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Kiedy byłam na Światowcyh Dniach Młodzieży
w Niemczech, w Hiszpanii czy Brazylii,
gospodarze najczęściej nie mieli jakichś
luksusowych warunków, ale otwierali
dla nas swoje serca, domy i lodówki :)
Dawali nam więcej niż dach nad głową
i kawałek chleba: dawali nam bezcenne
świadectwo szczerej wiary,
widzieli w nas przyjaciół Chrystusa
i Jana Pawła II.
WERONIKA

Okres przyjęcia młodych: 25 lipca–1 sierpnia 2016

Wypełnioną DEKLARACJĘ prosimy dostarczyć do
swojej paraﬁi.

W 2000 roku przez pięć dni mieszkałem w domu
włoskiej rodziny. Ich otwarte serca, gościnność
sprawiły, że przez te pięć dni to był także mój dom,
a osoby te nie tylko przez tę chwilę, lecz także
do tej pory, są mi bliskie jak rodzina. Uśmiech od
początku pomagał przełamywać bariery
i rozwiązywał wszystkie trudności językowe.
JACEK

IMIĘ I NAZWISKO: ..............................................................................................................................................................................
DOKŁADNY ADRES: ..........................................................................................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY I EEMAIL: ........................................................................................................................................
Maksymalna liczba osób do przyjęcia: ..................................................................................................................................
Preferencje dotyczące przyjęcia młodych:
- płeć: ............................

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą
o otworzenie drzwi swoich domów i ugoszczenie
pielgrzymów w dniach 25 lipca–1 sierpnia 2016
(lub krócej). Spodziewamy się ludzi młodych,
w wieku od 14 do 35 lat, nastawionych na głębokie
przeżycie religijne, ale także na poznanie Polski,
Krakowa i Polaków. Nie oczekują oni wielkich wygód.
Będą mieli własne śpiwory i karimaty.
Prosimy o nocleg dla nich oraz o zapewnienie
im śniadania. Wszelkie informacje z tym związane
będą przekazywane Państwu przez działający przy
paraﬁi Komitet Paraﬁalny ŚDM Kraków 2016.
Zostaną tam Państwo poinformowani
m.in. o dokładnym terminie przyjazdu i wyjazdu,
liczbie i narodowości młodych, miejscu ich odbioru
i godzinach powrotu z uroczystości.
Pozostałe
uroczys
elementy takie, jak np. transport młodych, organizacja
ich czasu wolnego, ubezpieczenie czy pomoc
w tłumaczeniach zapewni młodym Komitet
Paraﬁalny.

Dla mnie to właśnie to, co się działo w domach –
ciepłe, bezinteresowne przyjęcie, rozmowy
z ludźmi, wspólna modlitwa, były najważniejsze
w całym wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży
w Brazylii i pozostawiły najwięcej wspomnień.
Liczy się gościnność i serdeczne przyjęcie; język,
wielkość mieszkania, zasobność domu nie są ważne.
Pielgrzymi to młodzież – nie mają dużych wymagań,
nie muszą mieć łóżka, wystarczy materac, karimata...
ROKSANA

Wypełnioną WSTĘPNĄ DEKLARACJĘ prosimy złożyć w swojej paraﬁi

W lipcu 2013 w Rio de Janeiro młodzież całego
świata niecierpliwie oczekiwała na ogłoszenie
przez Ojca Świętego Franciszka miejsca kolejnych
Światowych Dni Młodzieży. Dziś wiemy, że to my,
Polacy, zostaliśmy wybrani na gospodarzy i w dniach
26–31 lipca 2016 młodzi ze wszystkich kontynentów
spotkają się w Krakowie. By mogli oni w pełni
przeżyć ten czas, już teraz musimy wspólnie podjąć
trud przygotowania organizacyjnego i duchowego.

ŚWIADECTWA

Możliwość przyjęcia osób niepełnosprawnych:
tak
nie
Możliwość korzystania z Internetu:
tak
nie
Inne ważne uwagi i propozycje: ................................................................................................................................
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