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Drodzy Ksiqza,

Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Liderzy polonijnych wspolnot mlodziezowychl

Zblilajqsiq Swiatowe Dni Mtodziezy w Lizbonie. To jest wielkie wydarzenie wiary zainicjowane przez
Ojca sw. Jana Pawla ll, W czasie kolejnych spotkan pokolenia mlodych odkryty jak niezwykle cenne jest
doswiadczenie obecnoSci Boga we wspolnocie Ko6ciola, Takie doswiadczenie moze okazac siq przelomowym
w zyciu religijnym.mtodych ludzi, GorEco zachgcam, aby ju? organizowa6 grupy, ktore chcq wziE6 udzial w
przyszlorocznych Swiatowych Dniach Mtodziezy i przygotowac siq do tego wydarzenia. Bardzo wazne jest
duchowe przygotowanie przez rozwalanie Slowa Bozego, modlitwq i Zycie wiary, Zachgcam do odwiedzenia

wydarzenia.

Dla Mlodziezy polonijnej istniejq dwie mozliwo6ci rejestracji uczestnictwa w Swiatowych Dniach
Mlodziezy: zalogowanie sig przez lokalne duszpasterstwo (diecezja zamieszkania) lub Wzez

Polskie Krajowe Biuro Organizacyjne Swiatowych Dni Mlodziezy otworzylo nam mozliwoSc rejestracji,
jako grupa polonijna pod haslem: . Zachqcam do tego, niezaleznie od ostatecznej decyzji grupy, czy
chce wyruszyc ze swojq diecezjq zamieszkania czy z polskimi grupami. Rejestrowanie na stronie polskiej daje
mozliwo6d kontaktu i lqczenia grup polskich i polonijnych, Powstawala , ktora moze w
sposob wizualny jednoczyi wszystkich, ktorzy przygotowujq siq do SDM zarowno z Polski jaki z zagranicy.
Przy jakichkolwiek trudno5ciach proszQ kontaktowai siq z (KBO)

PBO przygotowalo ofeftg sprzedazy grupowych (w bardzo przystqpnych cenach) na
wyiazd do Portugalii. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: biuro@sdmpolska.pl,

Krajowe Biuro Organizacyjne SDM ma tez mozliwo66 rezenrvacji biletow do takich miast Europy jak -
Madryt, Barcelona, Paryl. Jezeli w tych miastach zawiqhe sig grupa polonijna to ksiqdz lub organizator grupy
mohe zarejestrowac sig w systemie polskim i wskazai punkt przygotowafi, ktory ukaze siq na mapie, W
zaleznoSci od stopnia zainteresowania bqdziemy rpzwalac mozliwosc zwrocenia sig o dofinansowanie projektu

- np. ,,Polacy razem". Dofinansowanie na autokar z Madrytu, Barcelony czy Paryla byloby wystarczajqce - dla
mlodzie?y polskiej i polonijnej.

Jesli znajdq siq ksigza w okolicy tych miast, jako organizalorzy grup - to wtedy organizujq wyjazd -
przykladowo 20 osob z Polonii i 25 Polakow. Polacy majq tak ustawione loty, ze mogq jeden dzien zosta6 w
danym mieScie,

JeSli takie grupy i taki punkt przygotowan powstanie na mapie - to KBO skoordynuje dzialania. W
zalqczniku pokazujg miasta, z ktorych grupy mogEwyruszyi,

Zachqcam odpowiedzialnych do

Warszawa, 15 wrzesnia 2022r.

na Swiatowe dni MtodzieZv w Lizbonie.


