2. Światowy Dzień Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej
Informacja prasowa
Obchody 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęło 11 listopada Modlitewne
Jerycho – całodobowa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji ubogich. Od środy
14 listopada na Małym Rynku w Krakowie zostanie otwarty „Namiot Spotkań”, natomiast dzień później
w Bazylice Mariackiej rozpoczną się rekolekcje, które zakończy Msza święta 18 listopada o godz. 13.00
pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Papież Franciszek w Orędziu na 2. ŚDU wskazał, że podczas pierwszego Światowego Dnia Ubogich wiele
osób na całym świecie odnalazło ciepło domu, doświadczyło solidarności i radości ze spotkania przy
wspólnym posiłku. „Chciałbym, aby również w tym roku i w przyszłości Dzień ten był świętowany pod
znakiem radości z nowo odkrytej rzeczywistości bycia razem. Modlitwa we wspólnocie i dzielenie się
posiłkiem w niedzielę to doświadczenia, które wprowadzają nas na nowo do pierwotnej wspólnoty
chrześcijańskiej” – pisze Papież Franciszek. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa Psalmu 34: „Oto biedak
zawołał, a Pan go wysłuchał”.
Idąc za wezwaniem Papieża Franciszka oraz doświadczeniem spotkania w minionym roku, obchody
2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej potrwają tydzień. 11 listopada w kościele
św. Barbary w Krakowie rozpoczęło się Modlitewne Jerycho – całodobowa modlitwa przed Najświętszym
Sakramentem w intencji ubogich, prowadzona przez wspólnoty, społeczności i instytucje z terenu całej
archidiecezji. Modlitewne Jerycho, podobnie jak w ubiegłym roku stanowi duchowe zaplecze akcji.
Siedmiodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu zakończy się 17 listopada Mszą świętą o godz. 20.00.
Od 14 listopada na Małym Rynku w Krakowie będzie otwarty Namiot Spotkań, w którym odbędzie się szereg
inicjatyw organizowanych przez instytucje na co dzień pomagające osobom ubogim i bezdomnym.
W namiocie będą odbywać się warsztaty: fotograficzne, kulinarne, pisarskie, rękodzieło, a także zajęcia
świetlicowe. Ubodzy będą mogli skorzystać także z porad specjalistów - prawnika, psychologa, pomocy
społecznej czy doradcy zawodowego. Na scenie namiotu odbędą się spotkania integracyjne – koncerty,
występy artystyczne czy pokazy filmowe. W namiocie będzie również możliwość skorzystania
z sakramentu pokuty czy modlitwy wstawienniczej. W sobotę 17 listopada o godz. 20.00 odbędzie się
koncert uwielbienia, który poprowadzi zespół Siewcy Lednicy. Równolegle z inicjatywami w Namiocie
Spotkań, na ul. Smoleńsk 4 będą odbywać się metamorfozy, podczas których będzie można skorzystać
z usług fryzjera oraz wizażystki, natomiast na ul. Siennej 5 zlokalizowany będzie punkt medyczny, a na
ul. Montelupich 4 – konsultacje stomatologiczne.
W dniach od 15 do 17 listopada w Bazylice Mariackiej w Krakowie podczas Mszy świętych o godz. 18:30
będą odbywać się rekolekcje skierowane do osób ubogich i wszystkich mieszkańców archidiecezji, które
poprowadzi ks. Jacek Krzemień, kapelan Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia. Po Mszach świętych
przewidziane są nabożeństwa – w czwartek odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, w piątek –
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w sobotę przez cały dzień będzie trwać spowiedź. Centralnym punktem
obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej będzie Msza święta, która odbędzie się
18 listopada o godz. 13.00 w Bazylice Mariackiej, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego. Po Mszy świętej w Namiocie Spotkań odbędzie się wspólny posiłek i rozesłanie.
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