Aktualizacja raportu o stanie przygotowań
do ŚDM Kraków 2016
- dane na 26 listopada 2015 r.

Międzynarodowe Spotkanie Przygotowawcze do ŚDM Kraków 2016
Odbyło się II Międzynarodowe Spotkanie Przygotowawcze do ŚDM Kraków 2016 – największe
spotkanie międzynarodowe organizowane w ramach przygotowań do przyszłorocznych ŚDM. Wzięli w
nim udział przedstawiciele ponad stu konferencji episkopatów i blisko pięćdziesięciu
międzynarodowych wspólnot i ruchów na prawie papieskim, przygotowujących grupy uczestników
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – w sumie prawie 300 osób, ze wszystkich kontynentów, w tym
również członkowie Papieskiej Rady ds. Świeckich, która jest współorganizatorem spotkania.
Celem zjazdu była wymiana informacji pomiędzy gospodarzami i współorganizatorami
przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, oraz odpowiedzialnymi za przygotowanie do tego
spotkania młodzieży w poszczególnych krajach i wspólnotach. Przedstawiciele Komitetu
Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 udzielili informacji dotyczących duchowych, logistycznych i
promocyjnych przygotowań do ŚDM. Ważną częścią spotkania była również wizyta w miejscach
ważnych w kontekście przyszłorocznego spotkania młodych i duchowego dziedzictwa archidiecezji
krakowskiej. Uczestnicy zjazdu poznali miejsca, w których zgromadzą się pielgrzymi ŚDM: m.in.
Sanktuaria Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II, Błonia oraz Campus Misericordiae. Delegaci byli pod
wielkim wrażeniem polskiej gościnności, jakiej doświadczyli korzystając z noclegów w Domu Pielgrzyma
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obrady odbywały się w Wadowicach, a zakończyły się
wieczorem kulturalnym w Wieliczce.

Rejestracja pielgrzymów
Dotychczas swoją obecność podczas wydarzeń ŚDM Kraków 2016 zadeklarowało 529 976 pielgrzymów
(na dzień 16 XII 2015). Część grup przeszła już do kolejnej fazy, gdzie wybierają typ preferowanego
pakietu pielgrzyma, a co za tym idzie świadczeń, 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.
Już ponad 5 tys. młodych ludzi zgłosiło swoje kandydatury na wolontariat krótkoterminowy. Pojawiły
się zgłoszenia m.in.: z Litwy, Malezji, Nigerii czy Chin. Do chwili obecnej zrekrutowano ponad 900 osób,
głównie z Polski.
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Oratorium Kalwaryjskie
8 grudnia o godz. 20:00 w ICE Kraków odbył się uroczysty koncert Oratorium Kalwaryjskie
zorganizowany w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz dla uczczenia
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Oratorium
Kalwaryjskie jest hołdem dla sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. W
poszukiwaniu radości istnienia, daru miłości, jaką nosili w sobie Jezus Chrystus, Święty Franciszek i Jan
Paweł II, stworzyli je poeta i scenarzysta Zbigniew Książek oraz kompozytor Bartłomiej Gliniak.
Organizatorami koncertu są: Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 oraz Narodowe Centrum Kultury.
Patronat honorowy Metropolita Krakowski Ks. Kard. Stanisław Dziwisz oraz Metropolita Poznański Ks.
Abp Stanisław Gądecki.
Patronat medialny: TVP1, Polskie Radio, KAI, Gość Niedzielny, Radio Plus Kraków.

Campus Misericordiae
Podczas II Międzynarodowego Spotkania Przygotowawczego do ŚDM Kraków 2016 nastąpiło
odsłonięcie Krzyża na Rondzie ŚDM w Brzegach. Jest to pomnik autorstwa Stanisława Anioła. Kardynał
Stanisław Dziwisz poświęcił obelisk oraz towarzyszył wmurowaniu kamienia węgielnego w ścianę Domu
Miłosierdzia.

