
Już za kilka dni kilkanaście tysięcy młodych z całej Europy przyjedzie do Wrocławia.
Chcemy ugościć ich w naszm mieście jak najlepiej. 

Poniższe informacje przeznaczone są dla tych mieszkańców Wrocławia, 
którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o Europejskim Spotkaniu Młodych.

Na zaproszenie Rady Miasta Wrocławia, Prezydenta 
Wrocławia, Arcybiskupa Wrocławskiego oraz 
Przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej, w dniach od 28 grudnia 2019 r. 
do 1 stycznia roku 2020 odbędzie się we Wrocławiu 
kolejne, 42. już Europejskie Spotkanie Młodych. Jest 
ono przygotowywane przez wspólnotę braci z Taizé. 

Już od ponad 40 lat na przełomie roku Taizé organizuje
spotkania, które gromadzą każdorazowo od kilkunastu do
kilkudziesięciu tysięcy młodych, w większości studentów, 
z około 60 krajów Europy oraz z innych kontynentów. 
Poprzednie Europejskie Spotkania Młodych odbywały się między innymi: w Madrycie, Rzymie, Paryżu, 
Warszawie, Londynie, Pradze, Berlinie, Brukseli, Genewie, Budapeszcie, Strasburgu, Wiedniu i Poznaniu...

Celem tych corocznych spotkań jest wspólne
poszukiwanie pojednania i pokonywanie wzajemnych

uprzedzeń, pogłębianie życia wewnętrznego i ludzkiej
solidarności. Jest to okazja, by odnawiać zapał do

budowania wspólnej Europy dzięki osobistemu
spotkaniu, wymianie myśli i doświadczeń, poprzez

przyjmowanie i ofiarowanie gościnności.
Prawdopodobnie, tak jak podczas poprzednich dwóch
spotkań europejskich w stolicy Dolnego Śląska (w roku

1989 i 1995), także i w tym roku wszyscy młodzi
uczestnicy zostaną ugoszczeni przez mieszkańców

Wrocławia i okolicznych miejscowości w ich domach.





Spotkanie Europejskie : czyli wszyscy są zaproszeni !
bez biletu wstępu
bez potrzeby zgłaszania się
i bez względu na wiek…
 

_______________________________________________
 

▪  Modlitwa wieczorna śpiewem 
    i w ciszy z tysiącami młodych z całej Europy
 

    Hala Stulecia: 28-31 grudnia, godz. 19:00
_______________________________________________

__________________________________________________

▪  Spotkanie dla tych, którzy mówią 
w języku polskim wraz z uroczystą Msza św.

 

pod przewodnictwem  metropolity wrocławskiego 
abp. Józefa Kupnego, homilia: abp. Grzegorz Ryś

 

Hala Stulecia: 31 grudnia, godz. 14:45
__________________________________________________

_______________________________________________
 

▪  Wydawanie gorącej herbaty
 

    Plac Wolności, 30-31 grudnia, godz. 12:00
_______________________________________________



__________________________________________________

▪  Modlitwa południowa 
    w kościołach 9 w centrum miasta:

 

     katedra św. Jana Chrzciciela, katedra greckokatolicka, 
     ewangelicki kościół Opatrzności Bożej oraz kościoły: 

     św. Krzyża, NMP na Piasku, Garnizonowy, Uniwersytecki, 
     św. Wojciecha, Bożego Ciała 

 

               30-31 grudnia, godz. 13:00
__________________________________________________

_______________________________________________

▪  A także: warsztaty, spotkania 
   w parafiach, posiłki…

_______________________________________________


