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(ANS – Kraków) – Już za pięć miesięcy w Krakowie rozpoczną się Światowe 
Dni Młodzieży. Może wziąć w nich udział nawet 2,5 miliona osób. Do tej pory 
oficjalnie zarejestrowało się prawie 600 tysięcy młodych ludzi ze 155 krajów 
świata. Przygotowania logistyczne i organizacyjne weszły w ostatnią fazę. W 
mediach prawie codziennie pojawiają się informacje na ten temat. 
Organizatorzy podkreślają jednak, że najważniejsze są przygotowania 
duchowe. 
 

 Grażyna Starzak   
 

“Wydarzenie, które nas czeka, traktujemy jako dar opatrzności bożej, który 
pomoże nam rozbudzić religijnie nie tylko młodzież, ale także środowiska, w 
których żyją ludzie młodzi. A to rodzina, szkoła, stowarzyszenia, ruchy, 
miejsca spędzania wolnego czasu. Okres przygotowań do ŚDM ma być 
przede wszystkim czasem pogłębionej formacji duchowej – odnajdywania 
osobistej drogi do Chrystusa. Ma to być czas coraz bardziej świadomego 



włączania się w życie Kościoła, który jest  wspólnotą” – mówi bp Damian 
Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 
2016. 
 

W ramach duchowych przygotowań do spotkania młodych chrześcijan 
świata już kolejny, trzeci z rzędu, rok w parafiach w całej Polsce odbywa się 
“Cz@t ze Słowem”. Inicjatywa ma pomóc młodym w poznaniu Pisma 
Świętego. Zachęca także to cotygodniowego rozważania niedzielnej 
Ewangelii. Młodzi ludzie przy pomocy swoich proboszczów organizują co 
miesiąc spotkania, w trakcie których rozmawiają na ważne dla nich tematy. 
Takie jak tożsamość, rodzina, godność, przyjaźń. Uzupełnieniem spotkań w 
grupach są tygodniowe medytacje biblijne do osobistego rozważenia oraz 
komentarze wideo do niedzielnych Ewangelii przygotowane przez młodych. 
 

Istotną częścią duchowych przygotowań do czekającego nas w lipcu 
wydarzenia są rekolekcje „Dla nas i całego świata”, które rozpoczęły się w 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie -Łagiewnikach. Podczas 
pierwszej odsłony rekolekcji gościli tam misjonarze ze wspólnoty Przymierze 
Miłosierdzia z Brazylii – ojcowie Antonello Cadeddu i Enrique Porcu. 
Dyskusję o uczynkach miłosierdzia prowadzili młodzieżowi blogerzy: Tomek 
Adamski i Mateusz Ochman. Zgromadzeni w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia obejrzeli też film o 12 krakowskich świętych, którzy spełniali 
uczynki miłosierdzia. 
 

Takie spotkania mają się odbywać co miesiąc. Do czerwca przyszłego roku 
rekolekcjoniści z Polski i świata będą spotykać się w Łagiewnikach z 
młodymi ludźmi, nauczać o miłosierdziu i wspólnie się modlić. Rekolekcje są 
odpowiedzią na ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia. Są transmitowane w internecie i tłumaczone na języki 
obce. 
 

Nazwa rekolekcji „Dla nas i całego świata” odnosi się bezpośrednio do tekstu 
„Koronki do Bożego Miłosierdzia”. W czasie rekolekcji rozważane są różne 
treści dotyczące uczynków miłosierdzia, co do ciała i co do duszy. - Mam 
nadzieję, że dzięki nim młodzi ludzie nauczą się także modlić „Koronką do 
Bożego Miłosierdzia” – podkreśla bp Damian Muskus. Dodaje też, że 
organizatorom zależało na tym, by rekolekcje były głoszone właśnie z 
sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach, które jest Światowym Centrum 
Miłosierdzia Bożego. “Mamy nadzieję, że młodzi ludzie utworzą podczas 
tych rekolekcji wspólnotę przekraczającą granice państw, gromadzącą nas 
wokół miejsca, do którego już realnie będziemy pielgrzymować w lipcu tego 
roku” – mówi hierarcha, przypominając, że w programie ŚDM jest 
„Pielgrzymka miłosierdzia”. Uczestnicy przejdą w procesji z Sanktuarium św. 
Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 



 

Pomocna w trakcie duchowych przygotowań do ŚDM będzie na pewno 
darmowa aplikacja na przenośne urządzenia elektroniczne pod nazwą 
„Tweetując z Bogiem”. Aplikacja udostępnia teksty mszy świętej, katolickie 
modlitwy w różnych językach obcych oraz dwieście pytań i krótkich 
odpowiedzi zwanych „tweetami” na tematy dotyczące wiary. Projekt 
„Tweetując z Bogiem” obejmuje wszystkie główne zagadnienia wiary 
katolickiej. Porusza m.in. takie tematy, jak np. Bóg i stworzenie, Kościół, 
modlitwa i liturgia, życie chrześcijanina. Wyjaśnia też, „Dlaczego modlitwa 
bywa tak trudna, a nawet nudna?” oraz „Czy każdy może przystąpić do 
komunii świętej?”. Treści te mogą być punktem wyjścia do refleksji lub 
dyskusji w grupach. 
 

W dziale „Zrozum mszę św. i uczestnicz w niej w dowolnym miejscu” 
posiadacze smartfonów znajdą teksty modlitwy i odpowiedzi wiernych w 
czasie mszy świętej odprawianej w różnych językach. „Odtąd zawsze i 
wszędzie, nawet nie znając miejscowego języka, będziesz mógł w należyty 
sposób uczestniczyć we mszy św.” – przekonują twórcy aplikacji. 
 

Może się ona również przydać jako „skarbiec katolickich modlitw”. 
Pomysłodawcy aplikacji zachęcają do korzystania z niej szczególnie 
młodych. Aplikacja ma im pomóc w znalezieniu odpowiedniej formy modlitwy 
lub ułatwić np. odmówienie różańca wraz z innymi w języku obcym. 
 

Autorem książki i projektu „Tweetując z Bogiem” jest 41-letni kapłan diecezji 
Rotterdam w Holandii ks. dr Michel Remery. Przez wiele lat był wikariuszem 
w kilku parafiach w Lejdzie, gdzie pracował głównie z młodzieżą i 
studentami. Był też członkiem komisji doradczej ds. nowych mediów i 
młodzieży przy watykańskim biurze ds. internetu. W Polsce książka 
„Tweetując z Bogiem” ukazała się nakładem Edycji św. Pawła. Bezpłatną 
aplikację można pobrać ze strony: www.tweetingwithgod.com/pl 
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