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Rejestracja
Na dzień 25 kwietnia w systemie rejestracyjnym 579 276 osób zadeklarowało swoje uczestnictwo
w ŚDM Kraków 2016. Są to grupy ze 181 krajów świata.
Oprócz polskich grup, najwięcej osób zarejestrowało się z Włoch – 79 000, Francji – 34 702, Hiszpanii
– 35 626 osób. 60 212 pielgrzymów zarejestrowało się w grupach międzynarodowych.
Ponad 190 000 osób z ponad 7 000 grup przeszło już do kolejnej fazy, gdzie wybierają typ
preferowanego pakietu pielgrzyma, a co za tym idzie świadczenia, z jakich chcieliby skorzystać podczas
pobytu w Krakowie: zakwaterowanie, wyżywienie, etc.
Grupy zgłaszane są m.in.: przez episkopaty krajów, zakony i zgromadzenia, wspólnoty czy diecezjalne
centra przygotowań.

Udział osób z niepełnosprawnością
Zespół ds. udziału osób niepełnosprawnych dba o to, by każdy mógł uczestniczyć w wydarzeniach ŚDM.
Na Błoniach oraz na Campus Misericordiae dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów będą
przygotowane specjalne sektory, odpowiednio przystosowane dla pielgrzymów z różnymi
niepełnosprawnościami – niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, głuchych oraz
z niepełnosprawnością intelektualną.
Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami rejestrują się jako pielgrzymi przez oficjalny
system rejestracyjny. W systemie rejestracyjnym zaznaczają, że są osobami niepełnosprawnymi lub
grupą, w której są osoby niepełnosprawne. Wówczas, po wybraniu tej opcji, w formularzu
rejestracyjnym ukażą się zapytania umożliwiające rejestrację i ułatwiające udział w ŚDM 2016
w Krakowie. Dotychczas ok. 350 osób niepełnosprawnych zarejestrowało swój udział w ŚDM.

Wolontariat
W dalszym ciągu trwa rekrutacja osób z Polski, chętnych na wolontariat krótkoterminowy na czas
Światowych Dni Młodzieży. Weryfikowane są także zgłoszenia osób z zagranicy, które mogły zgłaszać
się do końca marca – z ponad 7 000 zgłoszeń z 67 krajów ok. 4000 obcokrajowców będzie pełnić
posługę.
Wolontariusze krótkoterminowi będą w Krakowie od 18 lipca do 1 sierpnia – po odpowiednich
szkoleniach, rozpoczną wypełnianie obowiązków podczas wydarzeń ŚDM. Zwieńczeniem pracy będzie
spotkanie wolontariuszy z Papieżem Franciszkiem 31 lipca.
Wśród zgłoszonych jest ok. 5 000 działających w prawie 500 Parafialnych Komitetach Organizacyjnych
na terenie Archidiecezji Krakowskiej.
Szkolenia dla wolontariuszy krótkoterminowych są dwuetapowe. Pierwsza część – ogólna, będzie
jednakowa dla wszystkich wolontariuszy. W pierwszych dniach zdobędą zatem wiedzę o programie

ŚDM Kraków 2016 oraz poznają ideę i sens wolontariatu, dowiedzą się o komunikacji i transporcie na
czas ŚDM, przejdą szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz z elementów
pierwszej pomocy. Druga część będzie dostosowana do strefy, w jakiej posługiwać będą dani
wolontariusze. Osoby aplikujące na wolontariat w procesie rejestracji zgłaszały swoje umiejętności,
predyspozycje i preferowany obszar swojego zaangażowania.
Wolontariusze już teraz działają w licznych projektach:

Młodzi Ambasadorzy
Projekt Młodzi Ambasadorzy objął już prawie 400 spotkań dotyczących ŚDM. Około 100
przeszkolonych wolontariuszy, którzy mieszkają na terenie Archidiecezji Krakowskiej, jeździ na
zaproszenie parafii, wspólnot czy szkół i uczelni, aby opowiadać o idei ŚDM, kwestiach logistycznych,
przyjmowaniu pielgrzymów, możliwości zaangażowania w wolontariat etc. Spotkania odbywają się
głównie na terenie Archidiecezji Krakowskiej, ale także w innych polskich diecezjach czy poza
granicami kraju.

