Którzy święci przyjadą na ŚDM?
Na Światowe Dni Młodzieży nie przyjeżdżają tylko pielgrzymi. Z różnych stron świata do Krakowa
przybywają również święci. Znakiem ich realnej obecności będą relikwie.
Święci patronowie ŚDM - Siostra Faustyna i Jan Paweł II
Relikwie świętych apostołów miłosierdzia obecne są w setkach kościołów i kaplic na całym świecie.
Wyjątkowym miejscem, w którym znajdują się najcenniejsze relikwie świętego papieża, jest
Sanktuarium Jana Pawła II - znajdują się tam między innymi naznaczona krwią sutanna, w którą Ojciec
Święty był ubrany podczas zamachu 13 maja 1981 r., a także krew umieszczona w relikwiarzu, którą
lekarze z kliniki Gemelli we Włoszech przekazali osobistemu sekretarzowi Ojca Świętego kard.
Stanisławowi Dziwiszowi. Z kolei relikwie świętej Siostry Faustyny umieszczone są na ołtarzu pod
łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach. W sposób szczególny relikwie
obojgu patronów ŚDM będą towarzyszyć młodym ze 187 krajów na Błoniach począwszy od Mszy
Otwarcia, a także na Campusie Misericordiae w czasie Eucharystii kończącej Światowe Dni Młodzieży.
Obecne będą także w “Mercy Centre” na Arena Tauron Kraków.
Św. Maria Magdalena
W centrum Krakowa, przy ul. Reformackiej 4, w kościele oo. reformatów podczas Światowych Dni
Młodzieży obecne będą relikwie świętej Marii Magdaleny. Od poniedziałku każdego popołudnia
będzie można je czcić prosząc o wiele łask świętą nazwaną przez św. Hipolita apostołką Apostołów.
Można ją prosić szczególnie o łaskę modlitwy, nawrócenia i świadectwa. Obecni przy świętej będą
młodzi z francuskiej diecezji Fréjus-Toulon, która od początku chrześcijaństwa jest strażnikiem
relikwii Marii Magdaleny.
Bł. Piotr Jerzy Frassati
W bazylice oo. dominikanów codziennie od godz. 6.00 do 24.00 wierni będą mogli modlić się przy
relikwiach błogosławionego, zobaczyć wystawę o życiu i dziele bł. Frassatiego. Codziennie od godz.
15.00 z (z wyjątkiem 26 lipca) będzie animowana modlitwa o pokój i miłosierdzie dla świata, a w
godz. 10.00-18.00, w ogrodach i sadach klasztornych będzie otwarta kawiarenka „Café Frassati”. Na
środę (27 lipca) od godz. 19.30 zaplanowano całonocne czuwanie nazwane „Noc świętych
dominikańskich”, w którym będzie towarzyszył młodzieży o. Bruno Cadoré OP - generał zakonu.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
W kościele św. Marka na skrzyżowaniu ul. Sławkowskiej i św. Marka obecne będą relikwie św. Teresy
od Dzieciątka Jezus, które specjalnie na Światowe Dni Młodzieży przyjadą do Krakowa prosto z
Lisieux, z północnej Francji. Relikwie św. Teresy przyjadą do kościoła 25 lipca o godz. 18.45. Po ich
przywitaniu celebrowana będzie Eucharystia, a zaraz po niej nastąpi modlitewne czuwanie.
To będzie szczególne miejsce, bo na czas ŚDM kościół św. Marka zamieni się w “Pustelnię”, otwartą
dla każdego, kto zapragnie ciszy i spotkania z Jezusem w milczeniu. Od 9.00 do 2.00 w nocy będzie
można przyjść i modlić się przed Najświętszym Sakramentem. W związku z tym nie będą się tam
odbywały żadne nabożeństwa.

Relikwie czterech świętych i jednego błogosławionego na Tauron Arenie Kraków
W Międzynarodowym Centrum Anglojęzycznym “Mercy Centre”, gdzie będą się odbywać katechezy,
występy artystyczne, konferencje i przemówienia, obecni będą także polscy święci: Jan Paweł II,
Siostra Faustyna, Brat Albert Chmielowski, Maksymilian Maria Kolbe i błogosławiony Jerzy
Popiełuszko. Ich relikwie przejdą w uroczystej procesji 26 lipca o godz. 11.45 i będą towarzyszyć
młodym do 29 lipca. Na Tauron Arenie Kraków relikwie będą udostępnione młodzieży z całego świata
do adoracji.
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