
Europejskie  Spotkanie 
Młodych w Strasburgu
28 | 12 | 2013 – 01 | 01 | 2014

Wziąć udział w spotkaniu znaczy...

... modlić się śpiewem i w ciszy w mieście, 
które jest symbolem pojednania;

… podążać do źródeł wiary wraz 
z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi z całej 
Europy i spoza niej;

... poznać gościnność rodzin Alzacji i Badenii;

… spotkać się z ludźmi, którzy żyją ewangelią 
pośród wyzwań naszych czasów;

... rozmawiać o kształcie i znaczeniu instytucji 
europejskich z ich przedstawicielami.

Informacje praktyczne
Europejskie Spotkania Młodych organizowane 
są z myślą o młodych ludziach w wieku od 17 
do 35 lat.  Uczestnicy spotkania będą przyjęci 
głównie  przez  rodziny  w  pobliskich  miejsco-
wościach regionu, zarówno na terenie Francji 
jak i Niemiec. Niektórzy mogą być zakwatero-
wani w salach parafialnych, szkolnych lub w sa-
lach  gimnastycznych.  Dla  młodych  Polaków 
orientacyjny udział w kosztach wynosi 55 euro 
od  osoby  (w październiku  zostanie  podana 
dokładna kwota). Przyjazd:
-  28  grudnia  (z  możliwością  włączenia  się 
w pomoc w grupie pracy lub w chórze)
- 26 grudnia (do pomocy w organizacji spotka-
nia  jednocześnie  uczestnicząc  w pełni  w pro-
gramie).

Zgłoszenia
Od 1 października – po wzięciu udziału w spo-
tkaniach  w  jednym  z  punktów  przygotowań 
(adresy  od  września  na  stronie  internetowej 
www.taize.fr).  Ostateczny  termin  zgłoszeń:  
17 listopada 2013.

Więcej informacji
www.taize.fr

Prowizoryczny program spotkania

Sobota 28 grudnia

Rano przyjazd do miejsca przyjęcia, następnie 
przyjęcie w parafiach i rodzinach goszczących 
uczestników.  Wieczorem  wspólna  modlitwa 
w halach wystawowych (Wacken), w katedrze 
i kościele św. Pawła. 

Niedziela 29 grudnia

Udział  w  niedzielnej  celebracji  w  parafiach 
goszczących, następnie spotkanie i zapoznanie 
się z parafianami. Wspólny prosty posiłek. Po 
południu w różnych miejscach w centrum mia-
sta i na terenie Wacken spotkania tematyczne 
dotyczące wiary i życia wewnętrznego, spraw 
społecznych, Europy, sztuki… Kolacja i wspólna 
modlitwa w Wacken i dużych kościołach. 

Poniedziałek 30 grudnia

Modlitwa  poranna  w  parafiach  goszczących, 
następnie  spotkania  w  małych  grupach  oraz 
z osobami  zaangażowanymi  w  życie  lokalnej 
wspólnoty.  Obiad  i  wspólna modlitwa  w Wa-
cken i  dużych kościołach.  Po południu  spot-
kania tematyczne do wyboru. Kolacja i wspól-
na modlitwa w Wacken i dużych kościołach.

Wtorek 31 grudnia

Modlitwa  poranna  w  parafiach  goszczących, 
następnie  spotkania  w  małych  grupach  oraz 
z osobami  zaangażowanymi  w  życie  lokalnej 
wspólnoty.  Obiad  i  wspólna modlitwa  w Wa-
cken  i  dużych  kościołach.  Po  południu  spot-
kania w grupach narodowych. Kolacja i wspól-
na modlitwa w Wacken i  dużych kościołach.  
W  nocy,  w  lokalnych  wspólnotach  czuwanie 
modlitewne  o  pokój  na  świecie,  a  po  nim 
„Święto narodów”.

Środa 1 stycznia

Udział w uroczystej celebracji w parafiach go-
szczących,  a  następnie  obiad  u  rodzin  gosz-
czących.
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