Wolontariat
Trwa rekrutacja wolontariuszy krótkoterminowych na czas Światowych Dni Młodzieży. Osoby z Polski i zagranicy
spędzą w Krakowie ostatnie dwa tygodnie lipca 2016 – pierwszy tydzień zajmą szkolenia, a potem wypełnianie
obowiązków podczas wydarzeń ŚDM. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wolontariat ŚDM wśród
osób z Ameryki Południowej. Organizatorzy zachęcają szczególnie osoby z Krakowa i archidiecezji krakowskiej,
gdyż służba i zaangażowanie tych osób są najcenniejsze.

Młodzi Ambasadorzy
Projekt Młodzi Ambasadorzy objął już ponad 200 spotkań dotyczących ŚDM. Około 100 przeszkolonych
wolontariuszy, którzy mieszkają na terenie Archidiecezji Krakowskiej, jeździ na zaproszenie parafii, wspólnot czy
szkół, aby opowiadać o idei ŚDM, kwestiach logistycznych, przyjmowaniu pielgrzymów, możliwości
zaangażowania w wolontariat etc.
Więcej info: http://www.krakow2016.com/mlodzi-ambasadorzy-sdm
Kontakt: mlodyambasador@krakow2016.com

Wolontariat długoterminowy – półroczny
Trwa rekrutacja zagranicznych wolontariuszy na półroczną służbę przy Komitecie Organizacyjnym ŚDM Kraków
2016. Osoby z różnych krajów pomagać będą przy systemie rejestracyjnym, organizacji Festiwalu Młodych,
katechez, mediach społecznościowych i tłumaczeniach czy stronie internetowej.
Zgłoszenia na: volunteers@krakow2016.com

Wolontariat PLUS
Trwa kolejny etap szkoleń kolejnych liderów projektu Wolontariat PLUS. W grudniu nowe grupy rozpoczną pracę
nad projektami Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 i w ten sposób będą wspierać przygotowania do
ŚDM.
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Więcej info: http://www.krakow2016.com/wolontariat-plus

Formacja wolontariuszy
W Strefie Wolontariusza na stronie www.krakow2016.com rozpoczęła się publikacja cyklu rozważań
dotyczących miłosierdzia przygotowanych przez ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka. Refleksje o miłosierdziu będą
publikowane 20 dnia każdego miesiąca. Mają pomóc w duchowej formacji wszystkich zaangażowanych w
przygotowania do ŚDM – zarówno wolontariuszy z parafii, diecezjalnych centrów czy tych, którzy pragną
zaangażować się w formie wolontariatu krótkoterminowego.
http://www.krakow2016.com/co-to-jest-milosierdzie

Festiwal Młodych
Departament Festiwalu Młodych stale przyjmuje zgłoszenia do udziału w wydarzeniach kulturalnych, które w
czasie ŚDM odbędą się w ramach Festiwalu Młodych. Na adres kultura@krakow2016.com w dalszym ciągu
można wysyłać swoje kandydatury. Rozpatrywanych jest już ponad 300 artystów z Polski i z zagranicy.

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacyjne MCE/ICE 2016
Ważnym elementem Festiwalu będzie Międzynarodowe Centrum Ewangelizacyjne MCE/ICE 2016 organizowane
we współpracy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. 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 we współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 w
terminie 19-31 lipca 2016r. Pierwszy tydzień będzie skierowany głównie do mieszkańców Krakowa. W czasie
trwania ŚDM w Krakowie W czasie trwania ŚDM w Krakowie program zsynchronizowany będzie z wydarzeniami
centralnymi i katechezami. Ewangelizatorzy obecni na scenach Festiwalu będą prowadzić modlitwę w kilku
językach.
Chętni do posługi ewangelizacyjnej mogą zgłaszać się od 28 listopada na stronie ww.ice2016.pl

Centrum Powołaniowe
W Centrum Powołaniowym znajdować się będą stoiska prezentujące wspólnoty, zakony i zgromadzenia
zakonne. W ramach 4 części: Akademii pracy, Akademii Boga, Akademii Miłosierdzia i Akademii Rodziny wszyscy
uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania pomocy w poszukiwaniu drogi osobistego powołania, możliwości
rozwoju na różnych polach. Odbywać się będą spotkania, prezentacje, świadectwa oraz warsztaty i seminaria.