Wolontariat długoterminowy
Przy Komitecie Organizacyjnym działają wolontariusze długoterminowi z Polski, Kanady, Nowej
Zelandii, Brazylii, Kolumbii, Ukrainy, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Peru, Wietnamu,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Meksyku, Rosji i Włoch. Wspierają przede wszystkim dział
tłumaczeń, ale także system rejestracyjny, media społecznościowe i redakcję strony, kontakty
zagraniczne itp.

Wolontariat PLUS
Wolontariat PLUS zapewnia kandydatom na wolontariuszy i liderów cykl szkoleń przygotowujących,
po których młodzi tworzą grupy projektowe. Każda z obecnie działających grup, wraz z kluczowym
liderem, zajmuje się konkretną pracą na rzecz przygotowań ŚDM Kraków 2016. Są to m.in.: projekt
Młodzi Poligloci, z kursami językowymi prowadzonymi przez wolontariuszy dla wolontariuszy, czy
Młodzi Misjonarze Miłosierdzia, gdzie zgłoszono już ponad 70 świadectw do Księgi czynów
miłosierdzia, która będzie wręczona Ojcu Świętemu podczas ŚDM.
Kluczowi liderzy zostali już wydelegowani to specjalnych zadań na czas ŚDM.
W wolontariat na czas Światowych Dni Młodzieży angażować się będą także duże organizacje. Skauci
Europy (ok. 1500 osób) zajmą się obsługą Sanktuarium św. Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. W tych miejscach odbędzie się Pielgrzymka Miłosierdzia, usytuowana jest tutaj także
Strefa Pojednania. Natomiast wolontariusze Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia będą służyć pomocą
biskupom katechistom.

Apekty logistyki podczas ŚDM
Zakwaterowanie
Komitet Organizacyjny ma już ok. 298 000 miejsc noclegowych dla osób, które podczas rejestracji
wybiorą pakiet pielgrzyma z opcją zakwaterowania.
Pielgrzymi przyjeżdzający na ŚDM rozlokowani i zakwaterowani będą w ok. 500 parafiach na terenie
województwa małopolskiego oraz w gminach i dekanatach leżących w bliskim sąsiedztwie Małopolski
na terenie woj. śląskiego i świętokrzyskiego. Tereny te podzielone zostały na cztery strefy (Miasto
Kraków, Kraków-region, wybrane dekanaty z diecezji tarnowskiej i podzielona na dwie części strefa
czwarta: wybrane dekanaty z diecezji kieleckiej i archidiecezji katowickiej).
Noclegi u rodzin pozyskują Parafialne Komitety Organizacyjne. Każda z parafii, na podstawie liczby
parafian i obszaru parafii, otrzymała szacunkowe liczby pielgrzymów, których powinna przyjąć.
Komitety powinny znaleźć miejsce parkingowe dla kilku autokarów, a w czasie przyjazdu gości - pomóc
w komunikacji, wydawaniu plecaków, zapewnieniu śniadań i rozlokowaniu u rodzin.
KO chce podpisać porozumienia ze 106 jednostkami samorządowymi. W ramach tych porozumień
samorządy udostępniają miejsca zbiorowego zakwaterowania (szkoły, domy kultury i in. ), organizują
ewentualne sceny Festiwalu Młodych oraz pokrywają koszty wizualizacji ŚDM na swoim terenie.
Komitet Organizacyjny zapowiedział także dostawienie namiotów wojskowych przy niektórych
kościołach w Krakowie. Część świątyń będzie otwarta 24 godziny na dobę od piątku do poniedziałku
(29 lipca – 1 sierpnia).
Wyżywienie
KO ŚDM przewiduje zastosowanie tzw. systemu mieszanego poprzez podpisanie umów z ok. 2 000
restauracji, punktami gastronomicznymi na terenie Krakowa i okolic, oraz poprzez uruchomienie
kilkudziesięciu punktów dodatkowej dedykowanej gastronomii (pola gastronomiczne i mobilne
punkty żywienia w pobliżu miejsc o największym skupieniu pielgrzymów, tj. Wydarzeń Centralnych,
katechez, miejsc Festiwalu Młodych). We wszystkich tych punktach będą akceptowane TALONY
żywieniowe i normalne rozliczenie pieniężne. TALONY będzie można realizować na całym obszarze
zakwaterowania, we wszystkich punktach oznaczonych plakatem A3 z logotypem ŚDM przy wejściu
do lokalu. Wykaz tych miejsc będzie dostępny w aplikacji mobilnej oraz na stronie
www.krakow2016.com.
Posiłki te przygotowywane będą według obowiązujących na terenie Polski norm żywieniowych.
Rodzaje TALONÓW Pielgrzyma:
1. TALON 10 – wartość 10.00 zł brutto (min. 525 kcal). Za ten talon będzie przysługiwał jeden ciepły
posiłek lub paczka suchego prowiantu.
Dwa TALONY 10 można łączyć, a za wartość 20.00 zł brutto (min. 1050 kcal) będzie przysługiwał posiłek
składający się z przynajmniej dwóch dań gorących.
2. TALON 15 – wartość 15.00 zł brutto (min. 790 kcal). Za niego będzie przysługiwał jeden ciepły
posiłek.
3. TALON NA PAKIET „SUCHY PROWIANT” – to jednorazowy talon na czas sobotnio-niedzielnego

