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1. Dżem na ŚDM. 

Już za niewiele ponad rok w naszej miejscowości pojawią się goście, którzy przybędą na Światowe 

Dni Młodzieży z różnych stron świata, a my mamy szczęście być ich gospodarzami. Chcemy ich 

przyjąć jak najgościnniej oraz chcemy, aby pobyt tutaj wspominali bardzo długo i serdecznie, stąd 

pomysł wykonania upominku dla każdego z nich, który będzie im przypominał o chwilach 

spędzonych w Woli Batorskiej. Parafialny Komitet Organizacyjny stwierdził, że takim prezentem 

mógłby być nasz polski, tradycyjny dżem, który stałby się nie tylko smaczną przekąską, ale 

również reprezentowałby część kulinarnej tradycji naszego pięknego kraju. Oczywiście, dżem tan 

wykonamy sami, dlatego potrzebne nam będą słoiki. Zwracam się z ogromną prośbą do 

wszystkich mieszkańców naszej parafii, by w miarę możliwości poszukali słoików, które będzie 

można złożyć w specjalnym koszyku w kościele (najlepiej o pojemności 250 ml). Potrzebujemy 

około 1000 słoików, dlatego każdy, kto ma możliwość, prosimy, aby włączył się w akcję. Naprawdę 

każdy słoik się liczy! 

 

2. Zakwaterowanie. 

Drugą bardzo ważną sprawą jest zakwaterowanie. Razem z Komitetem zebraliśmy 40 deklaracji, 

dzięki którym możemy w naszej parafii przyjąć 250 pielgrzymów. Wszystkim, którzy zaoferowali 

swoja pomoc serdecznie dziękujemy, jednak zapotrzebowanie jest wiele większe. Krakowskie 

Biuro Organizacyjne zaplanowało zakwaterować w naszej gminie 15 000 pielgrzymów. Nasza 

parafia jest największą po Niepołomicach, wynika więc z tego, że w przyszłym roku przyjedzie na 

Wolę Batorską ponad 1000 osób, dlatego potrzebujemy Waszej pomocy. Jeden pielgrzym 

potrzebuje tylko 3 metry kwadratowe, więc jest to naprawdę niewiele. Ma własny śpiwór, a my 

musimy zapewnić im tylko miejsce do spania, możliwość wykąpania się oraz śniadania. Obiady i 



kolacje są w pakiecie pielgrzyma, zresztą osoby, które u nas zamieszkają zaraz po śniadaniu będą 

wyjeżdżać na spotkania w swojej grupie językowej i będą wracać dopiero wieczorem. 

Podejrzewam, że wielu parafian może mieć pewna barierę językową, jednak pod tym względem 

można w pełni liczyć na pomoc Komitetu Organizacyjnego, który zadba o to, aby dobrze 

porozumiewać się z przyjezdnymi. Przez najbliższe dwa tygodnie będzie jeszcze można złożyć 

deklarację przyjęcia pielgrzymów w kancelarii lub zakrystii. Na następnym „Spotkaniu przy 

Ekranie”, który odbędzie się 3 maja otworzymy punkt informacyjny, gdzie będziecie mogli uzyskać 

niezbędne informacje i również zostawić tam deklarację. Jeśli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, 

może również zadzwonić do jednego z członków naszego Komitetu codziennie od 18.00 do 21.00, 

od jutra, aż do 3 maja. 

 

3. Wolontariat młodych. 

Przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży zapraszamy młodzież do tworzącego się 

Wolontariatu Młodych. Spotkani będą odbywać się w każdy trzeci piątek miesiąca po Mszy św. 

Najbliższe już 15 maja. Zapraszamy.  

 