Festiwal Sportu JULIADA
W ramach Festiwalu Młodych będzie można wziąć udział w wydarzeniach sportowych. We współpracy ze
Stowarzyszeniem SIEMACHA organizowany jest Festiwal Sportu JULIADA. Copa Catholica – turniej piłki nożnej
będzie odbywał się równocześnie z rozgrywkami w rugby, street ballu oraz zawodami breakdance.
Departament Festiwalu Młodych chciałby także podjąć współprace z krakowskimi uczelniami. Biskup Damian
Muskus apelował do Rektorów, by włączyli się w wydarzenia ŚDM współorganizując w swoich obiektach
spotkania, panele dyskusyjne, debaty czy prelekcje i angażując kadrę akademicką oraz samorządy studenckie.

Wydarzenia Centralne
Podczas wizyty przedstawicieli Papieskiej Rady ds. Świeckich zaprezentowano szaty liturgiczne,
3

szczegółowe scenariusze wydarzeń centralnych, koncepcje muzyczne oraz projekty ołtarzy na Błoniach
i Campus Misericordiae, a także konfesjonałów.
Zespół ds. muzyki pracuje nad szczegółowym repertuarem muzycznym do poszczególnych części
każdego z wydarzeń. Organizatorom zależy, aby również muzyka podkreślała międzynarodowy
charakter spotkania. Celem jest także, aby młodzi mogli włączyć się w śpiew na miarę swoich
możliwości. Będzie można usłyszeć zarówno utwory do tej pory kojarzące się ze Światowymi Dniami
Młodzieży, jak i śpiewy znane z Taizé czy polskich spotkań duszpasterskich. Tworzone są nowe utwory i
aranżacje.

Aspekty logistyczne
Departament Logistyki Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 w dalszym ciągu poszerza bazę
miejsc noclegowych dla pielgrzymów, którzy zdecydują się na pakiet z zakwaterowaniem.
Przygotowany został folder informacyjny z deklaracją chęci przyjęcia pielgrzymów w domach, który
będzie wręczany rodzinom w parafiach podczas wizyt duszpasterskich w okresie Bożego Narodzenia.
Finalizowane są umowy z gminami, na terenie których znajdują się strefy zakwaterowania
pielgrzymów. Dotyczą one udostępnienia szkół pod zakwaterowanie pielgrzymów, dekoracji miasta czy
ewentualnych scen Festiwalu Młodych, jak również pomocy przy organizacji transportu na terenie
danej gminy.
Trwa drugi etap szkoleń Parafialnych Komitetów Organizacyjnych na terenie archidiecezji krakowskiej
oraz terenów innych diecezji, gdzie zakwaterowani będą pielgrzymi. Osoby zaangażowane w
przygotowania na poziomie parafii uzyskują szczegółowe informacje o zadaniach, jakie podejmą w
czasie ŚDM oraz koniecznych przygotowaniach, które należy rozpocząć już teraz.
Trwają intensywne prace z restauratorami, którzy zgłosili się do programu wyżywienia. Będą to
restauracje, punkty gastronomiczne jak i tworzone specjalnie pola gastronomiczne i mobilne punkty
żywienia.
Poszukiwani są wolontariusze do Służb Medycznych. Zespół ds. zabezpieczenia medycznego poszukuje
lekarzy, ratowników oraz studentów medycyny.
Więcej info: http://www.krakow2016.com/zabezpieczenie-medyczne-swiatowych-dni-mlodziezy.