Czuwania i Mszy Posłania z Papieżem o wartości kalorycznej min. 3420 kcal.
W mieście znajdować się będą punkty pobrania wody, a każdy podmiot gastronomiczny, który
podpisze umowę z Komitetem, ma obowiązek nieodpłatnego udostępnienia wody pitnej pielgrzymom.
Dodatkowo na Campus Misericordiae wydawana pielgrzymom będzie woda butelkowana. Ponadto
dostawione będzie około 10 autocystern z wodą w miejscach Wydarzeń Centralnych.
Restauratorzy i właściciele punktów gastronomicznych mogą dalej zgłaszać się do programu
wyżywienia pielgrzymów wypełniając deklarację na stronie http://www.krakow2016.com/wyzywienie
Centra informacyjne
W miejscach wydarzeń centralnych, na drogach dojazdowych do Krakowa i w miejscach takich, jak
lotniska i dworce, znajdą się trzy typów centrów informacyjnych. Mają one pomóc zarówno osobom
zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym.
Transport
Identyfikator rejestracyjny Pielgrzyma będzie upoważniał do bezpłatnego poruszania się środkami
transportu publicznego na terenie jego obowiązywania. Okres ważności identyfikatora będzie
uzależniony od rodzaju wybranego pakietu.
System transportu publicznego na terenie miasta Krakowa i gmin sąsiadujących oparty jest na:
•Komunikacji miejskiej, na którą składają się sieci autobusowe i tramwajowe,
•Komunikacji kolejowej – Małopolska Kolej Aglomeracyjna, przewoźnicy kolejowi.
Dla grup pielgrzymów w obrębie stref zakwaterowania II-IV, a nieobjętych systemem komunikacji
miejskiej, dedykowanym środkiem transportu będzie transport kolejowy.
KO zapewni transport do najbliższego węzła kolejowego lub obszaru, gdzie funkcjonuje komunikacja
miejska, we współpracy z gminami i z wykorzystaniem środków transportu rodzin przyjmujących
pielgrzymów.
W sytuacjach wyjątkowych grupa pielgrzymów będzie mogła skorzystać z własnego środka transportu
na czas dojazdu do węzłów transportu publicznego lub w razie potrzeby KO zapewni taki środek
transportu.
Na czas trwania ŚDM w Krakowie zostanie wdrożona specjalna sieć połączeń komunikacji miejskiej ze
szczególnym uwzględnieniem miejsc Wydarzeń Centralnych tj. Błonia, Sanktuaria w Łagiewnikach,
Campus Misericordiae.
Pielgrzymi niezarejestrowani powinni nabyć określone karty lub bilety według obowiązujących taryf.
W niektórych obszarach miasta zostanie wyeliminowany ruch kołowy.

