Aktualizacja raportu o stanie przygotowań
na 5 miesięcy do Światowych Dni Młodzieży

Wydarzenia Centralne
I. 26 lipca – Błonia Krakowskie: Ceremonia rozpoczęcia
Mszy Świętej przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz. Podczas ceremonii obecne będą symbole
ŚDM – Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani oraz Krzyż ŚDM.
II. 28 lipca – Błonia: Ceremonia powitania Papieża Franciszka
Na Błoniach młodzież całego świata ma powitać Ojca Świętego na Światowych Dniach Młodzieży. To tu
Papież po raz pierwszy skieruje słowo do przybyłych pielgrzymów
III. 29 lipca – Błonia: Droga Krzyżowa:
Celebracja ma ukazać młodym znaczenie krzyża w kontekście miłosierdzia. Idea miłosierdzia będzie
przedstawiona w jego praktycznym wymiarze – przez czyny, działania, dzieła miłosierdzia.
IV. 30 lipca – Campus Misericordiae: Czuwanie z Ojcem Świętym
Wieczorne czuwanie z Ojcem Świętym odbędzie się na terenie Campus Misericordiae (Brzegi, Wieliczka).
Na ten czas przewodnikami młodzieży mają być patroni ŚDM Kraków 2016: św. Jan Paweł II i św.
Faustyna oraz sam Papież. W ślad za nimi młodzież kierować się ma do Jezusa – Źródła Miłosierdzia.
Najważniejszym elementem wieczoru jest Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Czuwanie zakończy się koncertem uwielbieniowym, który będzie przedłużeniem modlitwy.
V. 31 lipca – Campus Misericordiae: Msza Święta Posłania
Uroczystość celebrowana przez Ojca Świętego w niedzielę wieńczy Światowe Dni Młodzieży. Akcent ma
być położony na znaczenie chrztu świętego, który jest sakramentem łączącym nas wszystkich.
Planowane jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
To podczas tej Mszy Papież ogłasza miejsce kolejnych ŚDM.
Są już scenariusze wszystkich pięciu wydarzeń. Przed każdym z nich planowane są trzygodzinne prewydarzenia. Ich koncepcja jest w trakcie opracowywania.
Sekcja Wydarzeń Centralnych współpracuje z architektami – przygotowane wizualizacje ołtarzy na
Błonia i Campus Misericordiae oraz współgrających wizualnie konfesjonałów zostały zaakceptowane
przez Papieską Radę ds. Świeckich.
W produkcji jest 15 tysięcy szat liturgicznych i 12 tysięcy naczyń liturgicznych na celebracje Wydarzeń
Centralnych.
Nad każdym z wydarzeń pracuje Zespół programowy (reżyserzy i scenarzyści) oraz Zespół ds. Muzyki –
ich zadaniem na tym etapie jest doprecyzowanie koncepcji muzyki. Utwory dobierane są do konkretnych
momentów wszystkich celebracji.
Zakończyły się przesłuchania polskich kandydatów do chóru ŚDM. Trwają jeszcze przesłuchania osób z
zagranicy. Próby 400-osobowego chóru rozpoczną się w marcu, natomiast stuosobowej orkiestry w
maju.

Zespół ds. Liturgii pragnie w liturgicznych celebracjach zawrzeć bogactwo polskiej duchowości tak, aby
młodym ludziom przekazać ideę Bożego Miłosierdzia, dziedzictwo św. Faustyny i św. Jana Pawła II.

