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Geloof
Paus Franciscus heeft voor de wereld
jongerendagen een thema uitgekozen: 
‘Zalig de barmhartigen want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden.’ Dit thema 
is extra belangrijk vandaag de dag, waar 
we leven in een hectische samenleving 
waarin ieder op zoek is naar eigen succes. 
Tijdens deze reis zullen we onze dagelijkse 
sleur verlaten en stilstaan bij de ander 
in plaats van onszelf. 
 
Binnen het thema van barmhartigheid 
zullen drie belangrijke pijlers uitgelicht 
worden. De eerste is zien en bewogen 
worden. Wij dagen je uit om jezelf open 
te stellen en te kijken waar een ander 
of een bepaalde omgeving jou nodig 
heeft. Waar kan jij van waarde zijn? 

De tweede belangrijke pijler is solidariteit 
en menswaardigheid. We staan stil bij 
de zorg voor de zwakkeren in de samen
leving omdat ieder mens, net als jij, recht 
heeft op een menswaardig bestaan. 

Tot slot is er de laatste maar zeker 
niet minst belangrijke pijler: Barmhartig-
heid ondervinden. In de barmhartigheid 
naar een ander toe vinden wij zelf ook 
barmhartigheid, namelijk de ontmoeting 
met Jezus. Tijdens de WJD zullen wij 
deel genoot zijn van datgene wat paus 
Franciscus uitstraalt. Samen gaan 
we op reis om Jezus te ontmoeten 
en ons te verdiepen in het geloof. 

DE WJD  
BETEKENDE 
VOOR MIJ EEN 
ECHTE BOOST
VOOR MIJN 
GELOOF!

IK HEB  
OP DE WJD  
VRIENDEN  
VOOR HET  
LEVEN  
GEMAAKT
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Krakau
Na de vorige wereldjongerendagen in 
Rio de Janeiro zullen we nu afreizen naar  
hartje OostEuropa! Het bijna sprookjes
achtig mooie Krakau, zal in juli 2016 het 
decor vormen van de WJD. En niet voor 
niets! Vanwege zijn rijkdom aan cultuur 
en historie wordt deze stad ook wel het 
Florence van OostEuropa genoemd. Daar
naast is Krakau is een echte studentenstad 
met het grootste marktplein van Europa. 

Een stad waar het altijd bruist en waar 
straatmuzikanten het straatbeeld inkleuren. 
Elk uur weergalmt trompetgeschal vanuit 
de toren van de Mariakerk. Het is de Hejnal, 
het eeuwenoude deuntje van de stad dat 
weerklinkt. En dat allemaal op maar 1200 
km van huis. Daar wil jij toch bij zijn?!
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Met Jong Bisdom Den Bosch naar 
de WJD Krakau! 
Jong Bisdom Den Bosch nodigt je uit om 
in juli 2016 mee te gaan naar de Wereld
jongerendagen in Krakau! Wij bieden een 
16daagse busreis aan met een bijzonder 
voorprogramma in het Poolse bisdom 
BielskoZywiec en natuurlijk de WJD zelf. 
Ben jij erbij?

Days in the Diocese: een geweldige 
ervaring!
Op zo’n 100 km afstand van Krakau ligt 
het prachtige bisdom BielskoZywiec waar 
natuur, cultuur, geschiedenis en geloof 
elkaar ontmoeten. Tijdens de ‘Days in 
the Diocese’ maken we kennis met deze 
elementen en verbinden we ze aan 
het thema ‘Barmhartigheid’. 
We mogen de gastvrijheid van Polen 
ervaren en verblijven in gastgezinnen, 
wat een onvergetelijke beleving van 
cultuur, ontmoeting en geloof zal zijn. 

