
Tydzień ŚDM Kraków 2016 w parafii św. Jana Kantego 

Godziny Poniedziałek 
25 lipca 

Wtorek 
26 lipca 

Środa 
27 lipca 

Czwartek 
28 lipca 

Piątek 
29 lipca 

Sobota 
30 lipca 

Niedziela 
31 lipca 

Poniedziałek 
1 sierpnia 

6.30       Śniadanie dla 
pielgrzymów 

  

7.00 Msza św. dla 
parafian 

Msza św. dla 
parafian 

Msza św. dla 
parafian 

Msza św. dla 
parafian 

Msza św. dla 
parafian 

Msza św. dla 
parafian i 

pielgrzymów 

7.30 Msza św. 

dla parafian 

Msza św. dla 
parafian 

8.00  7.30 - 8.00 
śniadanie 

dla pielgrzymów  

7.30 - 8.00 
śniadanie 

dla pielgrzymów  

7.30 - 8.00 
śniadanie 

dla pielgrzymów 

7.30 - 8.00 
śniadanie 

dla pielgrzymów 

8.00 Wyjście 
pielgrzymów 
na Campus 

Misericordiae 
w Brzegach i 

udział w 
czuwaniu z 
Papieżem 

Franciszkiem  

 7.30 - 8.00 
śniadanie 

dla 
pielgrzymów 

9.00  8.30 Modlitwa 
poranna 

8.30 Modlitwa 
poranna 

8.30 Modlitwa 
poranna 

8.30  Modlitwa 
poranna 

9.00 Msza św 

dla parafian  
 

8.30 Jutrznia, 
uwielbienie 

10.00  9.15 Katecheza 
francuskojęzyczna 

i pytania 
młodzieży 

9.30 Katecheza 
francuskojęzyczna 

i pytania 
młodzieży  

9.30 Katecheza 
francuskojęzyczna 

i pytania 
młodzieży  

9.30 Katecheza 
francuskojęzyczna  
i pytania młodzieży  

10.00 Udział 
pielgrzymów 
we Mszy św. 

posłania 
celebrowanej 
przez papieża 
Franciszka w 

Brzegach 

przerwa  

11.00 11.30 przyjazd 
pielgrzymów do 

Krakowa 
(wysiadanie przy 

ul. AK na 
wysokości 
kościoła) 

11.00  
przerwa  

10.30 - 11.00 
przerwa 

10.30 - 11.00 
przerwa 

10.30 - 11.00 
przerwa 

10.30 Msza 

św. dla 
parafian 

10.15 Msza św. 
dla 

pielgrzymów na 
rozesłanie  

12.00 Przyjęcie grup  
i rozdawanie 

plecaków 
pielgrzyma 
(w kościele 

dolnym) 

11.15 Adoracja 
Najświętszego 

Sakramentu 

11.00 Msza św.  11.00 Msza św. 11.00 Msza św. 12.00 Msza 

św. dla 
parafian 

12.00 obiad 

13.00 obiad 12.00 obiad 12.00 obiad  12.00 obiad 12.00 obiad   

14.00      załadunek 
autokarów 

pielgrzymów  



15.00 15.30 udział 
pielgrzymów w 

Festiwalu 
Młodych w 
śródmieściu 

Krakowa 

14.30 - 17.45  

w kościele 
górnym   

Lasalian - 350 

osobowa grupa 
włoskojęzyczna 

 
Pielgrzymi 

francuscy od 
15.30 uczestniczą 

w Festiwalu 
Młodych w 
śródmieściu 

15.30 udział 
pielgrzymów w 

Festiwalu 
Młodych w 
śródmieściu 

Krakowa 

14.30 - 16.00 

Msza św. dla 

Regnum Christi - 
grupy 

hiszpańskojęzycznej 
1500 osób  

 
15.30 udział 

pielgrzymów w 
Festiwalu Młodych 

w śródmieściu 
Krakowa 

 14.30 odjazd 
pielgrzymów do 

Francji 

16.00 16.00 Msza św. 
w kościele 
górnym dla 

pielgrzymów 

Przewidywany 
powrót 

pielgrzymów z 
Brzegów 

 

17.00   

18.00 18.30 Msza św. 

w kościele 
górnym dla 

parafian  
 

od 18.00 Kolacja 
talonowa dla 
pielgrzymów 
Czas wolny 
możliwy do 
spędzenia z 
rodzinami 

18.30 Msza św. 

w kościele 
górnym dla 

parafian  
 

od 18.00 Udział 
pielgrzymów we 

Mszy św. na 
rozpoczęcie ŚDM 

na Błoniach 
 

 
 

