Wat is
de WJD?

Geloof

Paus Benedictus xvi heeft voor
de Wereldjongerendagen een thema
uitgekozen: “Geworteld en
opgebouwd in Jezus Christus,
standvastig in het geloof”.
Wie naar de wjd gaat, maakt een reis
in het geloof. Je ontmoet Jezus!
In de Eucharistievieringen,
in gesprekken met je reisgenoten,
in je eigen hart.
Ga je dit avontuur aan?

geworteld en opgebouwd in Jezus Christus,
standvastig in het geloof

wereldjongerendagen

Madrid

Sara (24) uit Portugal:
“Door deel te nemen aan de
WJD in Keulen, realiseerde ik
me hoe geweldig God is, door
duizenden mensen vanuit
de hele wereld bij elkaar te
brengen om Hem te aanbidden.
Als ik tegenwoordig naar de mis
ga, voel ik altijd weer kracht
om door te gaan. De mis is nu
absoluut het grootste houvast
voor mij om dichter bij God
te komen.”

Brede lanen, grote fonteinen, prachtige
kerken en gezellige openluchtcafés…
dat is het decor voor deze wjd-editie.
En vergeet de flamenco niet! Voor één
week is de levendige wereldstad
Madrid jouw thuis. Onthoud de naam
Plaza de la Cibeles… op en rond dit
verkeersplein, met in het midden
een grote sierlijke fontein, vinden
de openingsviering, de kruisweg en
de verwelkoming van de paus plaats.
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De Wereldjongerendagen (wjd)
is het grootste internationale jongeren
evenement ter wereld. Honderd
duizenden jongeren, overal
vandaan, komen bij elkaar om samen
het katholieke geloof te vieren.
‘Wereldjongerendagen’ staat voor
nieuwe vrienden ontmoeten,
lol maken, afzien, eucharistie
vieren, multiculti socializen…
een indrukwekkende ervaring
om nooit te vergeten!

Wereldjongerendagen: een indrukwekkende belevenis!

Tierney uit de
Verenigde Staten:
Fredi Timmermans (22) “Na een vlucht van 18 uur,
Bisdom van Breda:
hebben we de eerste nacht
“Tijdens de WJD in Keulen
doorgebracht in een heel koud
werd ik geraakt door de
stadion in Sydney. Maar daarna
aanwezigheid van al die
werden we warm verwelkomd en
andere jongeren. Zoveel
zeer goed onthaald in gastgezinjongeren die samen hun geloof nen. Het is geweldig om zoveel
vieren. Je bent niet alleen als
verschillende landen bij elkaar
jonge katholiek! Ik maakte
te zien. De Kerk is jong.
vrienden voor het leven.”
En de zon is ook doorgekomen!
Het is fantastisch!"

De wjd-voorpret begint al lang voordat je
je tas inpakt! Er raast een ware wjd-koorts
over de continenten. Benieuwd naar ervaringen
van andere wjd’ers, praktische tips voor op
reis of nieuwtjes van de Spaanse organisatie?
Check www.jongkatholiek.nl!
Hier vind je ook het totale Nederlandse
reisaanbod.
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informatie
Kijk op
www.jongbreda.nl
www.bisdombreda.nl
Check ons ook op hyves en facebook!
En zie www.wydfriends.nl
Jongerenpastoraat bisdom van Breda
e wjd@bisdombreda.nl
t 076 5223 444

vrienden van christus!

¿Qué
Voor wie?
pasará?
Er worden vanuit Nederland verschillende reizen naar de Wereldjongeren
dagen georganiseerd. Deze folder gaat
over de reis van het bisdom van Breda,
in augustus 2011 .
De kern van iedere reis is hetzelfde:
van 16 t/m 21 augustus neem je deel
aan de wjd in Madrid. 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 verspreid over talloze locaties in de stad.
Traditionele hoogtepunten zijn de
verwelkoming van de paus op donderdag, op zaterdagavond de grote
avondwake onder de sterrenhemel
van Madrid, en op zondag een indrukwekkende slotviering.

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.
Deelnemen aan de wjd is een echte
pelgrimstocht: de reis is intensief
en de maaltijden en voorzieningen
zijn eenvoudig. Heb je een handicap
of beperking die het volgen van
het programma moeilijker maken?
Informeer dan bij Jong Katholiek
naar de mogelijkheden om met extra
zorg en begeleiding naar Madrid
af te reizen.

Stukje geschiedenis
De Wereldjongerendagen bestaan
al sinds 1984. Op initiatief van paus
Johannes Paulus ii kwamen toen
300.000 jongeren naar Rome.
Sindsdien worden de wjd afwisselend
op lokaal en internationaal niveau
gehouden. Na steden als Parijs, Manilla,
Keulen en Sydney – waar soms meer
dan 1.000.000 jongeren samenkwamen –
is het nu Madrid dat haar
deuren openzet.

De reis

Wil jij deze Wereldjongerendagen
meemaken? Ga dan mee met de inspirerende busreis van het bisdom van
Breda naar Madrid! Op weg naar
Madrid maken we een stop in Taizé.
Daarna reizen we door naar Spanje,
waar we een mooi voorprogramma
hebben. Van 16 tot 21 augustus zijn
we met honderdduizenden andere
jongeren in Madrid!

Reisoverzicht
Op weg naar Madrid met
een tussenstop in Taizé
12 t/m 15 augustus Voorprogramma
in Spanje
16 t/m 21 augustus wjd in Madrid
22 augustus Weer thuis
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De reis begint nu!

Vrienden van Christus!
Tijdens de wjd maak je vrienden! Je sluit
vriendschap met Christus en met elkaar.
De reis van het bisdom van Breda heeft
als thema ‘Vrienden van Christus’.
Wat betekent dat eigenlijk, als je
vrienden met iemand bent? Als je mee
gaat naar Madrid leer je leeftijdsgenoten
kennen. Samen ga je op weg en ontstaan
nieuwe vriendschappen. In onze vriendschappen speelt Christus een belangrijke rol. Hoe kunnen we met Hem
een vriendschap opbouwen?
We besteden ook aandacht aan
de armen. Op welke manier kunnen
we vrienden voor hen zijn?

Deze reis is voor alle jongeren van 16
t/m 30 jaar uit het bisdom van Breda.

“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar
liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.”
(Johannes 15, 12)

De reis kost € 800 en is helemaal
verzorgd: maaltijden, overnachtingen
en vervoer zijn geregeld.
Kijk voor de meest recente (reis)informatie en informatie over
inschrijven op www.jongbreda.nl
en www.bisdombreda.nl
Andere jongeren uit het bisdom
ontmoet je op facebook en hyves!
Zie ook www.wydfriends.nl

Er zijn maandelijks speciale wjdjongerenvieringen met bisschop
Van den Hende. Deze vieringen worden
gehouden op verschillende plaatsen
in het bisdom.
We komen bij elkaar op Palmzondag
17 april 2011.
In juni 2011 is er een voorbereidingsweekend voor alle deelnemers.
Zie internet voor alle informatie.

