Europejskie Spotkanie Młodych

Pielgrzymka zaufania
przez ziemię

Osobiste zgłoszenie
udziału w Spotkaniu

Zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa i zobowiązuję się
włączyć w całość programu:

Będziesz uczestniczyć w kolejnym etapie pielgrzymki zaufania przez ziemię,
którą organizuje Wspólnota z Taizé.

Imię: ____________________________

Chrześcijanie Rzymu i okolic cieszą się, że będą mogli Cię ugościć i przygotowują
się do tego od wielu miesięcy. Czekają na Ciebie, aby wspólnie przeżyć pięć dni,
które wypełni modlitwa i najróżniejsze spotkania. Mimo że jeszcze Ciebie nie
znają, otwierają drzwi swoich domów i parafii wierząc, że to spotkanie jest szansą
na pogłębienie zaufania i pojednania.

Nazwisko: ________________________
Adres: ul. _________________________

Wypełnij własnoręcznie
i oddaj w najbliższym
punkcie przygotowań —

koniecznie do
18 listopada!

1. Zostaniesz ugoszczony najprawdopodobniej w rodzinie lub domu wspólnoty zakonnej
(ewentualnie w jakimś pomieszczeniu parafialnym lub szkole). Miejsce noclegu wskaże Ci
ekipa organizacyjna parafii, do której zostaniesz skierowany po przyjeździe do Rzymu.
Musisz być gotowy na to, by pójść pod wskazany adres, co będzie się wiązało z
koniecznością odłączenia się od swojej grupy. Zakwaterowanie będzie proste, w warunkach
pielgrzymkowych (prosimy koniecznie zabrać śpiwór i karimatę). Nie nadużywaj
bezinteresownej gościnności i nie wracaj wieczorami o zbyt późnej porze!
2. Parafia, przez którą zostaniesz przyjęty, oczekuje Cię każdego ranka na wspólnej
modlitwie.
3. W parafii - zaraz po modlitwie - odbędą się spotkania w małych grupach. Są one okazją
do osobistej refleksji i do odkrycia, czym żyją inni chrześcijanie.
4. Wczesnym popołudniem i wieczorem wszyscy zbierają się na wspólną modlitwę w
bazylikach i kościołach w centrum miasta. Tam też i w innych miejscach w mieście odbędą
się po południu spotkania tematyczne.
5. Noc 31 grudnia wszyscy przeżywają w parafii, która ich gości. Uczestniczą w czuwaniu
modlitewnym w intencji pokoju na świecie, a następnie w „święcie narodów” (bez
alkoholu). Zostanie ono zorganizowane przez ekipę parafialną, ale z pewnością zostaniesz
poproszony o aktywne uczestnictwo, więc przygotuj się do tego z Twoją małą grupą jeszcze
przed wyjazdem.
6. 1 stycznia, po Eucharystii w parafiach, większość uczestników zostanie ugoszczona przez
rodziny na noworocznym obiedzie. Po nim odbędą się spotkania narodowe. Polacy
zgromadzą się w Bazylice Świętego Pawła za Murami. Podczas tego spotkania złożą
wspólne wyznanie wiary z okazji Roku Wiary.

Kod pocztowy: _______ - ____________
Miasto: ___________________________
Data ur.: ____ / ____ / _______

Byłem/am w Taizé: tak / nie
Byłem/am już na spotkaniu
europejskim:
tak / nie
Byłem/am na ____ spotkaniach
podaj liczbę

Tel.: ___________________ Tel. kom.:___________________
e-mail: _____________________________________________
Dowód osobisty lub paszport nr: _________________________
PESEL:_____________________________________________
Zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby spotkania w Rzymie
organizowanego przez Wspólnotę z Taizé.

Data: ____ / ____ / ____

Podpis:________________________



Spotkanie przebiega dobrze jedynie wtedy, kiedy przeżywane jest przez wszystkich
uczestników w jednym duchu i kiedy każdy ma wzgląd na drugiego. Konieczne
jest też ścisłe przestrzeganie kilku podstawowych zasad: nie palić w miejscach
publicznych, nie przynosić i nie pić napojów alkoholowych w miejscach
zakwaterowania, nie wracać zbyt późno do domów, w których jesteśmy goszczeni.
Zapisując się na spotkanie, wyrażasz chęć uczestnictwa w pielgrzymce zaufania
przez ziemię i przyjmujesz zaproszenie mieszkańców Rzymu i okolic. Pamiętaj, że
włożyli oni wiele wysiłku w przygotowanie gościny dla Ciebie.

