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Frequent Questions of World Youth Day Panama 2019 

 

 

1. Apa itu World Youth Day (WYD)? 

WYD adalah sebuah acara internasional yang diadakan oleh Gereja Katolik melalui 

Pontifical Council for Laity (Presidium Kepausan untuk Kaum Awam) yang merupakan 

suatu Festival Rohani dan Kebudayaan selama satu minggu penuh. Dalam acara WYD, 

secara khusus Orang Muda Katolik dari seluruh dunia diundang untuk berpartisipasi. 

Acara ini pertama kali dicetuskan oleh Paus St. Yohanes Paulus II pada tahun 1984 untuk 

menyambut Tahun Kepemudaan Internasional. Melihat antusiasme dari Orang Muda 

Katolik saat itu, Paus St. Yohanes Paulus II memutuskan untuk mengadakannya setiap dua 

atau tiga tahun sekali dimana dipusatkan di satu kota yang telah dipilih sebelumnya.  

WYD merupakan pemegang rekor Guiness Book of Record saat WYD 1995 di Manila 

sebagai acara yang mampu mengumpulkan orang terbanyak dalam satu tempat. 5 Juta 

orang berkumpul untuk mengikuti Misa Penutupan saat WYD 1995. WYD merupakan 

Festival Rohani dimana setiap peserta dapat merasakan kekuatan menjadi seorang Katolik 

melalui pertemuannya dengan sesama peserta dari negara manapun. WYD merupakan 

Kekuatan baru Gereja Katolik untuk masa depan dimana setiap peserta dapat merasakan 

bertambahnya Iman kepada Tuhan.  

 

2. Dimana dan kapan WYD berikutnya diadakan? 

Panama City, Panamá, 22-27 Januari 2019. 

 

3. Siapa sajakah yang dapat berpartisipasi? 

Syarat-syarat untuk menjadi peserta WYD dari Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Beragama Katolik 

b. Warga Negara Indonesia (WNI) 

c. Berusia 18-35 tahun. 

d. Sehat jasmani dan rohani 

e. Ingin mendapatkan pengalaman peziarahan 
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4. Apa sajakah acara selama pelaksanaan WYD ? 

Acaranya banyak sekali. Dimulai dengan acara Days in Diocese (DID) yang dilaksanakan 

sebelum acara WYD. 

 

Selanjutnya acara pada saat WYD adalah sebagai berikut:  

1. Misa Pembukaan yang dibawakan secara konselebrasi dengan seluruh Uskup dan 

Kardinal yang ikut WYD bersama dengan Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan di 

Panamá 

2. Festival kebudayaan yang dilakukan oleh para pemuda dari seluruh dunia 

3. Perayaan tradisi masyarakat lokal, berbagai pameran, workshops, maupun acara 

kebudayaan dan olahraga lainnya 

4. Penyambutan Paus Fransiskus dimana para peserta dapat berkesempatan untuk 

mendengarkan pesan dari Bapa Paus Fransiskus 

5. Vigil Walk- Berjalan sejauh 10 KM menuju ke tempat misa penutupan dimana setiap 

peserta akan menginap di tempat tersebut 

6. Misa Perutusan oleh Paus Fransiskus pada hari terakhir 

 

Disamping keenam acara tersebut, setiap pagi akan ada Katekesis yang akan dibawakan 

oleh Uskup/Kardinal di Paroki tempat menginap dan juga akan banyak acara kebudayaan 

dan rohani setiap harinya. Peserta memiliki kebebasan untuk memilih acara mana yang 

ingin dihadiri. 

 

5. Apakah Days in the Diocese (DID)? 

DID adalah sebuah kegiatan pra-WYD dimana para peserta WYD tinggal di rumah umat 

setempat di berbagai keuskupan di negara penyelenggara WYD. Melalui DID, para 

peserta dapat mengalami secara langsung pengalaman iman serta pengalaman budaya 

dengan tinggal dan melakukan aktivitas bersama masyarakat lokal. Para peserta juga 

dapat tinggal di keluarga maupun para pemuda di keuskupan lokal dan merayakan 

berbagai perayaan lokal dan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan iman. Berbagai 

aktivitas yang dapat dilakukan seperti bersilaturahmi dengan host family, mengunjungi 

gereja di keuskupan setempat, mengikuti acara bersama para pemuda setempat, 

mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mengikuti berbagai aktivitas rohani (perayaan 

ekaristi, rosario, pendalaman kitab suci), dan mengikuti tour untuk menjelajahi kota. 
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6. Adakah kondisi khusus untuk mengikuti WYD? 

Peserta WYD harus siap untuk menjalani aktivitas setiap harinya. Kesiapan fisik, mental 

serta rohani sangat diperlukan karena setiap hari selama WYD akan banyak aktivitas yang 

menuntut jalan kaki, tidur beralaskan sleeping bag, dan makan seadanya. Rata-rata 

perjalanan kaki setiap harinya sekitar 5-10 km. 

 

7. Berapa biaya untuk mengikuti WYD Panama 2019? 

Biaya untuk mengikuti WYD sebesar USD 3,300. Biaya ini termasuk tiket pesawat pulang 

pergi, non-Refundable, non-rerouteable, bagasi pesawat sesuai ketentuan penerbangan, 

akomodasi, transportasi darat, dan konsumsi selama DID dan WYD, biaya pembuatan visa 

Panamá, travel insurance, dan biaya retret persiapan. Biaya tersebut tidak termasuk 

transportasi ke dan dari bandara Soekarno-Hatta Jakarta, akomodasi selama peserta di 

Jakarta (jika peserta dari luar kota), akomodasi, transportasi, dan konsumsi setelah acara 

WYD, biaya pengiriman dokumen ke tim kerja Indonesia untuk WYD Panamá 2019, 

pengeluaran pribadi (pulsa handphone, laundry, snack).  

 

8. Apakah yang dimaksud dengan retret persiapan? 

Merupakan acara untuk mempersiapkan pilgrim secara spiritual dan mental. Melalui acara 

ini akan diperkenalkan gerakan peziarahan WYD kepada setiap pilgrim. 

 

9. Kapan retret persiapan akan dilaksanakan? 

Setelah pendaftaran tutup, yakni setelah 31 Oktober 2018. 

 

10. Kenapa harus ikut retret persiapan? 

Retret persiapan akan mempersiapkan calon peserta WYD menuju bukan hanya 

keberangkatan WYD saja, tetapi menuju ke pengembangan iman dan pribadi peserta.  

 

11. Apa saja yang dicover di retret persiapan? 

Spiritualitas WYD, sejarah WYD, persiapan logistik, persiapan mental, dan juga 

pengenalan tempat WYD beserta budayanya. 

 

12. Berapa biaya retret persiapan? 

Seluruh biaya retret persiapan sudah termasuk dalam biaya WYD. 

 

13. Saya belum yakin bisa ikut wyd bolehkah saya ikut retret persiapan? 

Hanya peserta yang mendaftar WYD dapat mengikuti retret persiapan. 

 

14. Saya tak sempat ikut retret persiapan, bolehkah saya ikut WYD? 

Hanya peserta yang ikut retret persiapan yang dapat mengikuti WYD. 


