
Przyjęcie i pożegnanie pielgrzymów 
francuskich 

w parafii św. Jana Kantego 
(informacje  zaktualizowane  
16 lipca 2016 o godz. 12.00) 

 W dniach od 25 lipca do 1 sierpnia br. w naszej 
parafii będziemy gościć 1242 pielgrzymów z Francji, z 

diecezji Fréjus-Toulon uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży.  

        1. Kim są nasi Goście? 

        Francuskiej pielgrzymce będzie przewodniczył ordynariusz diecezji, biskup Dominik Rey 
z  wieloma kapłanami, klerykami i siostrami zakonnymi (łącznie 65 osób). Niektórzy 
duchowni  pochodzą z Polski, więc będą pełnić rolę tłumaczy. W grupie francuskiej nie ma 
osób niepełnosprawnych. 25% pielgrzymów to osoby niepełnoletnie. 45 % grupy stanowią 
mężczyźni. Trzon grupy stanowią osoby w wieku naszych licealistów i studentów. 253 osoby 
przyjadą samochodami osobowymi, które zaparkują na placu przy SP 153. 989 osób 
przyjedzie kilkunastoma autokarami polskich przewoźników, które po wysadzeniu 
pielgrzymów odjadą z Krakowa.  

        2. Kiedy do nas przyjadą?  

        Przyjazd zasadniczej grupy pielgrzymów do parafii określony jest na poniedziałek 25 
lipca, maksymalnie w godzinach od 12.00 do 16.00 (ufamy, że natężenie ruchu w ten dzień i 
o tej porze pozwoli pielgrzymom dotrzeć punktualnie na Widok z Czechowic Dziedzic i 
Kalwarii, co może skrócić czas przyjęcia). Ok. 300 pielgrzymów podróżujących samochodami 
bezpośrednio z Francji przyjedzie w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych. 
Nie ma wśród nich pielgrzymów nocujących u rodzin (samochody ustawią przy szkole 153, 
zamieszkają w KS Bronowianka) Jeśli wystąpiłyby nieprzewidziane opóźnienia - będziemy o 
tym informować na bieżąco.  

        3. Jak ich przyjmiemy?  

        3.a. Punkt wysiadania pielgrzymów zaplanowaliśmy przy aprobacie policji przy ul. 
Armii Krajowej na wysokości kościoła. Chcemy by przyjęcie pielgrzymów w najmniejszym 
stopniu utrudniało życie mieszkańców osiedla i nie wymagało od nich długich przejść z 
bagażami. Już prosimy, by zachować ostrożność we wskazanym czasie i rejonie.  

        3.b. Punkt przyjęcia pielgrzymów przygotujemy w kościele dolnym. Gdyby padało - 
wprowadzimy oczekujących na rejestrację do kościoła górnego. W kościele dolnym 
pielgrzymi zostaną zarejestrowani, otrzymają pakiety pielgrzyma i poznają swe miejsca 
noclegu. Pielgrzymów mieszkających u rodzin rozlokujemy w pierwszej kolejności. Francuscy 
koordynatorzy pielgrzymów odstąpili od możliwości rozlokowania ich w mieszkaniach 
przed przyjazdem do Krakowa. Nie są w stanie również posłać do Krakowa chętnych do 
zamieszkania u naszych rodzin w pierwszej kolejności. Chętni do zamieszkania w rodzinach 
należą do różnych francuskich grup parafialnych, jadących w różnych autokarach. 
Obawiamy się, że oczekiwanie na gości mogłoby trwać zbyt długo, zatem gospodarze nie 



muszą przychodzić do kościoła, by odebrać pielgrzymów.  Wolontariusze zaprowadzą 
wszystkich pielgrzymów do gospodarzy gwarantujących noclegi. Nie ma potrzeby 
przychodzić do kościoła po ich odbiór. Dalej obowiązują dane kontaktowe pomagające 
przekazać swe sugestie lub pytania (e-mail: sdm@jan-kanty.pl; tel. 12/637-55-05 lub 517-
399-409; lub osobiście w kancelarii parafialnej czy w zakrystii)  

         3.c. Pielgrzymi znajdą nocleg w następujących miejscach: 
 

           
         3.d. W dzień przyjazdu przygotujemy gorący posiłek dla wszystkich pielgrzymów. 
Będzie on przygotowany w dwóch i wydawany w trzech miejscach w godzinach  od 13.00 do 
16.00.: 
 
Miejsce przygotowania posiłku Miejsce wydawania posiłku Ilość przygotowanych posiłków 

i dla kogo 

SP 153 SP 153  400 dla nocujących w SP 153, u 
sióstr i w przedszkolu 

ZSO 8 ZSO 8 299 dla nocujących w ZSO 8   

SP 153 Była kaplica w placu 
kościelnym 

293 dla nocujących u rodzin 

 
         3.e. Po rozlokowaniu i obiedzie o 16.00 pielgrzymi będą uczestniczyć we Mszy św. w 
kościele górnym.  

         3.f. O 18.30 odprawimy Mszę św. dla naszych parafian również w kościele górnym. Po 
udziale we Mszy św. pielgrzymi mają zagwarantowany w programie czas wolny. Przeznaczą 
go na spotkanie z gospodarzami, którzy ich przyjmują, albo na spacer po mieście i pierwszą 
kolację zrealizowaną z talonu pielgrzyma w który będą wyposażeni. Tak więc gospodarze 
przyjmujący pielgrzymów nie muszą przygotować posiłków dla gości w pierwszy dzień 
pobytu nawet jeśli zdeklarowali się przygotowywać śniadania w inne dni.  

 3.g Od wtorku 26 lipca do poniedziałku 1 sierpnia (z wyłączeniem niedzieli, 31 lipca) 
pielgrzymi otrzymają śniadania przygotowywane w następujących miejscach: 

Miejsce wydawania śniadania Liczba przygotowywanych 
śniadań 

Dla kogo śniadania 

U rodzin 241 dla nocujących w rodzinach 

ZSO 8 299 dla nocujących w ZSO 8 

SP 153 350 dla nocujących w SP 153 i u 
sióstr  

Bronowianka 250 dla nocujących w KS 
Bronowianka 

Miejsce noclegu Ilość nocujących 

U rodzin 343 

KS Bronowianka  250 

ZSO 8 299 

SP 153 300 

Przedszkole 137 50 

Ogółem  1242 

mailto:sdm@jan-kanty.pl


Była kaplica  102 dla nocujących u rodzin, które 
nie przygotowują śniadań i 
nocujących w przedszkolu 137 

Ogółem  1242  

 

        4. Kiedy i jak ich pożegnamy?  

         Ostatnim dniem pobytu pielgrzymów w parafii będzie poniedziałek, 1 sierpnia. W ten 
dzień przewidziano 
             • o 7.30 dla pielgrzymów śniadanie 
             • Od 8.30 do 10.00 modlitwy w kościele 
             • O 10.15 udział pielgrzymów we Mszy św. dziękczynnej za ŚDM w kościele górnym 
             • O 12.00 ostatni obiad talonowy 
             • O 14.00 pakowanie bagaży 
             • O 14.30 odjazd do Francji. 
 Pielgrzymi są przygotowani do zaopatrzenia w suchy prowiant na drogę powrotną we 
własnym zakresie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