Katechezy
Około 300 biskupów w ponad 30 językach będzie głosić katechezy dla młodych ludzi w kościołach i
przestrzeni miejskiej. Przez trzy dni (27-29 lipca) Biskupi będą poruszać zagadnienia związane z ideą
Bożego Miłosierdzia i jego praktycznym wymiarem. Młodzi będą mieli okazje zadać pytania i modlić się
razem. Biskupi są wybierani przez Papieską Radę ds. Świeckich a lista ich nazwisk nie będzie ujawniana
aż do dnia głoszenia katechezy.
Elementem ŚDM jest katecheza w drodze. W tym roku nabierze wyjątkowego charakteru w związku z
Rokiem Miłosierdzia. Młodzi ludzie będą mieli okazje odbyć Pielgrzymkę Jubileuszową i przejść przez
Bramę Miłosierdzia. Bramy w Krakowie znajdują się m.in. w Sanktuariach: św. Jana Pawła II i Bożego
Miłosierdzia. Dodatkowa brama ustawiona będzie na terenie Campus Misericordiae, tak, by Ojciec
Święty mógł przejść przez nią z młodymi ludźmi z różnych kontynentów. Zarejestrowane grupy będą
mieć wyznaczony czas na odbycie pielgrzymki do sanktuariów.

Festiwal Młodych
Festiwal Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży to przestrzeń umożliwiająca młodym ludziom z
całego świata spotkanie Boga we wspólnocie, pasjach oraz za pomocą piękna wyrażonego przez
liczne środki artystycznej ekspresji. Pielgrzymi, którzy przybędą do Krakowa, będą mogli wziąć udział
w licznych koncertach, przedstawieniach teatralnych czy tanecznych, a także w warsztatach
artystycznych i sportowych.
Trwają zgłoszenia artystów z całego świata. W oficjalnym systemie rejestracyjnym należy, oprócz
opisu swojej inicjatywy, przedstawić list polecający od biskupa miejsca pochodzenia lub innej osoby
rekomendującej. Od kilku miesięcy odpowiedzialni za organizację festiwalu są w kontakcie z
kandydatami. Zweryfikowano kilkuset artystów z całego świata.
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.
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 ścieżki zawodowej; z kolei Akademia
Miłosierdzia skieruje uwagę na poszukiwanie powołania w pomocy drugiemu człowiekowi.

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.

Wolontariat
Trwa rekrutacja kandydatów na wolontariuszy krótkoterminowych na czas Światowych Dni
Młodzieży. 25 tysięcy osób z Polski i zagranicy będzie w Krakowie od 18 lipca do 1 sierpnia – pierwszy
tydzień zajmą szkolenia, a potem wypełnianie obowiązków podczas wydarzeń ŚDM. Zwieńczeniem pracy
będzie spotkanie wolontariuszy z Papieżem Franciszkiem w niedzielę 31 lipca.
Organizatorzy zachęcają szczególnie osoby z Krakowa i archidiecezji krakowskiej, gdyż to ich służba i
zaangażowanie będzie szczególnie pomocne w kontekście znajomości miasta.

Młodzi Ambasadorzy
Projekt Młodzi Ambasadorzy objął już blisko 300 spotkań dotyczących ŚDM. Do tej pory większość ze
spotkań odbywała się w parafiach np. podczas niedzielnych Mszy Świętych. Ambasadorzy opowiadali o
idei ŚDM, kwestiach logistycznych, przyjmowaniu pielgrzymów, możliwości zaangażowania w
wolontariat etc. Aktualnie coraz więcej spotkań organizowanych jest w szkołach średnich i na uczelniach
wyższych, między innymi UJ, AGH, UP. Młodzi Ambasadorzy zapraszają do uczestnictwa w ŚDM młodych
ludzi, którzy niekoniecznie mają doświadczanie Kościoła i wiedzę na temat tego wydarzenia.
Duża akcja promocji ŚDM i idei wolontariatu planowana jest na 21 marca.

Wolontariat długoterminowy
Przy Komitecie Organizacyjnym działają wolontariusze długoterminowi z Polski, Kanady, Nowej Zelandii,
Brazylii, Kolumbii, Argentyny, Peru, Wietnamu, Ukrainy, Rosji, Włoch, Meksyku, Nowej Zelandii, Stanów
Zjednoczonych. Wspierają przede wszystkim dział tłumaczeń, ale także system rejestracyjny, media
społecznościowe i redakcję strony, kontakty zagraniczne. Pracują także w departamentach katechez,
wydarzeń centralnych i Festiwalu Młodych.

