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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016
Dkn Łukasz Kudełka

Każdego roku w diecezjach,
a co kilka lat w miejscu wyznaczonym przez Ojca Świętego i pod
jego przewodnictwem, odbywają
się Światowe Dni Młodzieży. Jest
to czas wspólnej modlitwy i radości. Czas wyznania wiary w Jezusa
Chrystusa, doświadczenia wspólnoty
Kościoła Powszechnego, słuchania
Bożego słowa, sprawowania sakramentów pokuty i Eucharystii oraz
radosnego głoszenia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Taką formę międzynarodowych
rekolekcji zainicjował św. Jan Paweł II, który 20 grudnia 1985 r.,
w czasie spotkania opłatkowego
z kardynałami i pracownikami Kurii
Rzymskiej, wyraził pragnienie, by
Światowe Dni Młodzieży odbywały
się każdego roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne,
a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym
przez niego miejscu jako spotkanie
międzynarodowe. Papież spotkał się
z młodymi: w Rzymie (1984, 1985,
2000), Buenos Aires (1987), Santiago
de Compostela (1989), Częstochowie
(1991), Denver (1993), Manili (1995),
Paryżu (1997) i Toronto (2002). Kolejnym Dniom Młodzieży przewodniczył Benedykt XVI: w Kolonii (2005),
Sydney (2008) i Madrycie (2011) oraz
Franciszek w Rio de Janeiro (2013).
Znakami Światowych Dni Młodzieży są krzyż, podarowany przez
Papieża wraz ze słowami: „Nieście

go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości
i głoście wszystkim, że zbawienie
i odkupienie jest tylko w Chrystusie
umarłym i zmartwychwstałym” oraz
ikona Matki Bożej Salus Populi
Romani, która peregrynuje od
2003 roku.
Światowe Dni Młodzieży
w wymiarze międzynarodowym
podzielone są na dwie części. Pierwsza gromadzi młodzież z całego
świata w poszczególnych diecezjach
kraju będącego gospodarzem Dni
Młodzieży. Jest to czas spotkań,
integracji różnych grup, poznania
kultury danego regionu. Na tym
etapie organizowane są wycieczki
turystyczne, zabawy, a także udział
w różnych projektach przygotowanych przez gospodarzy. Trwa
również przygotowanie modlitewne
i formacja młodych. Bezpośrednio
po takim przygotowaniu do spotkania z Ojcem Świętym młodzi
udają się do diecezji wyznaczonej
do przeżywania wydarzeń centralnych. Trwają one tydzień i kończy
je uroczysta niedzielna eucharystia
pod przewodnictwem Ojca Świętego. Tematykę Światowych Dni
Młodzieży określa Papież. Kieruje
on okolicznościowe orędzie, którego
poszczególne treści podejmowane
są podczas spotkań w parafiach.
W roku 2016 Światowe Dni
Młodzieży odbędą się w Polsce pod
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hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią
(Mt 5,7)”. Gospodarzem
wydarzeń centralnych
będzie Kraków. Młodzi
będą przebywać tam
w dniach od 26 do
31 lipca. Jednak wcześniej
(20-25 lipca) przybędą do
poszczególnych diecezji w całej Polsce, gdzie
będą miały miejsce „Dni
w Diecezjach”.
W diecezji kieleckiej
działa Centrum Przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży. Koordynuje
ono przygotowania do
spotkania ludzi młodych
z papieżem. Aktualnie
podejmowane są różne
inicjatywy mające na celu
zgromadzenie młodzieży naszej diecezji. Każdy
może odnaleźć coś dla
siebie: modlitwę, włączenie się do Parafialnego Centrum
przygotowań ŚDM, wolontariat.
Cyklicznie organizowane są
tzw. „Wieczory z Emmanuelem”.
Nazwa „Emmanuel” („Bóg z nami”)
przypomina o miejscu w Polsce,
w którym po raz pierwszy przyjęto Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
To w Wiślicy znajduje się miejsce
i ślady potwierdzające historyczne
wydarzenie udzielenia chrztu świętego miejscowej ludności. Uczynił to
św. Metody w roku 880. „Wieczór
z Emmanuelem” gromadzi co miesiąc w kilku parafiach naszej diecezji

ludzi młodych, którzy modlą się,
słuchają słowa Bożego, adorują
Najświętszy Sakrament w intencji
Światowych Dni Młodzieży. Kapłani
modlą się, aby Duch Święty działał
w sercach młodych ludzi zgromadzonych na modlitwie, aby stali
się odważnymi świadkami Jezusa.
Każdy, kto pragnie jak najlepiej
przygotować się do Światowych
Dni Młodzieży, zaproszony jest do
włączenia się w tę inicjatywę.
Z myślą o tych, których nie
będzie stać na wyjazd, powstała
inicjatywa BdB, czyli Bilet dla Brata.
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Troska o chorych niech trwa przez
cały czas przygotowań do ŚDM
2016.
Każdy, kto pragnie włączyć się
w dzieło przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
w Krakowie, zaproszony jest do
posługi wolontariusza. W ten sposób można pomóc innym dobrze
przeżyć ten czas na etapie diecezjalnym. W każdej parafii tworzone
są Parafialne Centra Przygotowań
do Światowych Dni Młodzieży. Jeśli
jesteś osobą młodą (od 16 do 35 lat)
i chcesz pomóc w przygotowaniu do
przyjazdu młodzieży z całego świata,
dołącz do nas. Czekamy na Ciebie!
Strony internetowe poświęcone ŚDM:
Krajowe Biuro Organizacyjne
ŚDM w Polsce: www.sdm.org.pl
Komitet Organizacyjny ŚDM 2016
w Krakowie:
www.krakow2016.com
Przygotowanie do Światowych
Dni Młodzieży w Diecezji Kieleckiej:
www.sdm.diecezja.kielce.pl oraz
www.facebook.com/sdmkielce

Osoby chcące wspomóc finansowo uboższych mogą złożyć ofiarę,
która będzie przekazana na bilet
dla osoby pochodzącej z biedniejszej rodziny. Dzięki temu wszyscy
razem będziemy mogli się spotkać
w Krakowie, aby wspólnie świętować
Dzień Młodych. Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej
www.biletdlabrata.pl.
W każdej wspólnocie jest ktoś
chory, niepełnosprawny, potrzebujący pomocy. Każdy z nas może być
zwiastunem dobrej nowiny wobec tej
osoby. Szansą spotkania jest projekt
L4. Jego głównym celem jest dotarcie do jak największej liczby chorych
w każdym wieku w naszej diecezji
i zaproszenie tych osób do włączenia
się w przygotowania do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.
poprzez modlitwę – to propozycja
dla każdego bez względu na wiek
– oraz do udziału w spotkaniach
modlitewnych – dla młodych do
35 roku życia. W ten sposób można
już dziś realizować hasło ŚDM 2016:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

DKN ŁUKASZ KUDEŁKA – alumn V roku WSD w Kielcach. Uczestniczył w Międzynarodowym Spotkaniu Młodych w Madrycie w 2011 roku. Z nominacji biskupa
kieleckiego posługuje w Diecezjalnym Centrum Przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży – Kraków 2016. Jest współodpowiedzialny za dział „Młodzi
w grupie” (zob. www.sdm.diecezja.kielce.pl).
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