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Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe 
spotkanie młodych całego świata, którzy razem 
ze swoimi katechetami, duszpasterzami, 
biskupami i papieżem gromadzą się w jednym 
miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.



“Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 

(Mt 5,7)

26-31 lipca 2016



Kto jest ich autorem?

Pomysłodawcą i pierwszym 

gospodarzem tych Dni 

był święty Jan Paweł II, 

który zgromadził młodych 

w Rzymie (1984, 1985)



Ustanowienie ŚDM

Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje 

się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na 

spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii 

Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży 

odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie 

diecezjalne (w kościele lokalnym), a co dwa lub trzy lata         

w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie 

międzynarodowe (w kościele powszechnym).



Wspólnota, formacja i radość wiary

Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej 
wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa 
Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty           
i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa 
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela



Ile czasu trwają ŚDM?

ŚDM są spotkaniem wielodniowym. 

Obecnie mają one dwie zasadnicze części:

• "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie 
całego kraju, który jest gospodarzem spotkania 

– 20-25 lipca 2016

• Tygodniowy pobyt młodzieży w tym roku w Krakowie 

- 26-31 lipca 2016 



PEREGRYNACJA

SYMBOLI ŚDM 

W DIECEZJI  DROHICZYŃSKIEJ

http://www.krakow2016.com/pl/peregrynacja-krzyza-sdm
http://www.krakow2016.com/pl/peregrynacja-krzyza-sdm


Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona

Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne 
znaki podarowane przez Jana Pawła II.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży 
(22 kwietnia 1984 r.)

Ikona Matki Bożej
Salus Populi Romani ( w 2000 r.).



Znaki te nie tylko 

są z młodymi podczas ŚDM,            

ale non-stop 

krążą po świecie, 

gromadząc na modlitwie 

i adoracji setki, 

a nawet tysiące 

młodych każdego dnia.



Peregrynacja Symboli 

Światowych Dni Młodzieży 

w Diecezji Drohiczyńskiej 

miała miejsce w dniach 25.07 – 8.08.2015r.



Symbole do naszej diecezji zostały przekazane z Zambrowa
(diec. Łomżyńska), a po zakończeniu peregrynacji zostały
przekazane dla diecezji Warszawsko – Praskiej.

Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani 
nawiedziły każdy dekanat naszej diecezji.































DNI W DIECEZJI

Każda polska diecezja w ramach przygotowań 
do ŚDM 2016 wskazała biblijną nazwę,          
z którą się utożsamia, i która będzie hasłem 
Tygodnia w Diecezji poprzedzającego główne 
uroczystości ŚDM w Krakowie. W ten sposób 
chciano pokazać, że Polska jest „przestrzenią 
miłosierdzia” (campus misericordie) tak,     
jak była nią Ziemia Święta. Diecezja 
Drohiczyńska przybrała nazwę „ Kalwaria”.



Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"?

Struktura "Dni w Diecezjach" zależy             
od charakterystyki i stylu goszczącej 

diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, 
integrację, poznanie kultury i topografii 

danego regionu. Na tym etapie nie brakuje 
wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw,  
a także zaangażowania społecznego w różne 

dzieła i projekty przygotowane przez 
organizatorów.







ZAPISY NA ŚDM
• Uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży może być każdy kto ukończył  14 lat 

oraz zapisał się u swojego lidera.

• To liderzy poszczególnych grup zbierają zapisy, i to do nich należy             
się zgłaszać.

• Do Diecezjalnego Centrum ŚDM Lider przekazuje listę zgłoszonych osób.

• Liderem grupy może być katecheta, nauczyciel lub osoba duchowna



DOSTĘPNE PAKIETY



Opcja TYGODNIOWA (A)
od 25/07/2016 do 01/08/2016:

1-PAKIET A1: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, 
ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.

2-PAKIET A2: wyżywienie, transport, ubezpieczenie, 
plecak pielgrzyma.

3-PAKIET A3: zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, 
plecak pielgrzyma.

4-PAKIET A4: transport, ubezpieczenie, plecak 
pielgrzyma.



Opcja WEEKENDOWA (B) 
od 29/07/2016 do 1/08/2016:

1-PAKIET B1: zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.

2-PAKIET B2: wyżywienie, transport 
ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.



Opcja CZUWANIE I MSZA ŚW. 
NA ZAKOŃCZENIE (C) 
od 30/07/2016 do 31/07/2016

PAKIET C: transport, ubezpieczenie, 
plecak pielgrzyma.



START ZAPISÓW

• W Diecezji Drohiczyńskiej zapisy ruszają  z dniem 1 września.

• Formularz dla Lidera Grupy będzie 

można znaleźć na stronie www.mlodziez.drohiczynska.pl

w zakładce do pobrania.

UWAGA !!!

Jedna osoba może być Liderem tylko jednej grupy.

http://www.mlodziez.drohiczynska.pl/


Diecezjalne Spotkanie 
Młodzieży w Serpelicach

Serdecznie zapraszamy na 

Diecezjalny Dzień Młodzieży który odbędzie

się 14 września!

Jak co roku spotkamy się na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach.

Tegoroczne spotkanie młodzieży przebiegać będzie pod hasłem: 
„Błogosławieni czystego serca...” (Mt 5, 8) i będzie wpisywało się               

w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Tradycyjnie 
wszystkie grupy przywożą ze sobą krzyże i tablice informujące o grupie. 



Program spotkania:

9:00 - spotkania modlitewne w kościołach stacyjnych:
1.Kościół Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim
2. Kościół Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach
3.Kościół Wniebowzięcia NMP w Brańsku 

Po zakończeniu spotkania przejazd do Serpelic

12:00 - ewangelizacyjny koncert zespołu 
„Wyrwani z niewoli”

14:00 - Eucharystia na Kalwarii pod przewodnictwem 
J. E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa

ZAPRASZAMY do 
Serpelic


