REISPROGRAMMA
Er is een aantal vaste reisonderdelen:
• Elke dag de H. Mis vieren. Wij gaan met de deelnemers een projectkoor
vormen dat tijdens alle vieringen zingt en begeleid wordt door deelnemers
die een instrument bespelen.
• Regelmatige catechese en bespreking daarvan in de deelgroepen.
• Geloofsverdieping door individuele gesprekken of gesprekken in de
deelgroep met de eigen pastorale beroepskracht.
• Avond van Barmhartigheid waarin aanbidding van het Allerheiligste
plaatsvindt en de mogelijkheid wordt geboden tot het ontvangen
van het sacrament van boete en verzoening.
Er zijn op deze reis ook Engelstalige deelgroepen. Tijdens de bijeenkomsten
in de grote groep zoals bijv. vieringen zal er vertaald worden via een oortje.

Dag 1 | maandag 24 juli
Op maandagochtend vertrekken
we met de bussen richting Parijs. In
Parijs is er vrije tijd met je deelgroep,
vieren we de H. Mis en hebben een
warme maaltijd. In de avond stappen
we in de nachtbus op weg naar
Lourdes.

Na het ontbijt rijden we naar Guarda.
Hier zijn we te gast voor de Days in
the Diocese. Wij overnachten bij gast
gezinnen, maken kennis met jongeren
uit Portugal en ontmoeten daar ook
weer jongeren van over de hele wereld
die op weg zijn naar Lissabon.

Dag 5 - 8 | vrijdagavond 28
t/m maandag 31 juli
Days in the Diocese Guarda.

Dag 8 | maandag 31 juli
Na het ontbijt nemen we afscheid
van de gastgezinnen en reizen naar
Fatima waar we een dagprogramma
hebben. Na het diner vertrekken we
naar Lissabon. Daar ontmoeten we
alle Nederlandstalige pelgrims die in
Lissabon zijn. In Lissabon verblijven
wij met alle pelgrims uit Nederland
op één overnachtingsplek.

Dag 9 - 14 | dinsdag 1 t/m zondag
6 augustus WJD Lissabon

Dag 2 | dinsdag 25 juli
We komen vroeg aan in Lourdes
en hebben de hele dag om deze
bedevaartplaats te ontdekken, het
verhaal van de H. Bernadette te leren
kennen en met duizenden andere
jongeren van over de wereld die ook
op weg zijn naar de WJD te vieren
en kennis te maken.

bereiken stappen we uit de bus en
lopen een deel van de Camino
(pelgrimsroute naar Santiago).
Een onvergetelijke ervaring om op
dit eeuwenoude pad te lopen en met
elkaar te bidden en te spreken over
ons geloof.

Dag 3 | woensdag 26 juli

Dag 4 | donderdag 27 juli

Na de overnachting en het ontbijt
vieren we in Lourdes de H. Mis en
stappen weer in de bus op weg naar
Burgos in Spanje. Voordat wij Burgos

Na het ontbijt vertrekken we voor
de H. Mis, catechese en groeps
gesprekken naar de kathedraal van
Burgos. Aansluitend is er vrije tijd.
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Dag 5 | vrijdag 28 juli

In Lissabon vieren wij van dinsdag
1 augustus t/m zaterdag 5 augustus
in het Nederlands de H. Mis, hebben
catechese en gesprekken over de
catechese in de deelgroep.

’s Middags zijn er allerlei activiteiten
waaraan je kunt deelnemen. Na de
nacht op het veld vieren wij op zon
dagochtend met alle WJD-gangers
de H. Mis waarin paus Franciscus de
hoofdcelebrant is.

Dag 15 | maandag 7 augustus

24 JULI-9 AUGUSTUS 2023

Op maandagochtend stappen wij
in de bus om de terugreis te maken.
We stoppen in Burgos voor de H. Mis,
dineren en slapen daar.

Dag 16 | dinsdag 8 augustus
Na het ontbijt vertrekken we naar
Bordeaux. In Bordeaux is er vrije tijd,
vieren we de H. Mis en dineren wij.

STA OP EN GA!

Dag 17 | woensdag 9 augustus
Rond 9.00 uur zijn alle bussen weer
terug in Nederland.
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THEMA

Praktische informatie
Leeftijd: 16 – 30 jaar
Ben je tussen de 31 – 35 jaar,
boek dan een backpack-reis bij
het Huis voor de Pelgrim.

“Maria stond op en ging met spoed”
(Lucas 1, 39).
Maria gaat onderweg om het goede
nieuws te delen dat zij de moeder
van Jezus zal worden. Ze gaat haas
tig, want het nieuws is belangrijk!
Het is dus een energiek thema dat
past bij het enthousiasme dat je zult
tegenkomen op de WJD.
Op deze reis kun je ook stilstaan bij
de vragen die de paus stelt in zijn
brief aan de jongeren:
‘Hoe beweeg je jezelf door het leven?
Blijf je hangen in neerslachtigheid of
ga je met gezonde spoed naar de
toekomst - met oog voor anderen en
geleid door Jezus?’
De spoed van Maria laat zien dat zij
graag het goede nieuws deelt!

In 2023 zijn de Wereldjongerendagen
in Lissabon. Onderweg ontdek je hoe
jongeren in andere landen leven en
geloven. Je ervaart dat je niet de
enige bent die naar de kerk gaat.
Je gaat in gesprek over het WJDthema onder leiding van de Neder
landse bisschoppen en er is een
festival waar je jongeren uit alle
landen ontmoet.
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De paus komt naar de WJD. Zijn
aankomst is altijd een hoogtepunt.
Hij is aanwezig bij de avondwake
en gaat voor bij de grote slotmis.
Samen zijn met zoveel jongeren
geeft een boost aan je geloof.
Onderweg ontdek je meer over wie
je zelf bent. De paus moedigt je
aan om als je thuiskomt in je eigen
leven te getuigen van Christus.

gedrukt op recyclepapier

Paus Franciscus heeft voor deze WJD
als thema meegegeven:

Reissom: € 1.129. De reissom is incl.
vervoer per luxe touringcar (in alle
vier de bisdommen is een opstap
plaats), alle maaltijden, drinken en
versnaperingen, overnachtingen,
programma voor 17 dagen.
Exclusief reisverzekering. De reissom
is onder voorbehoud van een mogelij
ke verhoging van de brandstofprijzen.
Op bedevaart naar de WJD in Lissabon
leer je meer over dit thema. Hopelijk
word je zelf ook enthousiast, sta je
op en kom je in beweging.

ALEGRIA
Alegria is Portugees voor vreugde.
Maria deelde de vreugde van haar
zwangerschap, wij delen in de vreugde
van het evangelie.

Aanmelden via Huis
voor de Pelgrim.
Aanmelding vóór 31
mei 2023.

www.wjd.nl
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De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste
jongerenevent ter wereld. Iedere drie jaar komen
honderdduizenden jongeren, soms miljoenen, van
over de hele wereld samen om het katholieke
geloof te ontdekken en te vieren.

Please email us to receive this folder in English (digitally).
Heb je een vraag over deze reis? Mail ons gerust:
Bisdom
Bisdom
Bisdom
Bisdom

Breda: fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl
Roermond: georgedoelle@gmail.com
Rotterdam: jong@bisdomrotterdam.nl
Utrecht: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Tijdens de WJD mogen wij de vreugde
van ons geloof delen met anderen.
Sta op en ga!

AARTSBISDOM
UTRECHT
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