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26. Światowe Dni Młodzieży odbędą się już w sierpniu w Madrycie. Jest to wielkie święto wiary,
na które młodzież z całego świata zaprasza papież Benedykt XVI. – Jezus chce uczynić Was
silnymi w wierze poprzez Kościół – napisał w orędziu Ojciec Święty, zapraszając młodzież do
Madrytu i podkreślając, że Kościół potrzebuje żywej wiary młodych ludzi, ich twórczej miłości i
dynamizmu nadziei: – Wasza obecność odnawia Kościół, odmładza go i daje mu nową siłę.

Co nas czeka w Madrycie? We wtorek 16 sierpnia odprawiona zostanie wieczorna Msza św.
otwarcia. Od środy do piątku potrwa triduum katechetyczne, jako przygotowanie do pojednania
z Bogiem, Kościołem i bliźnim. Przed południem odbywać się będą katechezy w grupach
językowych prowadzone przez biskupów, a po sjeście Festiwal Młodych, czyli różnorodne
wydarzenia kulturalne – na wszystkie wstęp wolny. W Madrycie będzie wydzielona także strefa
ciszy, w której kapłani będą spowiadali, i gdzie będzie możliwość całodobowej adoracji
Najświętszego Sakramentu i krzyża ŚDM. Sobota to dzień pielgrzymki na miejsce
modlitewnego czuwania z Ojcem Świętym na lotnisku Cuatro Vientos, czyli „Czterech wiatrów”.
Noc spędzimy w hotelu wielogwiazdkowym pod gołym niebem, a w niedzielę Światowe Dni
Młodzieży zakończy Msza św. posłania. Zostaniemy rozesłani do domów, wspólnot, parafii,
krajów, by mocni wiarą stali się świadkami Chrystusa na wszystkich kontynentach.

 Młodzież z różnych parafii z Opola także wyrusza do stolicy Hiszpanii na spotkanie z Ojcem
Świętym. W opolskiej grupie jest jeszcze 50 wolnych miejsc. Chętnych prosimy o zgłaszanie
się w naszej kancelarii parafialnej lub w zakrystii po Mszach św.

Szczegóły wyjazdu:
 • od 15 do 26 sierpnia (udział w ŚDM – pakiet pielgrzyma „A”, oraz pobyt nad Morzem
Śródziemnym)
 • przelot do Hiszpanii samolotem, powrót autokarem
 • wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie
 • cena: 280 euro + 600 zł

Informacja z ostatniej chwili: patronem Światowych Dni Młodzieży w Madrycie będzie Jan
Paweł II. Taką wiadomość Radiu Watykańskiemu przekazał przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko. Stało się to możliwe po ogłoszeniu daty beatyfikacji sługi
Bożego Jana Pawła II.   
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