
dzi nasz religijny entu-

zjazm. 

  Jesteśmy wdzięczni 

Panu Bogu za to że  

w naszej parafii tak 

wielu młodych angażuje 

się w przygotowanie 

ŚDM. Pozwólmy aby 

nas prowadzili na to 

wielkie spotkanie mło-

dzieży z Papieżem Fran-

ciszkiem i nie bądźmy 

obojętni wobec tego  

o co nas poproszą. 

Ks. Wojciech Guzik 

Proboszcz 

 W 2013 roku Pa-

pież Franciszek kończąc 

obchody światowych Dni 

Młodzieży w Rio de Janeiro 

ogłosił, że następne spotka-

nie będzie w Polsce, w Kra-

kowie, w mieście Świętego 

Jana Pawła II. Ten gest Pa-

pieża Franciszka, wobec 

Krakowa a pośrednio wo-

bec każdego z nas, przyjęli-

śmy z wielką radością, opty-

mizmem i nadzieją. Tak wie-

lu młodych ludzi dających 

świadectwo Zmartwych-

wstałemu Jezusowi umocni 

wiarę nie tylko rówieśników 

ale i tych starszych, każdego 

z nas. 

  „Nie zapominajcie o 

gościnności”, „kto was 

przyjmuje mnie przyjmu-

je”, „podróżnych w dom 

przyjąć”- potrzeba teraz 

naszego czynnego świa-

dectwa wobec wskazań 

ewangelii  Chrystusa, 

wobec nauki  moralnej  

Kościoła. Otwórzmy 

drzwi naszych domów, 

otwórzmy nasze serca, 

nie bądźmy obojętni 

wobec wydarzeń które 

mogą się zdarzyć pew-

nie tylko raz w naszym 

życiu. Spotkanie z mło-

dymi ludźmi umocni na 

pewno naszą wiarę  

i odnowi a może obu-

Przygotowania do ŚDM czas zacząć! 

DZIAŁAMY !!! 

 

PARAFIALNY KOMITET ORGANIZACYJNY ŚDM 2016 

29 kwietnia 2015 Nr I 

BIULETYN 

INFORMACYJNY 

PROWADZONE 

AKCJE: 

 

Spotkanie przy  

ekranie 

 

Jadę na ŚDM 

 

Modlitwa w trzeci 

piątek miesiąca 

W tym numerze: 

Przygotowania do 

ŚDM czas zacząć 
1 

Dżem na ŚDM 2 

Pytania i  

wątpliwości 
2 

Komu w drogę 

temu bliżej do ... 
3 

Karta zgłoszenia do 

rajdu rowerowego 
3 

O nas 4 

Podstawowe  

informacje 
4 



 Już za niewiele 

ponad rok w naszej miejscowo-

ści pojawią się goście, którzy 

przybędą na Światowe Dni Mło-

dzieży z różnych stron świata,  

a my mamy szczęście być ich 

gospodarzami. Chcemy ich 

przyjąć jak najgościnniej oraz 

pragniemy , aby swój pobyt tu-

taj wspominali bardzo długo  

i serdecznie, . Stąd pomysł, wy-

konania upominku dla każdego 

z nich. Ma on przypominać  

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 kulinar-

nej tradycji naszego pięknego, 

słowiańskiego kraju. Słoiki  

z konfiturami zostaną opatrzo-

ne oryginalnymi etykie-

tami z logo ŚDM oraz 

naszej parafii, a także 

ręcznie wykonanymi 

serwetami. Staną się dla 

naszych gości wspaniałą 

pamiątką. Dżem sycący 

nie tylko podniebienie 

ale również oko wyko-

namy sami, w naszych 

domach, aby zamknąć 

pod wieczkiem kwinte-

sencję Polskiej tradycji. 

Zwracamy się z ogrom-

ną prośbą do wszyst-

kich mieszkańców na-

szej parafii, by w miarę 

możliwości poszukali 

słoików, które będzie 

można złożyć w specjal-

nym pudełku w kościele 

(najlepiej o pojemności 

0,25l- słoiki po dżemie). 

