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1. Regionalne pielgrzymki na spotkanie z Papieżem 
W październiku 2018 r., w Watykanie, odbędzie się XV Zwyczajne Zgromadzenie 
Ogólne Synodu Biskupów „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Diecezje na 
całym świecie rozpoczęły lub rozpoczynają przygotowania do tego istotnego 
wydarzenia w życiu Kościoła. We Włoszech, poza działaniami o zasięgu lokalnym, 
trwają przygotowania do ważnej inicjatywy, „znaku”, którego najważniejszą częścią 
będzie młodzież. Uczestnicy pieszych pielgrzymek na terenie Włoch, na końcu drogi 
spotkają się z papieżem Franciszkiem w dniach 11 (sobota) i 12 (niedziela) sierpnia. 
Będzie to punkt kulminacyjny pielgrzymki regionalnej, okazja do zaproszenia 
opiekunów, aby stali się towarzyszami podróży swoich podopiecznych. 
 
 
 



2. Pielgrzymka młodych z Piemontu i Doliny Aosty. 
Siedemnaście diecezji Regionu kościelnego Piemontu i Doliny Aosty wraz 
z Regionalną Radą Duszpasterstwa Młodzieży kieruje do młodych ludzi specjalną 
propozycję. 
 
W dniach poprzedzających bezpośrednio 9 sierpnia 2018 odbędą się pielgrzymki 
diecezjalne, które podążą ważnymi dla danego regionu trasami. 
Archidiecezja w Turynie wraz z Diecezjalnym Biurem Duszpasterstwa Młodzieży 
proponuje pielgrzymkę niezwykłą trasą od opactwa Sacra di San Michele (okolice 
miasteczka Sant’Ambrogio), poprzez jezioro Avigliana, opactwo świętego Antoniego 
w Ranverso oraz miasto Rivoli.  
 
9 sierpnia pielgrzymki, które wyruszyły z różnych miejsc, dotrą do Pałacu 
Królewskiego w Venarii, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To 
właśnie tutaj otoczona sztuką młodzież weźmie udział w wieczorze modlitewnym 
(Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź). 
 
W piątek 10 sierpnia uczestnicy przybędą do Turynu, gdzie będą mogli wybrać 
wśród różnych propozycji o charakterze duchowym i kulturalnym. Po południu 
wszyscy spotkają się w Sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Turynie w dzielnicy 
Valdocco. Wieczorem, w Turyńskiej Katedrze uczestników czeka najważniejszy 
moment pielgrzymki przed spotkaniem z Papieżem w Rzymie – oddanie czci 
Całunowi Turyńskiemu. 
 
W nocy z 10 na 11 sierpnia pielgrzymi zostaną przewiezieni prywatnym autobusem 
do Rzymu, gdzie w sobotę 11 sierpnia i niedzielę 12 sierpnia będą uczestniczyć 
w wydarzeniach przygotowanych przez Konferencję Episkopatu Włoch.  
 
W sobotę o godz. 10:00 w kościele Santa Maria in Vallicella (gdzie znajduje się grób 
św. Filipa Neri) odbędzie się Msza Św. odprawiona przez grupę regionalną 
z Piemontu i Doliny Aosty. Następnie uczestnicy będą mieli możliwość 
indywidualnego zwiedzania Rzymu, a także uczestnictwa w czuwaniu wraz z Ojcem 
Świętym w Circus Maximus. Nocleg zapewnia Salezjańska Placówka przy ul. 
Umbertide 11. 
 
W niedzielę, 12 sierpnia na placu św. Piotra odbędzie się Msza Święta z udziałem 
papieża Franciszka, która będzie oficjalnym zakończeniem pielgrzymki. Powrót 
planowany jest późnym wieczorem. 



3. Całun i Synod 2018 
Na wyjątkowość pielgrzymki zaproponowanej przez młodzież z Piemontu i Doliny 
Aosty składa się możliwość zrealizowania pełnego przygotowania do Synodu 
w 2018 roku w ścisłym związku z Całunem Turyńskim. 
 
Dokument Przygotowawczy przed Synodem wprowadza obraz „umiłowanego 
ucznia”, pochodzący z czwartej Ewangelii, który tradycyjnie identyfikuje młodych 
ludzi z apostołem Janem Ewangelistą i wskazuje go jako punkt odniesienia. 
 
Jego historia bezpośrednio przeplata się z historią Całunu Turyńskiego, zaprasza 
każdego kontemplującego pielgrzyma do rozważania tajemnicy „największej miłości” 
pasji, śmierci, złożenia do grobu i zmartwychwstania Chrystusa. Idąc w ślad za 
Umiłowanym Uczniem młodzi pielgrzymi mogą kontemplować poprzez Święte 
oblicze niezwykłą i zaskakującą syntezę tej samej drogi, która zaprowadziła Jana do 
Chrystusa. 
 
To właśnie ze względu na ten wymowny i znaczący związek, nie tylko wieczorna 
piątkowa adoracja (10 sierpnia), ale także całe wydarzenie będzie zainspirowane 
i prowadzone przez tajemnicę Całunu we współpracy z Międzynarodowym Centrum 
Syndologicznym, Muzeum Całunu Turyńskiego oraz Diecezjalną komisją ds. Całunu 
Turyńskiego. 
 

4. Logo i hasło przewodnie 

Logo wybrane przez kustosza Całunu abp. Cesare Nosiglię (wykonane przez 
pracownię graficzną Massimiliano Reale) nawiązuje do motta wystawienia Całunu 
z 2015 r., które brzmiało: „Największa Miłość”. Hasłem przewodnim dla młodych 
ludzi, które ma im towarzyszyć w wędrówce do Całunu w sierpniu 2018 r. jest 
„MIŁOŚĆ ZOSTAWIA ŚLAD”. 