Wolontariat PLUS
Wolontariat PLUS zapewnia kandydatom na wolontariuszy i liderów cykl szkoleń przygotowujących, po
którym młodzi tworzą grupy projektowe. Każda z obecnie działających 30 grup, wraz z kluczowym
liderem, zajmuje się konkretną pracą na rzecz przygotowań ŚDM Kraków 2016.

Poza dotychczas podejmowanymi projektami wolontariusze zajmują się także planowaniem i
organizacją pracy grup wolontariuszy, którzy będą służyli podczas Wydarzeń Centralnych – na Błoniach
i Campus Misericordiae.

Aspekty logistyczne
Zakwaterowanie
Do końca lutego znane będą pierwsze szacunki dotyczące liczby miejsc noclegowych dla pielgrzymów
na ŚDM Kraków 2016. Na podstawie poprzednich edycji ŚDM można się spodziewać, że ok. 400 tys.
młodych zgłosi chęć skorzystania z zakwaterowania oferowanego przez organizatorów. Wciąż także
można zgłaszać deklaracje przyjęcia pielgrzymów.
Dziś nie sposób określić, ilu noclegów będzie potrzeba na ŚDM. Wybór pakietu pielgrzyma, a co za tym
idzie – zgłoszenie chęci skorzystania z opcji zakwaterowania, dokonuje się bowiem w drugiej fazie
procesu rejestracji. Do tej pory z prawie 600 tysięcy zgłoszonych do drugiej fazy przeszło ok. 10 proc.
grup.
Osoby chcące przyjąć pielgrzymów na nocleg, i zamieszkujące w wyżej wymienionych strefach, mogą
pobrać stosowną deklarację dostępną na stronie www.krakow2016.com oraz w parafiach, wypełnić ją
oraz przekazać Komitetowi Parafialnemu, działającemu przy kościele parafialnym, właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania. W deklaracji istnieje możliwość wskazania preferowanej płci oraz
narodowości (grupy językowej) pielgrzymów, których rodzina pragnie przyjąć. Dane dotyczące
preferowanej płci pielgrzymów zostaną uwzględnione, natomiast dane dotyczące narodowości mają
charakter informacyjny i mogą nie zostać wykorzystane w trakcie przydziału pielgrzymów do rodzin.
Parafialne Komitety Parafialne mają przekazać aktualne dane (efekty wizyt duszpasterskich, czyli tzw.
kolędy) do końca lutego. Wtedy Departament Logistyki KO ŚDM Kraków 2016 będzie miał podstawy do
planowania kolejnych działań.

Wyżywienie
Osoby, które wybiorą pakiet z wyżywieniem, otrzymywać będą posiłki na podstawie talonów. Na każdy
dzień pielgrzym otrzymuje następujące talony:
- talon o wartości 20zł na ciepły dwudaniowy posiłek,
- talon o wartości 15zł na jednodaniowy ciepły posiłek.
Talony będą mogły być realizowane w dowolnej kolejności w ciągu dnia.
Pielgrzym otrzyma również jednorazowy talon na pakiet suchego prowiantu na czas sobotnioniedzielnego czuwania. Jest to ekwiwalent posiłków: sobotniego obiadu i sobotniej kolacji oraz
niedzielnego śniadania i niedzielnego lunchu.
Talony będą realizowane przez pielgrzymów w lokalach oznaczonych logo ŚDM, których właściciele
włączą się w Program Wyżywienia Pielgrzymów oraz na specjalnie organizowanych polach
gastronomicznych.
Śniadania otrzymują tylko pielgrzymi, którzy wybrali pakiet z zakwaterowaniem. Śniadania są
przygotowywane przez Parafialne Komitety Organizacyjne i będą organizowane na terenie parafii, w
której pielgrzym nocuje.