Komunikacja
Strona internetowa www.krakow2016.com działa w 9 językach oficjalnych ŚDM Kraków 2016. Jest
także przystosowana dla osób niedowidzących. Znajdują się na niej informacje dla pielgrzymów,
chętnych do wolontariatu, dla proboszczów i duszpasterzy, dla rodzin chcących gościć pielgrzymów
itp.
W dziale Aktualności przedstawiane są treści z przygotowań w Krakowie, polskich diecezjach, a także
o zagranicznych inicjatywach w ramach przygotowań do ŚDM Kraków 2016.
Światowe Dni Młodzieży obecne są w przestrzeni mediów społecznościowych nie tylko w języku
polskim. Na Facebooku jest 21 oficjalnych profili w poszczególnych językach o łącznej liczbie 1 531 604
fanów. W ich prowadzeniu pomagają osoby z różnych krajów świata.
Produkcje audiowizualne Komitetu oraz materiały tworzone przez media współpracujące znajdują się
na oficjalnym kanale You Tube. Są to m.in. Minuta z ŚDM, M2016, D2016, ŚDM News czy wizytówki
Ambasadorów ŚDM. Na kanale You Tube odbywa się także relacja na żywo z rekolekcji „Dla nas i całego
świata”.
ŚDM obecne są także m.in. na Instagramie (ponad 11 000 obserwujących), Snapchacie, Twitterze – na
kontach w różnych językach (język hiszpański - ponad 78 000 obserwujących, język portugalski - ponad
95 600, angielski ponad 18 000) czy Periscope.
Aplikacja
Na początku maja osoby posiadające w urządzeniach mobilnych system Android, IOS lub Windows
będą mogły pobrać aplikację „Pielgrzym”. Aplikacja ŚDM 2016 ułatwi poruszanie się po Krakowie i
okolicach w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży. Będzie darmowa i dostępna w dziewięciu
językach, dzięki czemu przybysze z całego świata będą mogli bez problemu wybrać język, w którym
się porozumiewają.
Każdy użytkownik będzie mógł spersonalizować aplikację, poprzez wprowadzenie swojego miejsca
zakwaterowania, katechez, w których chce uczestniczyć lub miejsc, które chciałby odwiedzić. Główne
funkcjonalności będą dostępne w trybie offline, co umożliwi pracę nawet w sytuacji utrudnionego
dostępu do Internetu.
W aplikacji dostępna będzie mapa, na której zaznaczone zostaną miejsca najważniejszych wydarzeń
w czasie ŚDM. Możliwe będzie wyznaczenie trasy od lokalizacji, w której aktualnie znajduje się
pielgrzym, do wybranego punktu na mapie. Nie zabraknie przewodników pomagających pielgrzymom
w dotarciu i zwiedzeniu interesujących miejsc w Krakowie.
Aplikacja wyposażona jest również w rozmówki, teksty liturgiczne, modlitewniki oraz śpiewniki
pomagające pielgrzymom w kontaktach i ułatwiające przeżycie duchowe Światowych Dni Młodzieży.
W aplikacji znajdzie się spis najważniejszych numerów kontaktowych do służb odpowiadających za
bezpieczeństwo czy do placówek dyplomatycznych, dzięki czemu pielgrzymi nie muszą szukać ich na
własną rękę, a ponadto będą mieli je w jednym i łatwo dostępnym miejscu.

Oficjalni nadawcy
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Patroni medialni
Gość Niedzielny
Niedziela Tygodnik Katolicki
Partnerzy medialni
PAP
DEON
Radio Plus
Wydawnictwo Bernardinum
Me-Lady magazyn
Prawy.pl
Miłujcie się!
RDN Małopolska
Mały Gość Niedzielny
Dziennik Polski
Radio Kraków