Na aankomst in ons gastbisdom is woens
dag 20 juli een dag van reflectie waarbij we 
naar concentratiekamp Auschwitz (gelegen 
in ons gastbisdom) gaan. Tijdens de tweede 
dag trekken we samen de bergen in. Het 
geweldige berglandschap, volgens de lokale 
bevolking gemaakt van Gods glimlach, 
is iets wat we zeker niet mogen missen.
Vrijdag staat in het teken van gemeen
schap en de werken van barmhartigheid. 
We leren onze gastparochie beter kennen, 
barmhartigheid in het leven van alledag 
ontdekken en hieraan meewerken. Op 
zaterdag staat de cultuur in de omgeving 
centraal en op zondag 23 juli komen we 
met alle 10.000 deelnemers van de ‘Days 
in the Diocese’ bij elkaar om samen te 
vieren en de zegen van bisschop Pindel 
te ontvangen. Maandag 22 juli nemen we 
afscheid van de gastgezinnen en reizen 
we naar Krakau om deel te nemen aan 
de Wereldjongerendagen. 

Het reisprogramma in een overzicht:
Maandag 18 juli
Per bus op weg naar Polen
Dinsdag 19 juli
Aankomst in het bisdom BielskoZywiec
Woensdag 20 t/m zondag 24 juli
Days in the Diocese in het bisdom 
BielskoZywiec
Maandag 25 juli
Vertrek naar de Nederlandse 
WJDlocatie in of nabij Krakau
Dinsdag 26 t/m zondag 31 juli
Deelname aan de WJD in Krakau
Maandag 1 augustus
Per bus terug naar Nederland
Dinsdag 2 augustus
Aankomst in Nederland
 
NB: het programma is onder 
voorbehoud van wijzigingen.
 

Waar vind je meer informatie?
Deze folder is een eerste aankondiging 
van onze reis en een eerste uitnodiging 
aan jou om samen met ons dit WJD
avontuur aan te gaan! Op onze 
website www.jongbisdomdenbosch.nl 
en op onze Facebookpagina 
www.facebook.nl/jongbisdomdenbosch 
houden we je op de hoogte van het 
laatste nieuws over onze reis. Zo ver
wachten we je voor de zomervakantie 
van 2015 een nieuwe folder te kunnen 
laten zien met meer informatie en ook 
de prijs van deze reis. Houd onze website 
en Facebook dus in de gaten! Heb je nu 
al vragen over onze WJDreis? Mail ons 
dan via jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Wat zijn de Wereldjongerendagen?
De wereldjongerendagen (WJD) zijn het 
grootste jongerenevenement ter wereld. 
Honderdduizend jongeren uit de hele 
wereld komen samen om het katholieke 
geloof te vieren. WJD betekent dan ook 
nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen  
leren kennen, feest vieren, samen de 
eucharistie beleven, je grenzen verleggen 
en vooral heel veel gezelligheid. Het 
belooft een ervaring te worden om nooit 
te vergeten. Dus wees erbij in juli 2016!
 
Voor wie?
Iedereen in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar 
is welkom op de Wereldjongerendagen. 
Het is een katholiek evenement maar 
jongeren van ALLE geloofsovertuigingen 
zijn van harte welkom. Ben je geïnspireerd 
door geloof, wil je andere culturen ont
moeten, ga je uitdagingen niet uit de 
weg en wil je je grenzen verleggen? 
Dan is deze reis is voor jou bedoeld!

Organisatie en programma
Er worden vanuit Nederland verschillende 
reizen naar de Wereldjongerendagen 
georganiseerd. Deze folder gaat over 
de reis van Bisdom Den Bosch. 

De kern van iedere reis is hetzelfde. 
Van 25 juli tot 1 augustus neem je deel 
aan de Wereldjongerendagen in Krakau. 
Drie ochtenden is er een Nederlandstalig 
programma. In de middagen en avonden 
neem je deel aan het jongerenfestival 
met muziek, theater, discussie en nog 
veel meer. Traditionele hoogtepunten 
zijn de verwelkoming van de paus op 
donderdag, op zaterdagavond de grote 
avondwake onder de sterrenhemel 
van Krakau, en op zondag een indruk
wekkende slotviering. 

HET WJD- 
GEVOEL KUN 
JE NIET IN 
WOORDEN  
UITLEGGEN,  
JE MOET HET 
ERVAREN.

IK VOELDE 
TIJDENS DE 
WJD DAT WIJ 
DEEL UIT  
MAKEN VAN 
EEN WERELD-
KERK.

DE WJD IS  
ÉÉN GROOT 
INTERNATIONAAL 
FEEST.
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