Transport i parkingi
Komitet Organizacyjny podjął działania, by identyfikator rejestracyjny pielgrzyma upoważniał do
bezpłatnego poruszania się środkami transportu publicznego na obszarze miasta Krakowa i aglomeracji
miejskiej – środkami transportu miejskiego oraz koleją na obszarze czterech stref zakwaterowania.
Okres obowiązywania tego uprawnienia będzie uzależniony od rodzaju pakietu, który wybierze
pielgrzym, a jego maksymalny czas wynosi od 25.07 do 02.08.2016 r. (pakiet A1+, A3+).
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.

Dla grup pielgrzymów w obrębie stref zakwaterowania II-IV, a nieobjętych systemem komunikacji
miejskiej, dedykowanym środkiem transportu będzie transport kolejowy.
Na czas trwania ŚDM w Krakowie zostanie opracowana i wdrożona specjalna siatka połączeń
komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc Wydarzeń Centralnych tj. Błonia,
Sanktuaria w Łagiewnikach, Campus Misericordiae.

Parkingi
Każda parafia w strefach zakwaterowania zapewni miejsca parkingowe dla autokarów. Autokary muszą
pozostać na wyznaczonych parkingach bez możliwości poruszania się po mieście.
Dodatkowe miejsca postojowe zostaną zorganizowane przez Komitet Organizacyjny na parkingach przy
centrach handlowych, dużych placach. Autokary muszą pozostać na wyznaczonych parkingach bez
możliwości poruszania się po mieście.
Na czas Wydarzeń Centralnych zostaną wyznaczenie parkingi wzdłuż pasów drogowych. Parkingi te
zostaną przeznaczone dla pielgrzymów, którzy w dojeździe do Krakowa z miejsc zakwaterowania w
strefach II – IV będą korzystali z autokarów. Parkingi te zostaną zabezpieczone w sanitariaty i punkty
handlowe.

Centra informacyjne:
Planowana jest organizacja różnego typu punktów, które mają pomóc zarówno osobom
zarejestrowanym, jak i tym, którzy będą chcieli tego dokonać na miejscu. Będą to: Centra informacyjnorejestracyjne, w których będzie można zarejestrować się jako pielgrzym, włącznie z zakwaterowaniem i
wyżywieniem, oraz otrzymać plecak pielgrzyma (m.in.: Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice,
Dworzec Główny Kraków, Dworzec Kraków-Płaszów); Punkty Informacyjne oraz Mobilne Punkty
Informacyjne – w strategicznych miejscach miasta i stref zakwaterowania wolontariusze będą udzielać
potrzebnych informacji pielgrzymom.

Zabezpieczenie medyczne
Komitet Organizacyjny współpracuje z odpowiednimi służbami, które troszczyć się będą o
bezpieczeństwo pielgrzymów w czasie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Zabezpieczenie
medyczne oparte będzie na funkcjonującym systemie opieki medycznej i państwowego ratownictwa
medycznego w Polsce. System ten zostanie wzmocniony.

Struktura zabezpieczenia składa się z trzech poziomów:
• zawodowa służba zdrowia - szpitale, przychodnie, Pogotowie Ratunkowe;
• organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy medyczne, które oddają do dyspozycji Komitetu
Organizacyjnego swoich wolontariuszy, pojazdy oraz niezbędny sprzęt;
• wolontariusze, którzy zarejestrują się w systemie rejestracyjnym.

Rejestracja
W pierwszej fazie rejestracji na ŚDM Kraków 2016 deklarację uczestnictwa zgłosiło 589 618 osób ze 170
krajów. Trwa rejestracja chętnych do udziału w Festiwalu Młodych – kulturalno-artystycznej części ŚDM.
Zgłaszają się też kandydaci na wolontariuszy – do tej pory ok. 10 000 z kraju i z zagranicy.

