Obchody 28. ŚDM w Polsce

Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w brazylijskim Rio de Janeiro w dniach od 23
do 28 lipca. Nie wszyscy jednak będą mogli udać się w daleką podróż na spotkanie z nowym
Papieżem. Wiele miast w Polsce przygotowało na ten czas specjalny program obchodów ŚDM.
W Krakowie zaplanowano nocne czuwanie modlitewne w ramach, którego młodzież z
pochodniami przejdzie z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Bł. Jana
Pawła II.

Według danych Krajowego Biura ŚDM do Brazylii zarejestrowało się już przeszło 1,5 tysiąca
Polaków, z czego 1060 w grupach i ponad 500 wolontariuszy. Wraz z polską młodzieżą do Rio
uda się 9 biskupów. Dla tych wszystkich, którzy pozostaną w Polsce, wiele miast przygotowało
ciekawe oferty w ramach tzw. ,,Rio w Polsce”. Na tegorocznym X już Forum Duszpasterstwa
Młodzieży
, które odbyło się w
na początku lutego w Krakowie, zaprezentowano plany poszczególnych miast w Polsce, które
opracowały program przebiegu ŚDM w diecezjach.

HARMONOGRAM ,,RIO

W

POLSCE- 2013 rok”

* * * RIO W KRAKOWIE * * *
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- spotkanie młodych, którzy ten czas pragną przeżyć w miejscach związanych z kultem Bożego
Miłosierdzia, świętą Siostrą Faustyną oraz błogosławionym Janem Pawłem II,

-miejsce: Łagiewniki, w nocy z 27 na 28 lipca (godz. 18.00-5.00),

-program spotkania obejmuje m.in.: warsztaty chórów GOSPEL, adorację Najświętszego
Sakramentu ze śpiewem i ciszą, możliwość spowiedzi, Drogę Krzyżową, Telemost Rio de
Janeiro – Kraków, Mszę Świętą przy pochodniach i tańce lednickie,

Noc z soboty 27 na niedzielę 28 lipca 2013 roku:

„misericordias”– czas miłosierdzia, możliwość spowiedzi, adoracja Najświętszego Sakramentu

„źródło i szczyt”– Eucharystia

„agapa”– wspólna kolacja

„wielbienie”– czas radosnego tańca dla Pana

„droga wiary”– przejście z pochodniami z Łagiewnik do Centrum JP II ze śpiewem i
rozważaniem 7 stacji wiary: znaczenia sakramentów w życiu młodych ludzi.

„łącznica”– telemost Rio de Janeiro – Kraków

2/9

Obchody 28. ŚDM w Polsce

„leżajsk”– możliwość noclegów w szkołach i u rodzin

Niedziela 28 lipca 2013 roku:

„niedzielny stół”– obiad

„słowo życia”– konferencja

„źródło i szczyt”– Eucharystia (z telemostem Rio de Janeiro – Kraków na czas homilii)

ORGANIZATORZY ,,Rio w Krakowie”: Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej:
Grupy Apostolskie
,
Ruch Światło-Życie
,
Duszpasterstwo Akademickie przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie,
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
i
Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Komitetem organizacyjnym kieruje ks. bp Damian Muskus.

Wszelkie informacje dostępne na: www.riowkrakowie.pl
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ZAPISY: od 2 kwietnia br. według formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
internetowej:

UCZESTNICY/ ADRESACI: każda osoba w wieku od 14 do 35 lat. Młodzież z całej Polski oraz
z zagranicy.

PAKIETY DLA UCZESTNIKÓW:

Podstawowy (obowiązkowy)- 20 zł. Cena zawiera: udział w programie wydarzenia, torba, krzyż,
śpiewnik, pamiątki spotkania, ubezpieczenie, nocleg w szkole, świetlicy lub w domu u rodzin.

Pełny- 35 zł. Cena zawiera: wszystko co jest w pakiecie podstawowym oraz wyżywienie
(kolacja 27 lipca, śniadanie oraz obiad w dniu 28 lipca).

*** RIO W PŁOCKU * * *

- ,,Polska Capacabana", czyli spotkanie organizowane w dniach od 5 do 8 lipca br.,

4/9

Obchody 28. ŚDM w Polsce

- miejsce: plaża nad Wisłą w samym centrum Płocka,

- w programie: warsztaty tematyczne, spotkania, wspólna modlitwa, zabawa, koncerty na plaży,

- niedziela 7 lipca: FESTIWAL MŁODYCH, wystąpią: Perfect w towarzystwie Płockiej
Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, Luxtorpeda, Arka Noego, Trzecia
Godzina Dnia, Mietek Szcześniak. Organizatorzy festiwalu: Diecezjalne Duszpasterstwo
Młodzieży ,,Studnia", Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (Urząd Miasta Płocka) i Krajowe Biuro
Światowych Dni Młodzieży.

