Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
Dni w Diecezji Gliwickiej
Tarszisz: 20.07 – 25.07.2016

Drogie Rodziny!
Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie religijne, które nieprzerwanie trwa
od 1986 roku. To wyjątkowe spotkanie Młodzieży z Papieżem, który w tym czasie
jest tylko dla nich. To także okazja do tego, aby – w bardzo różnorodnym gronie –
poczuć jedność wiary, siłę modlitwy, radość i dumę z przynależności do Chrystusa.
Uczestnicy ŚDM stają się pielgrzymami, świadkami wiary, niosącymi Dobrą Nowinę na wszystkich kontynentach.
Jednakże z każdym kolejnym Światowym Dniem Młodzieży zaczęto dostrzegać, że kraje goszczące chciały podzielić się nie tylko swoją religijnością, ale
również kulturą i tradycją; jednocześnie Młodzi chcieli lepiej poznać kraj, do którego jadą. Z tego pragnienia narodziły się Dni w Diecezjach, czyli czas bezpośrednio
poprzedzający spotkanie z Papieżem podczas ŚDM.
Decyzją Ojca św. Franciszka, kolejne Światowe Dni Młodzieży przeżywać
będziemy w Krakowie w 2016 roku. Jednak wcześniej chcemy zaprosić Młodych
z całego świata do naszej, gliwickiej Diecezji. Chcemy dać im okazję do tego, by
poznali nasze zwyczaje, odwiedzili najważniejsze miejsca, kojarzące się z naszym
regionem, by zasmakowali naszej, tradycyjnej kuchni i poznali naszą gościnność.
To zaproszenie daje okazję do wymiany doświadczeń, do łamania stereotypów, do
spotkania z osobą, która – choć mieszka gdzieś w świecie i porozumiewa się innym
językiem – okazuje się być kimś niezwykle bliskim.
Z własnego doświadczenia Dni w Diecezji, przeżytych w różnych krajach,
wiem, że z takich spotkań w pamięci pozostaje najdłużej nie to, co się jadło czy
zwiedziło (choć jest to istotny element DwD), ale właśnie spotkanie z drugim człowiekiem, doświadczenie jego otwartości i dobroci. Okazuje się, że czasem człowiek
musi zmienić nawet kontynent, żeby wrócić do siebie ubogaconym i przemienionym.
Jeżeli więc otrzymaliście tę ulotkę, to znaczy, że zostaliście obdarzeni przez
Waszych Duszpasterzy zaufaniem i wiarą w to, że tych kilka dni, poprzedzających
bezpośrednio wydarzenia w Krakowie, ubogaci zarówno Was jak i Waszych Gości.
Pozostaje mi zatem wyrazić moją wdzięczność za zainteresowanie całym
przedsięwzięciem i mieć nadzieję, że zechcecie podjąć się tego wyzwania. Zapewniam, że wraz moimi wolontariuszami z Centrum ŚDM Diecezji Gliwickiej dołożymy wszelkich starań, aby Was w tym dziele wesprzeć.
Życzę owocnego przeżycia ŚDM oraz DwD w Polsce
ks. Artur Pytel

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
Jonaszowe Tarszisz – Dni w Diecezji
20 – 25 lipca 2016 r. Diecezja Gliwicka
Parafia
Miejscowość
Nazwisko Rodziny
Miejscowość
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

telefon
e-mail
Przyjęcie Gości

2 osoby

3 osoby

4 osoby

Inne____

Język obcy Gospodarzy
Członek Rodziny należy
do ruchu/wspólnoty itp.

Jeżeli TAK, proszę
wpisać nazwę:

Wymagania dla Rodzin goszczących:
•
•
•
•
•

Zapewnienie miejsc do spania (łóżka, materace, tapczany itp.) w ilości zgodnej z deklaracją, a także dostępu do pełnego węzła sanitarnego.
Zapewnienie dostępu do mieszkania w godzinach zgodnych z programem Dni w Diecezji (powrót może
mieć miejsce nawet w późnych godzinach wieczornych).
Przygotowania posiłków dla swoich Gości, zgodnie z ustaleniami Centrum Parafialnego.
Pomoc w dotarciu do miejsc zbiórek oraz wszelka pomoc potrzebna Gościom w celu bezpiecznego i zdrowego przeżycia programu.
Proboszczowi miejsca pozostawia się prawo ostatecznego wyboru Gospodarzy.