Kontakty Międzynarodowe
Komitet Organizacyjny ŚDM w Krakowie odwiedzają liczne delegacje z całego świata, w ostatnich
tygodniach m.in. z poszczególnych diecezji Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Hiszpanii,
Ukrainy i Białorusi. Z inicjatywy Ambasady Luksemburga w Polsce odbyło się również spotkanie z
przedstawicielami placówek dyplomatycznych krajów UE w Polsce – zorganizowane w ramach
obejmowania przez Luksemburg prezydencji Rady Unii Europejskiej.
Członkowie Zespołu ds. Kontaktów Międzynarodowych KO ŚDM 2016 uczestniczą też w spotkaniach w
odbywających się zagranicą. W ostatnich tygodniach było to: krajowe spotkanie młodych w Brukseli,
seminarium nt. Światowych Dni Młodzieży w Polsce zorganizowane przez grupę EUREGIO w
Luksemburgu. W najbliższych tygodniach planowany jest udział w spotkaniu młodzieży w diecezji Trewir
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w Niemczech oraz spotkanie z Konferencją Episkopatu Czech w Pradze.

Hymn
Powstały kolejne wersje językowe Hymnu „Błogosławieni Miłosierni”: bułgarska, chorwacka, białoruska
oraz koreańska.
Niektóre diecezje, gdzie w tydzień poprzedzający wydarzenia w Krakowie odbędą się Dni w Diecezjach,
tworzą również swoje hymny. Znamy już 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 oraz "Emmanuel" z diecezji kieleckiej.

Projekty Pastoralne
Rekolekcje „Dla nas i całego świata”
W grudniu rozpoczną się rekolekcje „Dla nas i całego świata” w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Krakowie - Łagiewnikach. Co miesiąc odbywać się będą spotkania ewangelizacyjne prowadzone przez
katechistów i ewangelizatorów z Polski i świata, w których swój udział będą też miały duszpasterstwa
akademickie, młodzieżowe zespoły muzyczne i schole.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 grudnia. Gośćmi będą ojcowie Antonello Cadeddu i Enrique Porcu.
Szpital Domowy
Już od roku działa Szpital Domowy, czyli codzienne spotkania modlitewne w kościele św. Wojciecha na
Rynku Głównym w Krakowie, w intencji moralnej odnowy miasta i dobrego przygotowania do ŚDM. Od
20:00 do 22:00 można wziąć udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz skorzystać z Sakramentu
Pojednania. 18 listopada, w rocznicę powstania projektu, Mszę Świętą wraz z kapłanami dyżurującymi
w Szpitalu Domowym odprawił kard. Stanisław Dziwisz.
Liderzy przygotowań duchowych
Działają w parafiach archidiecezji krakowskiej. Trwa II tura spotkań formacyjno-szkoleniowych. Już
ponad 150 osób wzięło udział w dniach skupienia. Kolejne odbędą się 5 grudnia w Krakowie oraz
Myślenicach.
poBIERZ i CZYTAJ!
Publikowane są kolejne rozważania w ramach cyklu TOLLE ET LEGE!, czyli poBIERZ i CZYTAJ! Są to
konspekty spotkań biblijnych w tematyce Miłosierdzia Bożego przygotowane przez dr Danutę Piekarz i
Annę Kubik. Mogą z nich korzystać grupy parafialne, wspólnoty, a także indywidualni użytkownicy.
Kolejne teksty publikowane będą aż do czerwca 2016 roku.

Miasto Świętych
Trwają kolejne przygotowania do projektu Miasto Świętych przygotowywanego z duszpasterstwami
akademickimi z Krakowa. Gotowe są treści dotyczące krakowskich świętych. Trwają prace nad filmami
o świętych oraz rozmowy z opiekunami miejsc z nimi związanych. Efektem prac ma być m.in. mapa
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miejsc do zwiedzania z opisem duchowości świętych. Na czas ŚDM będą przeszkoleni wolontariusze
oprowadzający po danych miejscach.
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