
VAD 

Vart tredje år firas den internationella Världsungdomsdagen (VUD) på någon plats på jorden. Då inbjuder påven alla 

världens ungdomar att samlas kring ett tema som han valt. Oavsett var denna fest äger rum vallfärdar varje gång 

mer än en miljon unga katoliker från hela världen för att träffas, be och dela med sig av sin tro och glädje. Festivaler, 

katekeser och diskussionsforum är några av de saker man får ta del av. Som avslutning firas en enorm mässa med 

påven utomhus. Tillsammans med hundratusentals, ofta miljoner unga katoliker blir du del av en enorm 

manifestation av katolsk tro! Nästa världsungdomsdag äger rum i Krakow i juli 2016, med temat: ”Saliga de 

barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet” – Matt 5:7 SUK anordnar som vanligt resan för dem som vill följa med 

från Sverige. Antalet platser från Sverige kan dock komma att bli begränsat, så håll ögonen öppna. Vi räknar med 

400-500 personer från hela Sverige, och i Krakow räknar man med ca.3 miljoner deltagare! Info om resan från 

Sverige kommer kontinuerligt att läggas upp på www.suk.se, men du kan redan nu skicka dina frågor till 

vud2016@suk.se 

 

TID 

Vi är borta 19 juli -2 augusti. 19-25 augusti kommer vi att vara i ett stift i norra om Krakow för att delta i det som 

kallas Days in the Diocese. Redan där kommer vi att träffa personer från andra länder, och tillsammans med dem 

kommer vi att delta i det program som stiftet förbereder för oss. 26 juli - 2 augusti är vi i Krakow och deltar i VUD 

2016. 

 

RESA 

Vi kommer att ha ett abonnerat tåg för SUK! Tåget kommer att gå från några olika platser i Sverige, dit man får 

ansluta sig. Vi kommer vara uppdelade i grupper om ca.10 personer, med en ledare för varje grupp. Dessa grupper 

utgör i sin tur en regional 50-grupp, som har en huvudledare. 

 

ÅLDER 

Åldersgränsen kommer att vara 16-35 år, men äldre personer kan följa med som ledare vid behov. SUK:s enhälliga 

beslut är att åldersgränsen för resan anordnad av SUK till Världsungdomsdagen i Krakow 2016 kommer att vara 16 

år. Alla som är födda senast 2000 kommer att kunna följa med. Världsungdomsdagen är väldigt påfrestande både 

fysiskt och psykiskt, och det krävs ett visst mått av mognad för att kunna klara av detta. En sådan mognad uppnås 

inte endast genom ålder, och på samma sätt finns det personer som är yngre som kan vara tillräckligt mogna. Då vi 

organiserar en resa för flera hundra personer är det dock omöjligt för oss att kunna avgöra detta från person till 

person, och av den anledningen förlitar vi oss på en åldersgräns. Vi är väl medvetna om att åldersgränsen är en 

kontroversiell fråga som kommer upp inför varje världsungdomsdag och att undantag av olika skäl ibland tidigare har 

gjorts. Åldersgränsen gäller även om man som förälder vill ta med sitt barn. Samma regler måste gälla för alla, och 

får en person åka blir det extremt orättvist för alla som inte fick åka med. Till sist vill vi gärna påpeka att SUK:s 

åldersgräns givetvis inte hindrar någon från att resa till Krakow i privat regi, men vi är tvungna att förbehålla oss 

rätten att besluta att man vid ett sådant tillfälle tyvärr inte kommer att kunna delta i SUK:s aktiviteter på plats i 

Krakow. Alla frågor som rör åldersgränsen bör riktas till undertecknad eller till stiftsungdomspräst f. Witold 

Mlotkowski. Kontaktuppgifter hittar ni längre ner. 

 

 



FÖRBEREDELSE 

20-22 november kommer ett första, allmänt inspirations- /peppläger att äga rum på Marielund, Ekerö, en bit utanför 

centrala Stockholm. Läs mer på www.suk.se Under våren kommer SUK att trycka upp en pilgrimshandbok. I den 

kommer det att finnas mycket nyttigt för att förbereda sig både praktiskt och andligt inför VUD2016. Under våren 

kommer förberedelseläger att anordnas i varje region. Dessa kommer att vara obligatoriska för dem som ska följa 

med på VUD. Du kan läsa mer om programmet för världsungdomsdagen på den officiella hemsidan 

www.krakow2016.com. Där finns också redan nu mycket material för att förbereda sig andligt inför resan. 

 

PRIS 

Priset är inte spikat ännu, men kommer att hamna på ca. 4000 kr per person. Vi rekommenderar att du redan nu 

börjar spara och samla in pengar. 

 

ANMÄLAN 

Anmälan kommer att öppna i januari 2016 och senaste anmälningsdag kommer att vara i månadsskiftet 15 april. En 

anmälningsavgift på ca. 2000 kr kommer att tas ut i samband med anmälan, så tänk på att du måste ha en del av 

summan klar redan då. 

 

MER INFO 

Jessica Moussa 0704-605 642 

 F. Witold Mlotkowski 0761-999 866 