Projekty Pastoralne
O. Adam Szustak OP poprowadził kolejną odsłonę rekolekcji „Dla nas i całego świata” w ramach
przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Krakowie Łagiewnikach ponad 5 tysięcy osób włączyło się w modlitwę o dobre przygotowanie i przeżycie
ŚDM Kraków 2016.
Już po raz trzeci wszyscy chętni mogli uczestniczyć w oficjalnym duchowym przygotowaniu do jubileuszu
młodych, którego szczególne obchody odbędą się w lipcu w Krakowie, w ramach Światowych Dni
Młodzieży. Zgodnie z prośbą papieża Franciszka z Orędzia na XXXI ŚDM uwaga zebranych skupiła się na
dwóch kolejnych uczynkach miłosierdzia: nieumiejętnych pouczać oraz podróżnych w dom przyjąć.
Czwarta część rekolekcji odbędzie się 19 marca. Głosił je będzie ks. Artur Godnarski, sekretarz Biura
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji, znany m.in. z organizacji
Przystanku Jezus.
W dalszej kolejności głosić będą bp Grzegorz Ryś, ks. Peter Hocken, Jose H. Prado Flores, Ulf Ekman.
Na stronie internetowej są dostępne materiały do wykorzystania – scenariusze katechez m.in. o Roku
Miłosierdzia, Młodych Misjonarzach Miłosierdzia; materiały do spotkań w grupach parafialnych z
rozważaniem tekstów biblijnych, rozważania dla wolontariuszy; modlitwa wiernych z intencjami ŚDM.

Projekt Miasto Świętych tworzony z duszpasterstwami akademickimi wzbogacił się o sylwetki
kolejnych świętych i błogosławionych związanych z Krakowem. W trakcie ŚDM w miejscach z nimi
związanych posługiwać będą specjalni wolontariusze, którzy będą nie tylko oprowadzać, ale także
opowiadać o duchowości świętego. Trwa ich rekrutacja. O każdej z postaci przygotowywane są krótkie
filmy, których premiera odbywa się na rekolekcjach „Dla nas i całego świata”.

L4 – kolejne osoby chore i starsze włączają się w modlitwę za młodzież przygotowującą się do
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Już prawie 1400 osób jednoczy się w modlitwie. W ramach
projektu powstały dotąd 4 listy ze świadectwami osób chorych. Ostatni z nich przekazano podczas

ogłoszenia Orędzia papieża Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego w Warszawie w klasztorze ojców
bonifratrów.

Komunikacja i promocja
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 w zakresie kwestii logistycznych, pastoralnych. Znajdują
się szczegółowe informacje wraz z FAQ dotyczące rejestracji grup, osób indywidualnych, osób
z niepełnosprawnością, chętnych do wolontariatu czy Festiwalu Młodych.
Na stronie znajduje się dział dla proboszczów i duszpasterzy, a także 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.
Produkcje audio-wizualne 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. Większość pozycji jest udostępniana z napisami w różnych językach. Na kanale You
Tube odbywa się także relacja na żywo z rekolekcji „Dla nas i całego świata”. Światowe Dni Młodzieży są
obecne także na oficjalnych kanałach innych mediów społecznościowych.
Do grona ambasadorów ŚDM zapraszane są kolejne osoby świata mediów i kultury. Ostatnio dołączyła
Monika Kuszyńska – wokalistka.

Kontakty międzynarodowe
Komitet Organizacyjny stale uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami grup, które planują
przyjechać na ŚDM Kraków 2016. W ostatnim czasie byli to goście m.in. z Kanady, Włoch, Francji.
Regularnie odbywają się spotkania z przedstawicielami polskiego korpusu dyplomatycznego.
Ambasadorzy planują przygotowanie tymczasowych biur na czas ŚDM, by pomagać turystom i
pielgrzymom. Odbyło się spotkanie w Ambasadzie Holandii z przedstawicielami ambasad UE, Strefy
Schengen i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz MSZ.

Identyfikatory
Przygotowano wzór graficzny identyfikatorów dla pielgrzymów ŚDM. Będą ona różnić się wyglądem
pomiędzy: pielgrzymami, wolontariuszami, księżmi i biskupami. Wkrótce rozpocznie się ich produkcja w
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