Wspomniane zdanie jest bezpośrednim nawiązaniem do Całunu jako 
nieporównywalnego z niczym „dokumentu” napisanego przez rany Chrystusa, 
w którym wzrok pełny wiary dostrzeże ślad, pozostawiony przez Chrystusową 
miłość. Jak powiedział „Benedykt XVI” adorując Całun 2 maja 2010 r. „Całun jest 
ikoną napisaną krwią, krwią człowieka biczowanego, cierniem ukoronowanego, 
ukrzyżowanego i ugodzonego w prawy bok. Obraz odbity na Całunie, jest obrazem 
martwego ciała, ale krew mówi o jego życiu. Każdy ślad krwi mówi o miłości 
i o życiu”. Tak więc miłość naprawdę „zostawia ślad”. 



Hasło przewodnie przywołuje rodzaj rozeznania wymaganego przez Dokument 
Przygotowawczy. Jak czytamy: „poprzez młodych ludzi, Kościół będzie mógł usłyszeć 
głos Pana, który brzmi do dziś. Także teraz można spotkać młodych ludzi, którzy tak 
jak kiedyś Samuel (por. 1Sam 3,1-21) i Jeremiasz (por. Jr 1,4-10) potrafią rozpoznać 
znaki naszych czasów wskazane przez Ducha Świętego. Obserwując ich dążenia 
możemy dojrzeć zarys nadchodzącego świata przyszłości oraz drogi, jakimi Kościół 
został wezwany, aby podążać”. „Rozeznanie można ćwiczyć poprzez podejmowanie 
decyzji oraz działanie w momentach niepewności i w obliczu wewnętrznych 
sprzecznych sygnałów. Jest to klasyczny termin tradycji Kościoła, który można 
zastosować w wielu sytuacjach. Istnieje bowiem rozeznanie znaków czasu, które 
polega na rozpoznaniu obecności i działania Ducha Świętego w historii. Jest także 
rozeznanie moralne, pomagające odróżnić dobro od zła, rozeznanie duchowe 
ułatwiające dostrzec pokusę, aby jej nie ulec i przeżyć życie w pełni”. 

Hasło przewodnie jest także odwołaniem do apelu Papieża Franciszka 
i przemówienia, które wygłosił na czuwaniu podczas Światowych Dni Młodzieży 
w 2016r. o tym, aby pozostawić po sobie świecie ślad. Papież Franciszek przestrzegał 
młodych ludzi przed niebezpieczeństwami, które mogą zniszczyć ich życie, ponieważ, 
jak mówił w Krakowie, „jest coś, co paraliżuje człowieka, rzecz trudna do odkrycia: 
sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. To przekonanie 
paraliżuje nas tak bardzo, że może zniszczyć młodość”. W taki sposób – kontynuuje 
papież – stajemy się ogłupiali i otępiali, „to inne osoby bardziej świadome, ale nie 
mądrzejsze decydują o naszej przyszłości za nas. Nie przyszliśmy na ten świat, żeby 
wegetować, ale aby zostawić ślad”. 

Poprzez to hasło kustosz Całunu pragnie zachęcić młodzież do wyznaczenia nowej 
drogi dla Kościoła i głoszenia Ewangelii poprzez miłość Chrystusa do braci, 
prawdziwy znak miłości. 

5. Uczestnicy pielgrzymki 2018 roku 
Pielgrzymka Diecezji Piemontu oraz Doliny Aosty według wskazań Krajowego 
Duszpasterstwa Młodzieży kierowana jest do ludzi młodych między 16 a 30 rokiem 
życia. Zapraszamy szczególnie młodzież z siedemnastu diecezji naszego regionu 
kościelnego, ale także osoby spoza naszego regionu, którzy chcieliby się przyłączyć 
do inicjatywy duszpasterskiej „Miłość zostawia ślad”. Specjalne zaproszenie 
adresujemy do osób z diecezji, które poznaliśmy przy okazji inicjatywy miast 
partnerskich przede wszystkim z Francji, Hiszpanii i Polski. W adoracji Całunu będą 
mogli uczestniczyć młodzi ludzie oraz ich opiekunowie, którzy wezmą udział 
przynajmniej w jednej części pielgrzymki. Wcześniejszy zapis jest obowiązkowy. 



Osoby niepełnosprawne lub chore otrzymają wszelką pomoc, aby móc wziąć udział 
w kontemplacji Całunu i odnaleźć w nim nadzieję i zaufanie. 
 

6. Strona internetowa, na której można się zapisać i znaleźć informacje 

Po zakończeniu konferencji prasowej otwarto nową stronę internetową poświęconą 
pielgrzymce młodzieży z Piemontu i Doliny Aosty: www.sinodo2018.it. Można tam 
znaleźć poszczególne trasy pielgrzymek diecezjalnych, informacje na temat 
zakwaterowania, przejazdu oraz transportu, propozycje dla Venerarii, Turynu 
i Rzymu. Zapisać można się na stronie www.sinodo2018.it, zgodnie z wymaganymi 
prawnie zasadami bezpieczeństwa, wybierając spośród pięciu możliwości: 

A. Cała trasa Sacra San Michele-Roma (8-12 sierpnia) 
B. Trasa z Venerarii do Rzymu (9-12 sierpnia) 
C. Trasa od Całunu do Rzymu (10-12 sierpnia) 
D. Trasa Sacra San Michele-Całun (8-10 sierpnia) 
E. Trasa z Venarii do Całunu (9-10 sierpnia) 
 

Jesteśmy także obecni w kanałach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, 
Instagram i Telegram. 

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt: 
info@sinodo2018.it 
tel. (+39) 0115156342 
kom. (+39) 391 3620790  
 


