
PROGRAM RAMOWY POBYTU MŁODZIEŻY PODCZAS ŚDM NA DNIACH W
DIECEZJI W DNIACH 21 – 25.07.2016 R.

Pierwsza część obchodów Światowych Dni Młodzieży to „Dni w Diecezjach” podczas których młodzież 
gości w parafiach na terenie całego kraju - gospodarza spotkania. Program Dni w Diecezjach zawiera 
rozmaite wydarzenia kulturalne, koncerty, zwiedzanie ciekawych miejsc oraz oczywiście wspólną 
modlitwę.

To cenny czas, który pozwala zobaczyć i doświadczyć wspólnoty Kościoła lokalnego oraz daje wspaniałą 
możliwość do poznania rodzin goszczących pielgrzymów w swych domach. 

Gościmy w naszej parafii, w dniach 21 – 25.07 br. grupę młodzieży z Hiszpanii, z Madrytu w liczbie 50 
osób.

21.07.2016 r. (czwartek) - to Dzień Przyjazdu naszch Gości do Wrocławia. Miejscem spotkania i powitania 
pielgrzymów będzie DA Maciejówka. Pielgrzymi otrzymają pakiety pielgrzyma, a następnie młodzież uda 
się do naszych rodzin na krótki odpoczynek i posiłek.

• W godzinach popołudniowych, młodzież zaproszona jest na zwiedzanie miasta –planowane 
miejsca rozpoczęcia zwiedzania dla zorganizowanych grup: Rynek, Ostrów Tumski, Hala Stulecia, 
Dworzec Główny PKP, Park prof. Tołpy (ul. Nowowiejska). Zwiedzanie naszego kościoła.
•16:00–18:00– ciepły posiłek– wydawany w pobliżu miejsc “MERCY FEST” dla pielgrzymów 
•17:00–21:00– “MERCY FEST” ( wydarzenia kulturalne)
•Kolacja u rodzin
•22:00 – możliwość wyjścia na pokaz fontanny multimedialnej

22.07.2016 (piątek)  – Dzień Dzieł Miłosierdzia:
•Śniadanie u rodzin
•9:00–11:00– DA Maciejówka, Msza święta, katecheza w j. hiszpańskim
•11:00–11:30– drugie śniadanie w DA Maciejówka
•11:30–14:00– dzieła miłosierdzia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez S. 
Boromeuszki, spotkanie z chorymi, występ artystyczny
•14:00 – 15:00* – akcja “Skwery pojednania i przebaczenia” dla grup zgłoszonych wcześniej przez
parafie do Sztabu Diecezjalnego, po zakończeniu zwiedzanie miasta cd. 
•16:00–18:00–posiłek– wydawany w pobliżu miejsc “MERCY FEST”
•17:00–19:00 – “MERCY FEST”
•Kolacja u rodzin
•21:00 – 22.00 – nabożeństwo adoracji krzyża w DA Maciejówka z udziałem młodzieży, rodzin
•22.00 – pokaz fontanny multimedialnej

23.07.2016 (sobota) – Dzień Spotkania Grup :
•Śniadanie u rodzin
•9:00 zbiórka grup w DA Maciejówka i wyruszenie na Ostrów Tumski we Wrocławiu
•10:00 – 11.30 – przejście przez “Bramę Miłosierdzia” w katedrze Wrocławskiej i wydarzenia 
duchowe na Ostrowie Tumskim
•12:00 – spotkanie z Arcybiskupem Wrocławskim i modlitwa Anioł Pański (Ostrów Tumski)
•13:00 –Msza święta w grupach językowych w wyznaczonych kościołach, po Mszy św. wyjazd na 
Stadion Miejski
•16:00 – 18:00 – posiłek – wydawany w strefie STADIONU MIEJSKIEGO we Wrocławiu
•18:30 – 21:30 – spotkanie na STADIONIE MIEJSKIM – m.in.: festiwal Singing Europe i 
prezentacje i młodych oraz s. Cristina Sccuia. Na to wydarzenie zapraszamy mieszkańców z całego 
Dolnego Śląska
•Kolacja u rodzin
•22:00 – pokaz fontanny multimedialnej, czas wolny



24.07. 2016 (niedziela) Dzień w Parafiach

Śniadanie w rodzinach

• 12:30 - Uroczysta Msza święta w parafii razem z rodzinami, uczestniczy młodzież z Hiszpanii, 
Słowenii i z San Vincent i Grenadyny ( wyspy na Morzu Karaibskim)
•Obiad u rodzin
•godz. 16:30 – 19:00 festyn parafialny na placu przy DA Maciejówka, wspólna zabawa, grill, 
poznanie kultury i zwyczajów naszych Gości
•w godzinach popołudniowych zwiedzanie miasta 
•17:00–21:00– “MERCY FEST”
•Kolacja u rodzin 
•22:00 – pokaz fontanny multimedialnej

 25.07 – Dzień posłania do Krakowa:
•Śniadanie u rodzin
•8:30 pożegnanie gości i wyjazd grup polskich i zagranicznych do Trzebnicy i Krakowa
•w Trzebnicy: 11:00 procesja z relikwiami św. Jadwigi i uroczysta Eucharystia z posłaniem do 
Krakowa
•13:00 posiłek i wyjazd grup do Krakowa