Promocja ŚDM
Działania promujące wydarzenia oraz propagujące ideę Światowych Dni Młodzieży odbywają się
zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Tworzone są publikacje, materiały audiowizualne oraz organizowane różnorodne spotkania i projekty.
Ambasadorzy ŚDM to osoby ze świata Kościoła, mediów, kultury i sportu, przede wszystkim wierzące,
z rozmaitymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi, które udowadniają, że życie zgodne z
wartościami i ideami chrześcijańskimi może być niezwykle twórcze i spełnione. Osoby, które znalazły
się w tym gronie, swoim przykładem i nieprzeciętnością mogą zainspirować młodych ludzi do działania,
zachęcając ich tym samym do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.
Szlak Bożego Miłosierdzia
To nowy szlak turystyczny, który powstaje z okazji ŚDM i zostanie już na stałe wpisany w przestrzeń
Krakowa oraz jego okolic. Trasę Szlaku wyznaczają miejsca, obiekty, dzieła sztuki związane z osobami
dziewiętnastu świętych Kościoła Katolickiego, m.in. ze św. Janem Pawłem II, św. Faustyną Kowalską,
św. Maksymilianem Marią Kolbe czy św. Bratem Albertem Chmielowskim, którzy w swoim życiu
kierowali się ideą Bożego Miłosierdzia; większość z nich była wyniesiona na ołtarze właśnie w Krakowie.
Informacje o Szlaku będzie można znaleźć również w wydanym drukiem przewodniku, tłumaczonym
na 7 języków. Na dedykowanej stronie internetowej pojawi się także forum, którego użytkownicy będą
tworzyć „emocjonalną mapę szlaku”- opisywać swoje refleksje, wyrażać emocje, dzielić się uwagami.
Bieg Bożego Miłosierdzia - Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 odbędzie się na symbolicznej
trasie: ul. Franciszkańska 3 - Sanktuarium w Łagiewnikach.
Jednym z celów biegu jest również promocja Szlaku Bożego Miłosierdzia. Patronat nad Biegiem objął
Minister Sportu i Turystyki.
Aukcja zdjęć z autografami Ambasadorów ŚDM Kraków 2016. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony
na wsparcie uczestnictwa w ŚDM niezamożnych pielgrzymów z Polski.
Rajd motocyklowy do Watykanu
8 czerwca 2016 roku z Krakowa wyruszy pielgrzymka motocyklistów do Watykanu. Cztery dni później
spotkają się z Ojcem Świętym na Placu św. Piotra.
Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy pielgrzymki będą podzieleni na dziesięcioosobowe grupy,
które w odstępach czasowych będą zmierzać do wyznaczonych miejsc noclegowych. Pielgrzymi
pojadą przez Słowację, Austrię i Niemcy.
Rejestrować mogą się grupy min. dziesięcioosobowe z wyznaczonym liderem. Formularz
zgłoszeniowy znajduje się na oficjalnej stronie pielgrzymki (rajd.krakow2016.com). Organizatorzy
przygotowują miejsca noclegowe dla 300 chętnych. Wszyscy uczestnicy będą mieć zapewniony
nocleg, wyżywienie oraz opiekę medyczną i pomoc techniczną w razie awarii motocykli, dlatego
każdy zainteresowany uczestnictwem w wyjeździe będzie musiał wpłacić składkę, z której zostanie
pokryta część kosztów. Organizatorzy przygotowują dla Ojca Świętego dar, którym będzie biała
skórzana kurtka motocyklowa z logiem ŚDM na plecach.

Przygotowania do Dni w Diecezjach
40 polskich diecezji oraz diecezja ordynariatu polowego przygotowują przyjęcie pielgrzymów podczas
Dni w Diecezjach, które odbędą się w dn. 20 – 25 lipca br. W sumie gospodarze zadeklarowali
gotowość przyjęcia ponad 270 000 pielgrzymów. Jest już ponad 137 000 zgłoszeń ze 133 krajów.
Niektóre diecezje tworzą hymny Dni w Diecezjach. Znamy już m.in. utwory: "Miłosierni" z diecezji
zamojsko-lubaczowskiej, "Iskra miłosierdzia" z diecezji warszawsko-praskiej, "Wiarę w sercu miej" z
archidiecezji warszawskiej, "Tryskające zdroje w Studni" z diecezji płockiej, "Emmanuel" z diecezji
kieleckiej oraz „Serca gotowe” z archidiecezji białostockiej.

