
Program przyjęcie pielgrzymów w Dekanatach Gnieźnieńskich 

Środa 20 lipca  

• przybycie pielgrzymów (różne godziny) 
• spotkanie z rodzinami goszczącymi pielgrzymów 
• w zależności od czasu przybycia modlitwy wieczorne w parafiach 

lub łączone, prośba o informacje na ten temat do innych Parafii 
tak by można na nie przybyć  

Czwartek  21 lipca  

7:30 – 8:30 – śniadanie u goszczących rodzin (omówić kwestie dotarcia 
do parafii) 
9:00 – oficjalne przywitanie przez przedstawicieli Diecezji oraz Powiatu 
i Miasta Gniezna 
 Msza św. w Katedrze 
10:30 – Integracja – zabawy – Plac Św. Wojciecha/Seminarium 
11:40 – Obiad – Seminarium PWSD  

*wydawanie suchego prowiantu 
12:30 – Wyjazd autokarami do Żnina 
13:30 – przejazd kolejką wąskotorowa – odpowiedzialny 
15:00 – Biskupin z przewodnikiem anglojęzycznym  
17:30 – Kolacja – Seminarium PWSD 
19:17 – Wyjazd na plenerowe widowisko historyczne do Murowanej 
Gośliny – Dworzec PKP, przejazd dla pielgrzymów, wolontariuszy i 
parafian, powrót godz. 1:43 

*późny powrót do goszczących rodzin, potrzeba transportu z 
Dworca PKP 

Piątek 22 lipca   

8:30 – 9:30 – śniadanie u goszczących rodzin  
10:00 – Modlitwy poranne z katechezą o uczynkach miłosiewrdzia u oo. 
Franciszkanów  

*katecheza – aspekt formacyjny pobytu, wprowadzenie do 
wykonywania czynów miłosierdzia, tłumaczenie na język 
angielski 

11:15 – 13:15 – Czyny miłosierdzia, każda parafia we własnym zakresie. 
13:30 – Obiad – Seminarium PWSD 
14:15 – Wyjazd na Pola Lednickie 



15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (różne języki), odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych 
15: 45 Msza św. w kaplicy domu lednickiego 
16:30 – zwiedzanie ośrodka, kawa (mniejsze grupy) 
18:30 – Wyjazd do Gniezna 
19:00 – Kolacja – Seminarium PWSD 
20:00 – Czuwanie Taize – Kościół św. Jerzego 
  
Sobota 23 lipca 

Dzień centralny 

Niedziela 24 lipca  

Dzień parafialny: 
• Msze św. w goszczących parafiach ok godz.12.,  
• Popołudnie z rodzinami bądź na parafiach, do omówienia z 

rodzinami 
• Niektórzy pielgrzymi wyjeżdżają do Krakowa pociągiem ok. 

godz. 21:38 (zasięgnąć informacje w czasie wcześniejszego 
kontaktu z grupami, pożegnanie wcześniejsze w parafiach) 

18:00 – 22:00 – Bal Świętych w EsTeDe Gniezno 

Poniedziałek 25 lipca 
7:30 – 8:30 – śniadanie u goszczących rodzin 
Ok godz. 9:00 Wyjazd do Krakowa własnym transportem 


