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Na program Światowych Dni Młodzieży składają się centralne dni spotkań młodzieży z Ojcem
Świętym, zwane Wydarzeniami Centralnymi, oraz towarzyszące im wydarzenia o charakterze
duchowym i kulturalnym, takie jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i
ruchami religijnymi działającymi na całym świecie czy koncerty i przedstawienia.

PROGRAM ŚDM
PONIEDZIAŁEK - 25.07:
RANO - PRZYJAZD, POŁUDNIE - PRZYJAZD, WIECZÓR - PRZYJAZD
WTOREK - 26.07:
RANO - PRZYJAZD, POŁUDNIE - CENTRUM POWOŁANIOWE, FESTIWAL MŁODYCH,
WIECZÓR - MSZA ŚW. CEREMONIA OTWARCIA
ŚRODA - 27.07:
RANO - KATECHEZY Z BISKUPAMI, KATECHEZA W DRODZE, POŁUDNIE - CENTRUM
POWOŁANIOWE, FESTIWAL MŁODYCH, WIECZÓR - FESTIWAL MŁODYCH
CZWARTEK - 28.07:
RANO - KATECHEZY Z BISKUPAMI, KATECHEZA W DRODZE, POŁUDNIE - CENTRUM
POWOŁANIOWE, FESTIWAL MŁODYCH, WIECZÓR - POWITANIE OJCA ŚWIĘTEGO
PIĄTEK - 29.07:
RANO - KATECHEZY Z BISKUPAMI, KATECHEZA W DRODZE, POŁUDNIE - VOCATIONS
CENTER, YOUTH FESTIVAL, WIECZÓR - DROGA KRZYŻOWA
SOBOTA - 30.07:
RANO - PIELGRZYMKA NA MIEJSCE CZUWANIA, POŁUDNIE - PIELGRZYMKA NA
MIEJSCE CZUWANIA, WIECZÓR - CZUWANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM
NIEDZIELA - 31.07:
RANO - MSZA POSŁANIA, POŁUDNIE - MSZA POSŁANIA / SPOTKANIE
WOLONTARIUSZY Z PAPIEŻEM, WIECZÓR - SPOTKANIE WOLONTARIUSZY Z PAPIEŻEM

WYDARZENIA CENTRALNE
Wydarzenia Centralne to najważniejsze spotkania Światowych Dni Młodzieży, w
czasie których wszyscy młodzi pielgrzymi wspólnie przeżywają wielkie święto wiary.
W Krakowie w 2016 roku będą przebiegać w następujący sposób:
Msza Święta na Otwarcie (wtorek, 26.07)

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oficjalnie rozpocznie Msza Święta na Otwarcie,
której przewodniczyć będzie biskup miejsca - Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Jest to
moment, w którym podkreślony zostaje międzynarodowy charakter wydarzenia i
zaprezentowany gospodarz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie - Polska. Msza
Święta na Otwarcie zachęca także wszystkich niezdecydowanych, aby wzięli udział w
ŚDM. W Krakowie 2016 roku będzie miała ona miejsce we wtorek popołudniu – 26
lipca.
Ceremonia Powitania (czwartek, 28.07)
Ważnym momentem jest pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym, czyli Ceremonia
Powitania, która jest czasem szczególnej radości z powodu obecności Namiestnika
Chrystusowego i wspólnej z Nim modlitwy. To nabożeństwo ze słuchaniem Słowa
Bożego i pierwszym przemówieniem Ojca Świętego. Ceremonia ma charakter
międzynarodowy. Podczas ŚDM w Krakowie pierwszy raz ujrzymy Papieża Franciszka
w czwartek 28 lipca 2016 roku. Ceremonia Powitania Papieża zawsze mobilizuje
młodych z kraju będącego gospodarzem wydarzenia, aby dołączyli do grona
uczestników.
Droga Krzyżowa (piątek, 29.07)
W piątek odbędzie się Droga Krzyżowa, która podkreśla wymiar pokutny ŚDM. Krzyż
ŚDM zwykle niesiony jest w procesji, a młodzi idą wyznaczoną trasą, dając
świadectwo swojej wiary (czasami Droga Krzyżowa trwa równocześnie w kilku
różnych miejscach w mieście). Młodzież z całego świata spotka się z Chrystusem
Ukrzyżowanym w Krakowie i odprawi to nabożeństwo 29 lipca 2016 roku.
Czuwanie z Ojcem Świętym (sobota, 30.07)
Najbardziej osobistym momentem jest czuwanie z Ojcem Świętym. To wyjątkowo
intensywny czas modlitwy i spotkania z Chrystusem, pełen skupienia i radości.
Podkreśla w ten sposób młodzieżowy charakter ŚDM. Uczestnicy spotkania w
Krakowie razem z Ojcem Świętym będą modlić się przed Najświętszym Sakramentem
w sobotni wieczór 30 lipca 2016 roku.
Msza Święta Posłania (niedziela, 31.07)
31 lipca 2016 roku przyjdzie czas na ostatnie z Wydarzeń Centralnych, czyli Mszę
Świętą Posłania, która celebrowana będzie przez Ojca Świętego. Jest to uroczyste
podsumowanie ŚDM – moment kulminacyjny wszystkich spotkań. Podczas tej
Eucharystii Papież „posyła młodych na cały świat”. Na sam koniec, w trakcie
modlitwy Anioł Pański, Ojciec Święty Franciszek - tradycyjnie - ogłosi miejsce i datę
kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