Przebieg Wydarzeń Centralnych
Podczas ŚDM Kraków 2016 przewidziano pięć Wydarzeń Centralnych. Każde z nich będzie mieć swój
oddzielny temat, przewodnie motto i odpowiednią oprawę. Przed każdą z ceremonii odbywać się będą
trzygodzinne wydarzenie poprzedzające, przygotowujące uczestników: modlitwy, śpiew, tańce.
Codziennie odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Na telebimach wyświetlane będą
materiały dotyczące ciekawych inicjatyw z życia młodego Kościoła – wspólnot, ruchów, różnych krajów.
I. 26 lipca – Błonia: Ceremonia rozpoczęcia
Temat: Jan Paweł II - twórca ŚDM
Przewodniczy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz
II. 28 lipca – Błonia: Ceremonia powitania Papieża Franciszka
Temat: Młodzież świata wita Papieża Franciszka. Radosne zaproszenie młodych do świętości
III. 29 lipca – Błonia: Droga Krzyżowa
Temat: Droga Krzyżowa – Droga Miłosierdzia
IV. 30 lipca – Campus Misericordiae: Czuwanie z Ojcem Świętym
Temat: Nasi przewodnicy w drodze do Jezusa - Źródła Miłosierdzia - i św. Jan Paweł II i św. Faustyna
Kowalska.
Centralnym punktem programu jest Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Czuwanie zakończy się koncertem uwielbieniowym, który będzie przedłużeniem modlitwy.
V. 31 lipca – Campus Misericordiae: Msza Święta Posłania
Temat: Uniwersalna godność wynikająca z chrztu św. jako Bramy do Miłosierdzia - rozesłanie młodych
świadków Miłosierdzia.
Nad każdym z wydarzeń i pre-wydarzeń pracuje zespół programowo-producencki.
Sekcja Wydarzeń Centralnych współpracuje z architektami. Gotowe są już projekty ołtarzy na Błonia
oraz Campus Misericordiae.
Zespół ds. liturgii pragnie tak ułożyć program wydarzeń centralnych, żeby była w nich zachowana
tradycja SDM oraz elementy polskiej duchowości.

Przy asyście liturgicznej pomagać będą księża, klerycy oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej.
Potrzeba 2 000 komunikujących na Mszy na Błoniach oraz 8 000 na campus Misericordiae.
Przyjmowane są zgłoszenia od kleryków i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, a także od
ministrantów i lektorów do pomocy. Więcej informacji – link.
Zespół ds. muzyki dba o oprawę muzyczną wydarzeń m.in. przez utwory typowe dla ŚDM, pieśni
znanych polskich ruchów czy utwory, które powstają specjalnie na te wydarzenia (Msza Jana Pawła II
autorstwa kompozytora Henryka Jana Botora).
Chór Światowych Dni Młodzieży odbył już dwie próby. Wzięło w nich udział ponad 300 chórzystów z
całej Polski i świata pod batutą dyrygentów: o. Dawida Kusza OP, Bartłomieja Karwańskiego z
Lednicy2000, Janusza Wierzgacza oraz Adama Sztaby.
Publicznie chór po raz pierwszy zaśpiewa podczas uroczystości na Skałce 8 maja.

Projekty Pastoralne
Rekolekcje „Dla nas i całego świata”
W grudniu 2015 roku rozpoczęły się rekolekcje „Dla nas i całego świata” w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Co miesiąc odbywają się spotkania ewangelizacyjne
prowadzone przez katechistów i ewangelizatorów z Polski i świata. Swój udział mają duszpasterstwa
akademickie, młodzieżowe zespoły muzyczne i schole.
W rekolekcjach można uczestniczyć za pośrednictwem transmisji online po polsku, angielsku i
hiszpańsku. Relacja jest dostępna na kanale YT także do ponownego odtworzenia.
Do tej pory rekolekcje głosili ojcowie Antonello Cadeddu i Enrico Porcu z Brazylii oraz ks. Michał
Olszewski SCJ, o. Adam Szustak OP i bp Grzegorz Ryś. Kolejne spotkania odbędą się 21 maja i 18
czerwca.

