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Drodzy Sympatycy Drogi św. Jakuba! 

 
Zgodnie z ustaleniami ubiegłorocznego spotkania we Wrocławiu, VII sesja Parlamentu Jakubowego 
odbędzie się 18 i 19 września 2020 r. w Brzesku (Małopolska). Pomimo wyjątkowej sytuacji w ostatnich 
miesiącach, zmiany wielu planów oraz licznych odwoływanych lub przesuwanych wydarzeń, termin ten nadal 
wydaje się niezagrożony. I niech tak pozostanie. 
Dlatego zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji, instytucji i grup nieformalnych zajmujących się 
Drogą św. Jakuba w Polsce oraz tych, którym funkcjonowanie Camino de Santiago w naszym kraju leży na 
sercu. Jak każdego roku, tak i tym razem chcemy spojrzeć na to, co udało się zrobić w ostatnich 12 
miesiącach, co wymaga poprawy, a co kontynuacji. Chcemy także wspólnie zastanowić się, jakie zadania są 
przed nami – zwłaszcza w kontekście zbliżającego sie Roku Świętego 2021. 
Dlatego bardzo prosimy o odesłanie do 1 września br.  na adres biuro@parlamentjakubowy.pl 
wypełnionych załączonych zgłoszeń: uczestnictwa w Parlamencie Jakubowym, a także wydarzeń 
zaplanowanych na rok Rok Święty 2021. Dzięki tym ostatnim chcielibyśmy stworzyć ogólnopolski kalendarz 
lokalnych i regionalnych działań wspólnie promowanych na terenie całej Polski i poza nią. 
W łączności z sesją Parlamentu Jakubowego odbędzie się także trzecie już spotkanie i szkolenie 
Opiekunów Szlaków. Wspólną częścią obu wydarzeń (i zarazem praktyczną częścią szkolenia) będzie 
sobotnie przejście z Brzeska od Szczepanowa. Część teoretyczna będzie kontynuowana w niedzielę, 20 
września. Spotkanie to kierowane jest nie tylko do przedstawicieli podmiotów parających się Drogą św. 
Jakuba, ale do wszystkich już zajmujących się lub dopiero zamierzających wziąć pod opiekę swój odcinek 
Camino w Polsce. Bliższe informacje o tym spotkaniu pojawią się wkrótce na stronie www.camino.net.pl . 

 
 

Program ramowy 
 
Miejsce zakwaterowania i posiłków: 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko - z wyjątkiem obiadu w sobotę 

 
Miejsce obrad: Aula w dolnym kościele św. Jakuba, plac św. Jakuba 1, 32-800 Brzesko 
. 
 

Piątek, 18.09.2020 r. 
Od godz. 14:00 Rejestracja Uczestników – wskazówki na terenie kościoła św. Jakuba 
15:00 Rozpoczęcie VII sesji Parlamentu Jakubowego 
16:15 Przerwa kawowa 
18:00  Msza św. w kościele św. Jakuba w Brzesku 
19:30  Kolacja, możliwość spotkań i rozmów w mniejszych grupach 
 

Sobota, 19.09.2020 r. 
7:30 Śniadanie 
9:00 VII sesja Parlamentu Jakubowego – ciąg dalszy 
10:30 Przerwa kawowa 
13:00 Zakończenie obrad Parlamentu Jakubowego 
13:15 Obiad 
14:00 Wyjście do bazyliki św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie (6 km): 
wydarzenie wspólne Parlamentu Jakubowego i spotkania Opiekunów Szlaków 
16:00 Msza św. w bazylice w Szczepanowie  
Powrót do Brzeska pieszo z opcją przejazdu busem. Opiekunowie Szlaków w drodze powrotnej odbywają szkolenie 
praktyczne. 

Zapraszamy i cieszymy się na oba spotkania w Brzesku! Dobrej Drogi! Buen Camino! 
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