18.30 Msza św. 

w kościele 
górnym dla 

parafian 
 
 
 
 
 

 
 

Udział 
pielgrzymów w 

powitaniu 
Papieża 

Franciszka na 
Błoniach 

 
18.30 Msza św. 

w kościele 
górnym dla 

parafian 

Udział pielgrzymów 
w Drodze 

Krzyżowej z 
papieżem 

Franciszkiem na 
Błoniach 

  

18.30 Msza św. w 

kościele górnym dla 
parafian 

18.30 Msza 

św. dla 
parafian  

 

19.00      

20.00    20.00 Msza 

św. dla 
parafian 

 

 

  

 

 

 

 



Uwagi uzupełniające:  

 1. Koordynatorzy pielgrzymów proszą, by gospodarze przekazali im w pierwszy dzień pobytu karteczkę z adresem i telefonem do miejsca 

zamieszkania. Podobną karteczkę z imieniem,  nazwiskiem i francuskim numerem telefonu przygotują pielgrzymi dla gospodarzy.  

 2. Pielgrzymi powinni zachowywać się grzecznie i serdecznie. Uczestniczyli wcześniej w wielu podobnych spotkaniach religijnych. Nie powinni 

przekraczać godziny 23.00 jako godziny powrotu do miejsca noclegu. Gdyby któryś z pielgrzymów zachowywał się niestosownie, lub sprawiał kłopot - 

proszę dzwonić (tel. 517-399-409 lub 12/637-55-05). Przekażemy informację koordynatorom grup, którzy obiecali reagować błyskawicznie w celu 

przywrócenia porządku.  

 3.a. Jak wynika z harmonogramu zajęć pielgrzyma - powinien on wyjść z miejsca noclegu najpóźniej o 8.00 i powrócić ok. godziny 23.00. Jeśli 

gospodarze mogą sobie na to pozwolić - mogą zasugerować pielgrzymowi możliwość wejścia do miejsca noclegu po Mszy św. we wtorek, środę, czwartek i 

piątek, czyli w okolicy godziny 13.30 ale nie jest to konieczne. Jest przejawem dobrej woli i serdeczności gospodarza.  

 3.b. W jeden z dni od środy do piątku pielgrzymi wybiorą się na pielgrzymkę pieszą do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. 

Nie jest jeszcze jasne, czy będą uczestniczyli w tej pielgrzymce całą grupą, czy udadzą sie w mniejszych grupach w kolejne dni. Nie ma to większego znaczenia 

dla goszczących pielgrzymów.  

 4.a. Przygotowując śniadania jeśli to możliwe stosujemy się do francuskich zwyczajów kulinarnych. Pielgrzymi jak to sami określili jedzą na 

śniadanie białe pieczywo, dżem i nutellę. Dla przykładu w zbiorowych punktach wydawania śniadań pielgrzymi otrzymają na wyraźne życzenie koordynatorów 

strony francuskiej bagietkę dżemem lub nutellą, drożdżówkę, sok owocowy lub wodę mineralną, jogurt pitny i owoce - jabłko, banana i.t.p. W trakcie 

przygotowania posiłków może się okazać, że będzie można uzupełnić menu o elementy polskiego śniadania (wędlinę, warzywa, czy żólty ser). To się wyjaśni 

już w czasie pobytu pielgrzymów w mieszkaniach.  

 4.b. Jeśli ktoś z Państwa przyjmuje pielgrzymów bez przygotowania śniadań - prosimy, by ich posłać do byłej kaplicy w placu kościelnym. 

Tam od 7.30 otrzymają śniadanie.  

 4.c. Pozostałe posiłki w ciągu dnia pielgrzymi spożywają wykorzystując talony, w które będą zaopatrzeni. 

 4.d. Pamiętamy również, że od soboty 30 lipca, od godziny 7.00 do niedzieli 31 lipca do godziny 16.00 pielgrzymi są nieobecni. Pielgrzymują 

wtedy na Campus Misericordiae w Brzegach, uczestniczą tam w liturgii i powracają po zakończeniu celebry.   

 5. Jeśli nasuną się jeszcze jakieś pytania - prosimy pytać, najlepiej drogą mailową. Planujemy przesyłkę jeszcze kilku tego rodzaju listów do 

Państwa w ciągu najbliższych dni. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za życzliwość dla ŚDM. W imieniu komitetu parafialnego ŚDM ks. Zbigniew Zięba 