Miasto Świętych
W ramach projektu Miasto Świętych przygotowywanego z duszpasterstwami akademickimi Krakowa
prezentowane są sylwetki krakowskich świętych. Są to: św. Brat Albert, św. Józef Sebastian Pelczar, św.
Jan Kanty, św. Jacek Odrowąż, św. Jan Paweł II, sługa Boży Piotr Skarga, św. Kinga, św. Jadwiga, św.
Szymon z Lipnicy, św. Stanisław BM, św. Stanisław Kazimierczyk oraz św. Faustyna.
Dla każdego ze świętych przygotowywane są filmy, które swoją premierę mają podczas rekolekcji „Dla
nas i całego świata”. Studenci z duszpasterstw przygotowali biografię świętych, z charakterystycznymi
elementami ich duchowości oraz z rysem postaw godnych naśladowania. Młodzi zebrali także
informacje o miejscach z nimi związanych. Na czas ŚDM będzie przeszkolonych ok. 300 wolontariuszy,
by po tych miejscach oprowadzać oraz przedstawiać duchowość patrona.

L4
L4 to akcja modlitwy osób chorych i starszych za młodzież przygotowującą się na ŚDM. Informacje
o projekcie dotarły do parafii i zgromadzeń zakonnych, do szpitali, przychodni, domów opieki i osób
przebywających we własnych domach. Chorzy otrzymali już cztery listy z prośbą o modlitwę i ofiarę w
intencji ŚDM. Do tej pory zgłosiło się ok. 1300 osób z 20 polskich diecezji (białostockiej, bielskożywieckiej, elbląskiej, gdańskiej, katowickiej, kieleckiej, krakowskiej, lubelskiej, łowickiej, opolskiej,
płockiej, poznańskiej, przemyskiej, sandomierskiej, katowickiej, świdnickiej, tarnowskiej, warszawskiej,
wrocławskiej, zamojsko-lubaczowskiej).

Festiwal Młodych
Festiwal Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży to seria wydarzeń umożliwiających młodym
ludziom z całego świata spotkanie Boga we wspólnocie, pasjach oraz za pomocą piękna wyrażonego
przez liczne środki artystycznej ekspresji. Pielgrzymi oraz mieszkańcy Krakowa będą mogli wziąć udział
w licznych koncertach, przedstawieniach teatralnych czy tanecznych, a także w warsztatach
artystycznych i sportowych. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą od wtorku do piątku (26-29.07),
nie kolidując z Wydarzeniami Centralnymi.
Zgłoszenia do udziału w Festiwalu Młodych przyjmowane są do końca kwietnia. W oficjalnym systemie
rejestracyjnym należy, oprócz opisu swojej inicjatywy, przedstawić list polecający od biskupa miejsca
pochodzenia lub innej osoby rekomendującej. Jest już ponad 350 zgłoszeń, w tym ponad 100 z Polski,
50 z Francji, 16 z Włoch oraz pojedyncze z RPA, Korei Południowej i Libanu. Wszystkie zgłoszenia będą
sprawdzane przez Komitet Organizacyjny w Krakowie, a potem akceptowane przez Papieską Radę ds.
Świeckich.

Z Komitetem Organizacyjnym ŚDM kontaktują się także międzynarodowe wspólnoty, które w ramach
Festiwalu Młodych chcą zajmować się animacją modlitewną w kościołach - prowadząc wielbienia czy
adoracje.
We współpracy z SIEMACHĄ tworzone są wydarzenia sportowe: turniej break-dance, streetball i rugby
oraz turniej Copa Católica. Copa Católica odbędzie się na terenie Com-Com Zone w Nowej Hucie, w
dniach 26-27 lipca 2016 (wtorek, środa). Pomysłodawcą turnieju jest Gabriel del Fiaco, wolontariusz
z Brazylii, koordynator przedsięwzięcia, na które nadal można się zapisywać. Już teraz swój udział
zgłosiły 22 drużyny.
Gminy objęte strefą zakwaterowania pielgrzymów także wyrażają chęć przygotowania wydarzeń
kulturalnych Festiwalu Młodych.

