
Prosimy również o zachowanie czystości. 

11. Prosimy, by nie palić świec na Górze Objawień i na Kriżevcu. Świece można palić jedynie przy krzyżu obok 
kościoła. Prosimy również, by nie zostawiać żadnych dewocjonaliów ani na Górze Objawień ani na 
Kriżevcu. 

12. W kościele i w miejscach modlitwy palenie papierosów jest surowo wzbronione. 
13. Maj ąc świadomość Bożej obecności oraz by zachować atmosferę modlitwy i skupienia zabrania się 

fotografowania podczas Mszy św. i adoracji. 
14. Zabrania się zbierania jakichkolwiek datków z wyjątkiem ofiary zbieranej w czasie Mszy św. Jeżeli zauważą 

Państwo podobne praktyki prosimy o poinformowanie Biura Informacyjnego. 
15. Intencje mszalne, wota, czy też datki na potrzeby sanktuarium mogą Państwo przekazywać w Kancelarii 

Parafialnej.                                                                                                                

  

    z Bożym błogosławieństwem                                                                                                                             
Dr. o. Ivan Sesar, OFM, proboszcz                       

16. W związku z tłumaczeniem symultanicznym programu wieczornego prosimy organizatorów grup         
o dokonywanie stosownych opłat w Biurze Informacyjnym, w wysokości 60 euro/autobus.  

Korzystanie przez grupę z tłumaczenia programu wieczornego bez uiszczenia przez organizatora               
(wszystko jest notowane, dlatego można sprawdzić kto wpłacił) w/w opłaty równa się z KRADZIE ŻĄ. 
Pamiętaj VII – NIE KRADNIJ! Ka żdy pielgrzym korzystający z tłumaczenia, tym bardziej kapłan, 
ma moralne prawo spytać organizatora czy uiścił opłatę, aby nie brać udziału w grzechu cudzym.    