Zgłaszam gotowość przyjęcia uczestników Dni w Diecezji, organizowanych przez Diecezję Gliwicką, bez domagania się zapłaty za te świadczenia zarówno od organizatorów, jak i uczestników.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych Dni w
Diecezji Gliwickiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

………………………………………………………………….
(Podpis)

Nazwisko i imię zgłaszającego:………………………………………………………………

Przyjęcie zgłoszenia w Centrum Parafialnym
Zatwierdzono przez Proboszcza

Data i podpis

Data i podpis

Wskazania pomocne w przyjęciu Gości dla Rodzin Diecezji Gliwickiej:
Zakwaterowanie
Zapraszamy Was do włączenia się w organizację ŚDM Diecezji Gliwickiej. Cała
Polska w dniach od 20 do 31 lipca 2016 roku stanie się gospodarzem ŚDM. W naszej diecezji
będziemy gościć młodzież w dniach 20-25 lipca 2016 roku. Gospodarzem może być każda
rodzina, która wyraża taką chęć i ma ku temu warunki. Wskazane jest, by
w rodzinie była młoda osoba, która zaopiekuje się Gośćmi w ciągu dnia (rozmowa
z Gośćmi, odprowadzanie na miejsce spotkań, uczestnictwo z nimi w poszczególnych punktach programu itp.). Mile widziane jest również zaangażowanie tych rodzin,
w których pozostali już tylko dorośli. Natomiast - ze względów organizacyjnych - niewskazane jest zakwaterowanie u osób starszych samotnych; pomoc takich osób na pewno będzie
przydatna w innej formie (np. przygotowania specjałów kulinarnych).
Nie jest konieczne, aby w tym czasie wszyscy domownicy byli na urlopie. Młodzież,
która w lipcu ma przecież wakacje, może przejąć wiele obowiązków na czas nieobecności
dorosłych.
Dla Gości należy przygotować osobny pokój do spania (wraz z możliwością rozpakowania bagażu) oraz umożliwić im dostęp do łazienki. Zwyczajowo każdy pielgrzym przywozi ze sobą śpiwór i karimatę, jednak na pewno dużą radość sprawi im widok przygotowanego, zasłanego miejsca do spania. Goście są otwarci na każdą propozycję: począwszy od
materacy ułożonych na podłodze, przez łóżka polowe, aż po standardowe łóżka. Zazwyczaj
łazienka dzielona jest razem z Gospodarzami, dlatego osobne pomieszczenie do spania daje
komfort obu stronom.
Podczas poprzednich ŚDM przyjęło się, że Gospodarze goszczą w swoim domu
przynajmniej dwie osoby. Nie tylko Goście czują się wtedy swobodniej, ale również my –
szczególnie jeżeli martwimy się o język (chociaż musicie uwierzyć nam na słowo, że na
ŚDM nie istnieje pojęcie bariery językowej).
Centrum ŚDM Diecezji Gliwickiej nie ma wpływu na to, kto i z jakiego kraju przyjedzie do naszej diecezji. Nasze Centrum będzie jedynie przydzielać na poszczególne parafie
grupy, które wcześniej zgłoszą w ogólnopolskim systemie rejestracyjnym chęć przyjazdu do
naszej diecezji. Należy również uwzględnić sytuację, w której nasi Goście, ze względu na
konfigurację transportu, zawitają do Was 19 lipca, a w wyjątkowych wypadkach nawet
wcześniej.
Język, porozumiewanie się
Często rodzi się obawa przed niemożliwością porozumienia się z Gośćmi.
Z naszego doświadczenia wiemy, że język nigdy nie stanowił przeszkody (o czym wspominaliśmy już wcześniej). Jeżeli dwie strony chcą się porozumieć, na pewno im się to uda.
Najpopularniejszym językiem jest „język serca”, który pozwala na porozumienie się
w każdej, nawet kłopotliwej sytuacji. Bardzo pomocny jest język „migowy”, zwany potocznie „ręcznym” lub możliwości wykorzystania zdobyczy współczesnej techniki, jakimi są
translatory językowe. Nasi językowcy przygotują także podręczne zestawy najpotrzebniejszych słówek. Jeżeli będzie na to czas, można np. na terenie parafii, zorganizować kurs
językowy dla Gospodarzy. Na pewno wywoła to uśmiech na twarzy Gościa, jeżeli powita
się go w jego ojczystym języku, nawet jeśli nie jest on poprawny 

