20. lipca 2016, środa
W środowe popołudnie dnia dwudziestego lipca do parafii pw. Świętej Trójcy w
Skarżysku Kościelnym przybyła grupa 50. młodych pielgrzymów z Białorusi.
Po przywitaniu pątników przez księdza proboszcza Mariana Czajkowskiego, Mszą
Świętą o godz. 20.00 oficjalnie rozpoczęto diecezjalne obchody Światowych
Dni Młodzieży 2016. Eucharystii przewodniczył ksiądz Kustosz Jerzy
Karbownik, a o oprawę muzyczną liturgii zadbał chór pod przewodnictwem
siostry Małgorzaty . Władze lokalne reprezentowała sekretarz Gminy Skarżysko
Kościelne p. Monika Mączyńska. Na koniec spotkania wspólnie odśpiewano Apel
Jasnogórski.

21. lipca 2016, czwartek
Tego dnia pielgrzymi z Białorusi uczestniczyli w porannej Mszy Świętej w Sanktuarium Matki
Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej. Następnie udali się na spotkanie do
Miejskiego Centrum Kultury. Wieczorem w Kościele Ojców Franciszkanów zorganizowano
Wieczór Uwielbienia. Chór składający się z ponad 70 osób pod przewodnictwem Leopolda
Twardowskiego oraz batutą Daniela Synowca wielbił Boga poprzez śpiew. Następnie kilka
słów do pielgrzymów oraz wszystkich wiernych skierował ksiądz biskup Piotr Turzyński. Na
koniec zaśpiewano hymn światowych dni młodzieży oraz Apel Jasnogórski.

22. lipca 2016, piątek
Dzień ten obfitował w zwiedzanie najpiękniejszych zakątków województwa
świętokrzyskiego. Grupa wolontariuszy ze Skarżyska – Kamiennej oraz Skarżyska Kościelnego
udała się wraz z pielgrzymami z Białorusi do Jaskini Raj, na Zamek w Chęcinach, a następnie
do klasztoru na Świętym Krzyżu, gdzie wspólnie uczestniczono we Mszy Świętej. Po powrocie
do Skarżyska na orliku przy ulicy Sienkiewicza odbył się turniej piłki nożnej. Tryumfowała
drużyna samorządowców, a na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny: wolontariuszy,
księży oraz reprezentacja Białorusi. Zwieńczeniem całego dnia było odśpiewanie Apelu
Jasnogórskiego w ostrobramskim sanktuarium.

23. lipca 2016, sobota
Sobotni dzień przebiegł pod znakiem wielu atrakcji mających promować polską kulturę i
zwyczaje. Wolontariusze wraz z pielgrzymami z Białorusi udali się do klasztoru w Wąchocku,
gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej. Kolejnym punktem dnia było zwiedzanie Muzeum Wsi
Radomskiej, gdzie goście z całego świata mieli okazję spróbować przysmaków polskiej
kuchni, a także posłuchać regionalnej muzyki. Kulminacyjnym momentem był wieczorny Apel
Młodych na radomskim Placu Jagiellońskim. Tysiące pielgrzymów z całego świata wielbiło
Boga śpiewem, a następnie w skupieniu uczestniczyło w adoracji Najświętszego Sakramentu.

24. lipca 2016, niedziela
Pożegnanie uczestników ŚDM z Białorusi, którzy 25. lipca wyruszyli do Krakowa.

