
 

 

 

 
 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ DE LA JMJ 

 

 
 

Aquest és el viatge a la JMJ Cracòvia que les delegacions de joventut de les 

diòcesis catalanes oferim (SIJ). Durant una setmana tindrem la possibilitat 

de conèixer alguns dels llocs més emblemàtics de la història del poble 

polonès, tan lligat a la fe cristiana i participar en la JMJ a Cracòvia quan 

arribi el Papa Francesc. Us esperem! 

 

PROGRAMA JMJcracòvia.cat 

DISSABTE 23 Sortida ben de matí cap a Polònia amb autocars  

DIUMENGE 24 Sortida i arribada en avió (16h) a Varsòvia i trasllat en autocar 

al lloc d'acollida (Poliesportiu de Czestochowa). A mitja tarda arribada dels 

que venen en autocar de Barcelona. 

DILLUNS 25 AUSCHWITZ I WADOWICE Visita als camps de concentració i al poble 

natal de Joan Pau II.  

DIMARTS 26 CZESTOCHOWA Caminada a peu des d’Olzstyn fins a Czestochowa, 

visita i eucaristia. Dormim a Cracòvia. 

DIMECRES 27 KALWARIA, NOVA HUTA I CRACÒVIA Visita al Santuari on Joan Pau II 

anava de capellà i bisbe, a l’església del “barri sense Déu” i a la Cracòvia 

antiga.  

DIJOUS 28 DIVINA MISERICÒRDIA I JMJ CRACÒVIA Visita al Santuari de la Divina 

Misericòrdia i arribada del Papa Francesc. 

DIVENDRES 29 JMJ CRACÒVIA Catequesi i Via Creu 

DISSABTE 30 JMJ CRACÒVIA Caminada al lloc de la Vetlla de la nit 

DIUMENGE 31 JMJ CRACÒVIA Missa d'enviament. Sortida en bus cap a Barcelona.  



 

 

 

 
 

DIMARTS 2 Arribada a la matinada en bus de Barcelona. Sortida en avió des de 

Varsòvia. 

 

Edats? 16-35 anys 

Preu? 

- AMB AUTOCAR: 480€ Tot inclòs. Cal ingressar 100 euros abans del 30 de 

març 

Sortida el 23 matí i tornada el 2 d’agost 

- AMB AVIÓ: 675€ Tot inclòs. Només 72 places per ara. Cal ingressar 200 

euros abans del 30 de desembre. (Sortida el 24 i tornada el 2 d’agost 

des de Varsòvia. Possibilitat de fer visita d’un dia a Varsòvia). 

- JMJ: 200€ (Inscripció + quota solidaritat + gestió i assegurança). 

Aquest pack és per aquells que s’afegeixin a la ruta i a la JMJ abans 

de dimarts, però amb transport i càtering propi fins el 26 dinar. 

 

INSCRIPCIÓ 

Omplint les dades que us demanem al formulari que trobareu a www.jovesij.cat. 

Per qualsevol dubte envieu un correu electrònic a 

santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat. 

 

ALTRES INFORMACIONS: 

 Els preveres i els diaques caldrà que presentin una declaració d’estat 

clerical, emès pel Secretari General del bisbat. Adjunta una 

fotografia. Expressa la disponibilitat per confessar. 

 Les persones que no tenen la nacionalitat espanyola han de demanar 

visat. 

 Els menors d’edat, a més de l’acompanyant, han de portar l’autorització 

paterna emesa pels Mossos d’Esquadra. 

 Durant el cap de setmana del 29 al 31 de juliol del 2016, hi haurà una 

trobada a Catalunya per tal de seguir els esdeveniments de la JMJ. 

 

 

 

http://www.jovesij.cat/
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