Potrzebujemy ich około 

1000. Może to wyda-

wać się dużo, jednak 

biorąc pod uwagę licz-

bę chętnych do pomo-

cy osób w naszej miej-

scowości, sądzimy iż 

potrzebną ilość wek 

uzbieramy bardzo szyb-

ko. Dlatego pomóżmy, 

bo każdy słoik się liczy! 

lumnie znalazły się 

konkretne odpowiedzi 

na konkretne pytania. 

Karteczkę z pytaniem 

będzie można wrzucić 

do specjalne przygoto-

wanego pudełka w ko-

ściele lub wysłać na 

maila-  

 

W każdej kolejnej od-

słonie biuletynu posta-

ramy się pomóc para-

fianom i odpowiedzieć 

w najbardziej wyczer-

pujący sposób, w mia-

Światowe Dni 

Młodzieży 

coraz bliżej. 

Z każdym 

dniem w naszych głowach po-

jawiają się kolejne pytania  

i obawa, czy na pewno podo-

łamy. Z myślą o tym, Parafial-

ny Komitet Organizacyjny po-

stanowił utworzyć w biulety-

nie informacyjnym rubrykę, 

pod nazwą: „Pytania i wątpli-

wości”. Każdy z nas, chciałby 

znaleźć odpowiedzi w kwestii 

nurtujących nas problemów, 

dlatego chcemy, aby w tej ko-

rę naszych możliwości. 

Zachęcamy wszystkich 

spragnionych informa-

cji! 

Polski Dżem na ŚDM 

Pytania i wątpliwości 

„Musicie od 

siebie wymagać, 

nawet gdyby 

inni od was nie 

wymagali” 

 

Jan Paweł II 
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 Sport to 

nie tylko sposób na spę-

dzenie wolnego popołu-

dnia, czy okazja na spale-

nie zbędnych kalorii. 

Dzięki aktywności fizycz-

nej możemy pomóc nie 

tylko własnemu ciału, ale 

również umysłowi. Mało 

kto wie, że dystans jaki 

pokonujemy podczas 

każdej wędrówki do ko-

ścioła nie jest tylko ko-

niecznością. Idziemy, 

ponieważ chcemy, gdyż 

Bóg jest celem naszej 

wędrówki. Ta droga to 

nie tylko całe życie. Wli-

czają się w nią wszystkie 

dystanse, te krótkie  

i dłuższe, które choć  

w części sprawiają, iż 

jesteśmy bliżej Boga. 

Komitet Organizacyjny 

ŚDM w naszej parafii 

pragnie serdecznie za-

prosić wszystkich chęt-

nych do wzięcia udziału 

w rajdzie rowerowym. 

 Odbędzie się on 28 

czerwca 2015 roku. Wy-

jazd z parkingu pod ko-

ścio łem zaraz po  

Mszy Św. o godz.11:30. 

Naszym celem jest Sank-

tuarium p.w. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Pan-

ny w Okulicach. Trasa 

ma 21,5 km długości.  

W sanktuarium odbę-

dzie się Msza Św., bę-

dziemy też mogli posłu-

chać o historii tego pięk-

nego miejsca. Zapisy na 

rajd będą się odbywać  

w dwie niedziele: 

31 .05 . 2015r .  o ra z 

14.06.2015 r. po każdej 

Mszy Świętej w kancela-

rii parafialnej, a wyso-

kość opłaty wynosi 25 zł, 

w ramach której otrzy-

muje pakiet startowy 

rajdu tj. parafialną ko-

szulkę ŚDM oraz specjal-

ną naklejkę na rower 

"Jadę na ŚDM". 

Po powrocie każdy na 

każdego czeka smaczna 

niespodzianka! 

trzebujemy Waszej pomocy. 

Jeden pielgrzym potrzebuje 

tylko 3 m2, więc jest to na-

prawdę nie wiele. 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 wyjeż-

dżać na spotkania w swojej 

grupie językowej i będą wracać 

dopiero wieczorem. Podejrze-

wam, że wielu z parafian może 

mieć pewną barierę językową, 

 Razem z Komitetem 

zebraliśmy 40 deklaracji, dzięki 

którym możemy w naszej pa-

rafii przyjąć 250 pielgrzymów. 