Wyżywienie
Gościom w domu należy codziennie zapewnić śniadanie. Organizacja pozostałych
posiłków będzie kwestią umowy z wolontariuszami pracującymi w centrum parafialnym.
Jeżeli jest możliwość wykorzystania konkretnej infrastruktury (szkolna kuchnia, restauracja,
zaplecze domu parafialnego), wtedy należy przemyśleć, jak ją można zagospodarować.
W takim przypadku można poprosić Parafian, którzy nie przyjmują Gości, aby przynieśli
potrzebne produkty żywnościowe, z kolei inna grupa osób może zająć się przygotowaniem
posiłków. Jeżeli nie ma takich możliwości, pozostałe posiłki również należy przygotować w
domu. Wówczas będzie to doskonała okazja do zaktywizowania swoich sąsiadów: ktoś upiecze ciasto, ktoś zrobi pierogi, ktoś bigos, barszcz czy naleśniki. Wyżywienie nie musi być
kosztem tylko rodziny goszczącej. Może to właśnie jeden czy drugi sąsiad zaprosi Waszych
Gości na obiad lub kolację. Posiłki nie muszą być wykwintne. Polska kuchnia ma wiele prostych, wspaniałych potraw, które w świecie zupełnie nie są znane.
Program
Goście uczestniczyć będą w przygotowanym programie, na który składać się będą m.
in.: wycieczki, zajęcia integracyjne i sportowe, warsztaty, spotkania liturgiczne, dzieła miłosierdzia. Nie martwcie się tym, że Pielgrzymami trzeba będzie się zajmować cały dzień.
Planowany w naszej Diecezji program ma zapewnić Gościom zajęcia od przedpołudniowego
wyjścia z domu aż do wieczora.
Jedynie niedziela 24 lipca przewidziana jest jako Dzień w Rodzinie. Właśnie ten
dzień pozostawiamy Wam do zagospodarowania. Punktem wspólnym tego dnia będzie parafialna Msza św. oraz popołudniowe spotkanie kulminacyjne dla wszystkich Gości
i Gospodarzy w jednym z miast naszej Diecezji. Jeżeli jednak podczas przygotowań okaże
się, że koszty organizacyjne takiego wydarzenia kończącego Dni w Diecezji będą zbyt duże,
to z tego punktu programu zrezygnujemy. Wtedy cały dzień będzie do Waszej dyspozycji.
Może stać się to okazją do zapoznania Gości z Waszymi krewnymi, do zorganizowania parafialnego festynu czy też do zabrania ich w jakieś ciekawe miejsce.
Zgłoszenia
Jeżeli: zechcecie włączyć się do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, macie zamiar przyjąć Gości, chcecie współtworzyć centrum parafialne, to – prosimy – wypełnijcie
formularz zgłoszenia i udajcie się z nim do osoby odpowiedzialnej w Waszym parafialnym
centrum organizacyjnym. Odcięte wskazania pozostawcie w domu. Osobą tą jest:
………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego/

Kontakt z CŚDM Diecezji Gliwickiej
Wszelkiej pomocy oraz informacji udzielamy pod adresem mailowym
centrum@ddmgliwice.pl oraz pod numerem telefonu 509 399 583.
Zespół Centrum ŚDM Diecezji Gliwickiej