Centrum Powołaniowe
W ramach Festiwalu Młodych zostanie utworzone Centrum Powołaniowe. Będzie to miejsce, gdzie
organizacje katolickie zaprezentują charyzmat i przedstawią swoją działalność. Ponadto zostaną
zorganizowane cztery Akademie: Boga, która skoncentruje się na odnalezieniu powołania do życia
zakonnego/kapłańskiego; Akademia Rodziny - do życia w rodzinie; Akademia Pracy skupi się na
poszukiwaniu powołania w wykonywanej pracy i wybranej ścieżce zawodowej; z kolei Akademia
Miłosierdzia skieruje uwagę na poszukiwanie powołania w pomocy drugiemu człowiekowi.
Do tej pory zgłoszonych jest 140 inicjatyw, w tym 40 wspólnot międzynarodowych, przedstawiciele
Episkopatów krajów, zakonów i zgromadzeń.
Międzynarodowe Centrum Ewangelizacyjne MCE/ICE 2016
Ważnym elementem Festiwalu będzie Międzynarodowe Centrum Ewangelizacyjne MCE/ICE 2016,
organizowane we współpracy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.
Celem głównym MCE/ICE2016 jest wsparcie działań ewangelizacyjnych prowadzonych w ramach ŚDM
Kraków 2016 poprzez koordynację międzynarodowych ekip ewangelizacyjnych (ustalenie zasad
współpracy w ramach MCE/ICE; zaproszenie i przyjmowanie zgłoszeń ekip ewangelizacyjnych z kraju i
zagranicy; stworzenie zaplecza logistycznego i skoordynowanego programu ewangelizacyjnego).
Działalność MCE/ICE prowadzona będzie w terminie 19-31 lipca 2016 r. Pierwszy tydzień będzie
skierowany głównie do mieszkańców Krakowa. W czasie trwania ŚDM w Krakowie wydarzenia
MCE/ICE zsynchronizowane będą z Wydarzeniami Centralnymi i katechezami. Ewangelizatorzy będą
między innymi obecni na scenach Festiwalu, gdzie będą prowadzić modlitwę w kilku językach.

Katechezy
Podczas Światowych Dni Młodzieży, od środy do piątku, kilkuset biskupów będzie głosić katechezy na
temat miłosierdzia. Obecnie zarejestrowanych jest już 754 biskupów, w tym 84 z Polski. Za wybór
biskupów odpowiada Papieska Rada ds. Świeckich. Katechezy będą głoszone w około 30 językach. Ok.
30 proc. lokalizacji przeznaczonych będzie dla pielgrzymów języka polskiego, w dalszej kolejności
języka włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego.
Sekcja katechez odpowiada za przygotowanie punktów katechez dla ponad 250 000 pielgrzymów. Na
te spotkania potrzeba około 300 lokalizacji. Przewiduje się, że będą 63 miejsca głoszenia katechez w
języku polskim. Są to głównie obiekty kościelne znajdujące się w pobliżu miejsc zamieszkania
pielgrzymów w archidiecezji krakowskiej, części archidiecezji katowickiej, w diecezjach tarnowskiej
oraz kieleckiej. Niektóre gminy lub grupy same organizują scenę, na której również prowadzone będą
katechezy.
W ramach Katechezy w drodze młodzież odbędzie Pielgrzymkę Jubileuszu Młodych w ramach

obchodów Roku Miłosierdzia. Pielgrzymując do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II, będzie można przejść przez Bramy Miłosierdzia oraz dostąpić
związanych z tym łask odpustu. Zarejestrowani pielgrzymi będą mieć wyznaczone godziny swoich
nabożeństw i przejścia przez Bramę, dopasowane do czasu przyjazdu do Krakowa, z uwzględnieniem
przejazdu ze stref zakwaterowania. Celebracje prowadzone będą w ośmiu językach od wtorku 26 lipca
do piątku 29 lipca.
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Województwo Małopolskie
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