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Odezwa w sprawie wsparcia organizacji ŚDM 2016 w diecezji

Już za 3 miesiące polskie diecezje przeżywać będą „Dni w Diecezji", które mają nas

25 lipca Diecezja Włocławska gościć będzie ok. 1500 pielgrzymów z Korei Płd., Hongkongu, 
Mongolii, Kazachstanu, Łotwy, Białorusi, Włoch, Franqi, Hiszpanii, Anglii, Kanady, 
Argentyny i Królestwa Bahrajnu. Goście razem z naszą młodzieżą wezmą udział w 
programie przygotowanym przez diecezję, we współpracy z parafiami i samorządami. 
Najważniejszymi wydarzeniami tego tygodnia będą spotkania we Włocławku, Świnicach 
Warckich i Licheniu.

Tak duże przedsięwzięcie wymaga dobrej organizacji i materialnego wsparcia. 
Dlatego w niedzielę 1 maja br. we wszystkich kościołach naszej diecezji będziemy zbierać 
do puszek ofiaiy na cele organizacyjne „Dni w Diecezji" w ramach ŚDM 2016. Zwracam 
się z gorącą prośbą o ofiarne serca i wspólną odpowiedzialność za przyjęcie naszych 
zagranicznych gości i za udział naszej miejscowej młodzieży w programie „Dni w Diecezji". 
Już teraz składam serdeczne Bóg zapłać, za każdą złotówkę złożoną na ten cel.

Pozwólcie, że przy tej okazji wspomnę o jeszcze jednym problemie. Słyszymy 
ostatnio w mediach o zagrożeniu bezpieczeństwa uczestników ŚDM w Krakowie. Spotkania 
ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Polsce, w tym i w naszej 
diecezji, dowodzą, że te medialne doniesienia są mocno przesadzone. Nikt nie lekceważy 
sygnałów o możliwych zagrożeniach, ale nie można też wzbudzać niepotrzebnej paniki, 
która udziela się wielu osobom i powoduje, że rodzice wypisują swoje dzieci z wyjazdu do 
Krakowa. Służby naszego kraju zapewniają, że Polska jest bezpieczna, a Kraków będzie 
najbezpieczniejszym miejscem w Europie. Ani Ojciec święty, ani nikt z nas nie wystawiałby 
naszej młodzieży na pewne niebezpieczeństwo. Dlatego proszę, by nie ulegać atmosferze 
paniki, która sączona jest przez niektóre media -  kto wie, może komuś zależy, by ŚDM się 
nie udały? Jeszcze jest czas, by na ŚDM do Krakowa się zapisać.

Drogi Młody Przyjacielu: spotkaj się z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodymi całego 
świata w Krakowie. My też tam będziemy!

Na czas przygotowań do ŚDM Kraków 2016 -  osobom odpowiedzialnym, rodzinom, 
które będą gościły młodzież z zagranicy, i wszystkim ofiarodawcom z serca błogosławię.

Odezwę należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 24 kwietnia br.

bezpośrednio przygotować do przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Od 20 do

podczas wszystkich Mszy świętych




