
PROGRAM POBYTU GOŚCI Z CZECH W LICZBIE OKOŁO 45 W DEKANACIE 
DAMASŁAWEK W DNIACH OD 20.07 DO 24.07.2016 ROKU 

Dzień 1 – 20.07. – środa – przyjazd do Damasławka około godziny 18.00, odbiór gości przez 
rodziny oraz zakwaterowanie. Kolacja w domach.   
  
Dzień 2 – 21.07. – czwartek – śniadanie w rodzinach około godziny 8.00, a następnie dowóz 
gości do Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (22 osoby) oraz do Warsztatów Terapii 
Zajęciowej we Wapnie (25 osób). Zajęcia w godzinach od 9.00 do 11.00. Następnie przejazd 
do Damasławka gdzie w godzinach od 11.30 do 13.00 integracja przy kościele prowadzona 
przez wolontariuszy. O godzinie 13.00 obiad w restauracji ALMA, a następnie o godzinie 
13.30 wyjazd autobusem do Mieściska. O godzinie 14.00 spotkanie przy kościele, a następnie 
piesza pielgrzymka do Budziejewka. Po dotarciu na miejsce około godziny 15.00 Eucharystia, 
po niej poczęstunek. Powrót około godziny 18.00 do Damasławka.  
  

Dzień 3 – 22.07. – piątek – śniadanie około godziny 8.00, a następnie dowóz gości do 
Damasławka. O godzinie 9.30 uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Dziekana 
Andrzeja z udziałem Kapłanów z dekanatu, gości, wolontariuszy i rodzin. Od godziny 11.00 
tzw. dzień sportu do godziny 16.00. Przewidziane gry i zabawy na terenie obiektów sportowo-
rekreacyjnych  Gminy Damasławek. O godzinie 12.00 obiad w restauracji ALMA. O 16.00 
odbiór przez rodziny gości i pobyt w domach do 19.00. Od 19.00 do 21.00 ognisko 
integracyjne zakończone Apelem Jasnogórskim.  
  
Dzień 4 – 23.07. – sobota – śniadanie u rodzin, a następnie zbiórka pod kościołem w 
Damasławku o godzinie 8.30. Następnie wyjazd do Gniezna na dzień diecezjalny – powrót 
około godziny 21.00  
  
Dzień 5 – 24.07. – niedziela – jest to dzień rodzinny, w którym goście mają spędzić jak 
najwięcej czasu u goszczących ich rodzin. Uroczyste Eucharystie przeżywać będą wraz z 
rodzinami w parafiach zamieszkania. W Damasławku Msza Św. dla gości i rodzin o godzinie 
11.00. Następnie obiad u rodzin. Spotkanie wszystkich przy kościele w Damasławku około 
godziny 17.30. Uroczyste pożegnanie gości i odjazd do Gniezna na pociąg do Krakowa. 