POZOSTAŁE WYDARZENIA

Katechezy (środa, czwartek, piątek)
Katechezy są głoszone w różnych językach, przez biskupów pochodzących z całego
świata. Wprowadzą pielgrzymów w przesłanie błogosławieństwa „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), wybranego przez Ojca
Świętego na temat XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Katechezy odbędą
się na terenie całego miasta, zarówno w kościołach, jak i w innych miejscach,
dobranych tak, by zapewnić wszystkim młodym wzięcie w nich udziału.
Podczas katechezy kapłani przygotowują młodzież do zrozumienia sensu sakramentu
pokuty i pojednania, do którego młodzi mogą przystąpić przed południem. Wszystkie
katechezy są zwieńczone celebracjami eucharystycznymi.
Festiwal Młodych (wtorek, środa, czwartek, piątek)
Jest to program religijny i artystyczno-kulturalny, który odbywa się popołudniami i
wieczorami w czasie trzech dni katechez, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na
Wydarzenia Centralne. Festiwal Młodych składa się z otwartych i bezpłatnych
inicjatyw o charakterze artystycznym, religijnym oraz duchowym. W ramach tej
części ŚDM można wybrać się na różnorodne koncerty, wystawy, warsztaty,
wydarzenia sportowe, teatralne, etc. Festiwal Młodych jest ofertą przygotowaną dla
pielgrzymów przez pielgrzymów – każdy ma szansę wziąć w nim udział nie tylko jako
widz, ale także jako artysta czy organizator.
Liczne wspólnoty, zgromadzenia i ruchy religijne dbają o duchowy aspekt Festiwalu
Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży. W 2016 roku kościoły Krakowa i okolic,
place, parki, skwery i ogrody; boiska, hale, stadiony sportowe i instytucje kulturalne
staną się miejscem spotkań modlitewnych oraz ewangelizacyjnych grup z Polski i z
całego świata.
Centrum Powołaniowe (wtorek, środa, czwartek, piątek)
Targi Powołaniowe to okazja do zaprezentowania swojej działalności dla zgromadzeń
zakonnych, katolickich szkół i uczelni wyższych, wydawnictw religijnych, organizacji
misyjnych, ruchów i wspólnot krajowych i międzynarodowych.
Ich celem jest wskazanie młodym pielgrzymom rozmaitych dróg realizacji powołania
w Kościele oraz zachęta do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czego Bóg oczekuje
od każdego z nas. Centrum Powołaniowe daje także możliwość zapoznania się z
duchowym bogactwem Kościoła.
Spotkanie wolontariuszy z Papieżem (niedziela)
Na zakończenie każdych Światowych Dni Młodzieży, tuż przed opuszczeniem
kraju-gospodarza, Ojciec Święty spotyka się z tymi, bez których organizacja ŚDM nie
byłaby możliwa. W niedzielne popołudnie Papież Franciszek podziękuje tysiącom
wolontariuszy z całego świata za ich pełną oddania posługę, wynagradzając im swoją

bliskością trudy ostatnich dni.
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