- koszt uczestnictwa: od 40-110 zł (w zależności od wybranej formy uczestnictwa, przy pełnej
formie organizatorzy zapewniają: całodzienne wyżywienie, miejsce na polu namiotowym oraz
wszelkie inne koszty związane z udziałem w festiwalu),

- patronat honorowy nad Festiwalem Młodych objęli: Biskup Płocki Piotr Libera, Ambasador
Brazylii w Rzeczpospolitej Polskiej Jorge Geraldo Kadri oraz Prezydenta Miasta Płocka Andrzej
Nowakowski,

- szczegółowe informacje na: www.ddmstudnia.pl

- kontakt: ddmstudnia@gmail.com
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* * * RIO W CZĘSTOCHOWIE * * *

- ,,European Youth Forum 2013", czyli spotkanie organizowane w dniach od 23 do 28 lipca br.,

- organizatorzy: Wspólnota Emamanuel oraz Archidiecezja Częstochowska,

- udział młodzieży z wielu krajów Europy,

- w programie: Eucharystia, Adoracja, uwielbienia, spotkania ze specjalnymi gośćmi,
konferencje, zwiedzanie Częstochowy, koncerty, zabawa ,,talent corners" (taniec, teatr,
plastyka, sport),

- szczegółowe informacje oraz zapisy na: www.rioinczestochowa.pl

* * * RIO W ŚWIEBODZINIE * * *

- czuwanie modlitewne z nocy 27 na 28 lipca br., przy największym pomniku Chrystusa Króla na
świecie. Pomnik ma 33 metry wysokości i jest wyższy o 3 metry od pomnika Chrystusa
Zbawiciela z Rio de Janeiro,

- organizatorzy: Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
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- w programie: telemost z Rio de Janeiro, modlitwa, śpiew i taniec, czuwanie z udziałem
Siewców Lednicy i Ogólnopolskiego Projektu muzyczno-teatralnego TFP,

- szczegółowe informacje oraz zapisy na: www.sdmswiebodzin.pl

Inne miejsca, gdzie przewidziane są uroczystości związane z obchodami 28. ŚDM to: Piekary
Śląskie oraz Polańczyk w ramach ewangelizacji w Bieszczadach. Posłanie młodzieży na
Światowe Dni Młodzieży odbędzie się 18 maja br.na Jasnej Górze (w dniu urodzin Ojca
Świętego Jana Pawła II). W miesiącu lipcu młodzież z całego świata będzie przybywać do
Brazylii, by poznawać atrakcje turystyczne tego państwa oraz, by wspólnie z Papieżem
celebrować święto młodych w ramach hasła: ,,Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH
MŁODZIEŻY ZARÓWNO TYCH W RIO DE JANEIRO JAK I TEŻ TYCH
ORGANIZOWANYCH W POLSKICH DIECEZJACH!

Pamiętajmy także w modlitwie za dzieło ŚDM, organizatorów oraz uczestników: o dobre i
głębokie przeżycie dla pielgrzymów oraz o szczęśliwą podróż. Niech oficjalna modlitwa w
intencji ŚDM będzie dla nas wzorem do włączenia się za to międzynarodowe spotkanie
młodych:

7/9

Obchody 28. ŚDM w Polsce

,,Modlitwa za 28. Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janerio"

Boże, nasz Ojcze, Ty posłałeś swego Odwiecznego Syna, aby zbawił świat oraz wybrałeś
mężczyzn i kobiety, aby przez Niego, z Nim głosili Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Udziel,
prosimy, potrzebnych łask, aby przez radość, jaka opromienia twarz wszystkich młodych, mocą
Ducha Świętego, stali się oni ewangelizatorami, których Kościół Trzeciego Tysiąclecia tak
bardzo potrzebuje.

Panie Jezu Chryste, Odkupicielu ludzkości, w znaku swoich otwartych ran ze wzgórza
Corcovado przygarniasz wszystkich ludzi. Mocą Twojej paschalnej ofiary, w Duchu Świętym,
doprowadzasz nas do spotkania z Ojcem. Młodzi, karmią się Eucharystią, słuchają Twojego
Słowa i dostrzegają Ciebie w swoich braciach, potrzebują Twojego nieskończonego
miłosierdzia, aby przemierzać drogi świata jako uczniowie i misjonarze nowej ewangelizacji.

Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna, poprzez blask Twojej Prawdy i ogień Twojej Miłości
oświecaj Twoim światłem wszystkich młodych, aby zainspirowani przez Światowe Dni
Młodzieży ponieśli w cztery strony świata wiarę, nadzieję i miłość, stając się wielkimi twórcami
kultury życia i pokoju oraz protagonistami nowego świata.

Amen.

Źródło: www.sdm.org.pl

Polecamy:

X Forum Duszpasterstwa Młodzieży- Kraków 2013- foto
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Rio de Janeiro dziękuje Papieżowi XVI i kontynuuje przygotowania do ŚDM Rio 2013

Polska oficjalna strona internetowa dot. 28. ŚDM w Rio de Janeiro

Orędzie Papieża Benedykta XVI na 28. ŚDM w Rio

Logo na 28. ŚDM Rio

Hymn na 28. ŚDM

Patroni ŚDM w Rio

Program spotkania ŚDM w Brazylii
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