Wszystkim, którzy zaoferowali 

swą pomoc serdecznie dzięku-

jemy, jednak zapotrzebowanie 

jest wiele większe. Krakow-

skie Biuro Organizacyjne za-

planowało zakwaterować  

w naszej gminie 15 000 piel-

grzymów. Nasza parafia jest 

największą, wynika więc  

z tego, że w przyszłym roku 

przyjedzie na Wolę Batorską 

ponad 1000 osób, dlatego po-

jednak pod tym względem Ko-

mitet Organizacyjny służy po-

mocą i z pewnością zadba o to, 

aby dobrze porozumiewać się 

z przyjezdnymi. Jeśli ktoś bę-

dzie miał jakieś wątpliwości, 

może również zadzwonić do 

jednego z członków naszego 

Komitetu codziennie od 18:00 

do 21:00. 

Komu w drogę temu… bliżej do Pana Boga 

Potrzebujemy Waszej pomocy! 
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Rower ks. Marcina w trawie, .. więc niech chociaż wasze nie 

leżą :D 

  Pamiętajmy, że nie jest 

to wyścig i każdy może 

dostosować tempo jazdy 

do swoich możliwości 

fizycznych. Chętnych 

zapraszamy na plebanię, 

w celu zdobycia dodat-

kowych informacji. 



Wola Batorska 3 

32-007 Zabierzów Bocheński 

Stona internatowa: 

www.parafiawolabatorska.pl 

 

E-mail: 

sdm.wolabatorska@gmail.com 

 

Telefon: 

884 342 416 

Parafialny Komitet Organizacyjny, który rozpoczą 

PARAFIALNY KOMITET 
ORGANIZACYJNY 

 

 Naklejki z napisem „Jadę na ŚDM! A Ty?” są do nabycia u ks. Marcina  

Rozmusa. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję!  

 W  n a s z e j  p a r a f i i ,  p o j a w i  s i ę  S ł o w n i k  

polsko-angielskiego, stworzonego specjalnie z myślą o ŚDM. Będzie on  

zawierał niezbędne zwroty, które na pewno przydadzą się nam, gdy w na-

szych domach pojawią się pielgrzymi z za granicy. Pragniemy wydawać 

słownik w odcinkach. Transkrypcje zwrotów będzie można odsłuchać na 

stronie internetowej naszej parafii. 

 13 marca na plebanii odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego 

 Komitetu Organizacyjnego.  Nasze burze mózgów odbywają się regular-

nie, raz w miesiącu. Kolejne już 8 maja! Serdecznie zapraszamy wszystkich 

chętnych! 

 Biuro ŚDM w Krakowie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w różnych 

sekcjach dotyczących organizacji tych ważnych dla nas wszystkich dni. Każ-

dy kto chce zaangażować się w Światowe Dni Młodzieży na większą skale, 

może się zgłaszać do biura na ul. Kanoniczej 18. Wszelkie informacje do-

stępne na stronie internetowej ŚDM-www.krakow2016.com. lub pod 

telefonem: +48 123523777 

 15 minut przed Mszą Św. o 10:00 i o 11:30 nasza grupa muzyczna będzie 

prowadziła naukę śpiewu. Po raz pierwszy będziemy razem śpiewać  

17 maja. Prosimy o włączenie się do tego wspaniałego rodzaju  

modlitwy, którym potem będziemy mogli podzielić się z naszymi gośćmi. 

 Zachęcamy do polubienia naszego fanpage-a na facebook-u- ŚDM Parafia 

w Woli Batorskiej, gdzie regularnie dodawane są wszystkie najważniejsze 

informacje oraz wiele innych ciekawych rzeczy dotyczących nie tylko tego, 

co dzieje się u nas w parafii, ale także w Krakowie i okolicach. 

Podstawowe informacje: 

Dołącz do nas! 

Z APRASZAMY  NA  

NASZEGO  

FANPAGE ’A  

#  

 Parafialny Komitet Organizacyjny, który rozpoczął swą działalność 13 marca tego roku 

jest to grupa ludzi chcących się zaangażować w  dzieło, jakim są przyszłoroczne  

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Mamy już rozpoczętych kilka projektów, ale wciąż 

szukamy nowych inspiracji.  

Spotkania odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca i jeśli chcesz razem z nami działać 

dla tej wielkiej sprawy, to wystarczy tylko chwila wolnego czasu i pozytywnej energii.  

Zapraszamy! 


