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19-21 Czerwca 2020

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5, 36)
Drodzy Duszpasterze!
Dziękuje Wam serdecznie za obecność i pomoc w organizacji ubiegłorocznych DNI MŁODYCH w Laxton Hall.
Wielu z Was, aby przybyć ze swoimi podopiecznymi musiało wpierw „pochodzić za młodymi” (zachęcać ich do wyjazdu,
rozmawiać z rodzicami, motywować) a następnie z wyprzedzeniem organizować zastępstwo na ten czas w Parafii.
Nieraz wiązało się to z konkretnym wysiłkiem i kosztami. Dziękuje Wam za to!
Zeszłoroczne spotkanie możemy uważać za bardzo udane. Wielu młodych ludzi wyjechało zapalonych
entuzjazmem wiary. Zależy nam, aby dzieło DNI MŁODYCH nie było wydarzeniem jednostkowym, lecz stało się naszym
wspólnym, rokrocznym dziełem.
Rozpoczynamy przygotowania do kolejnych Dni Młodych, które w tym roku odbędą się w dniach 19-21 czerwca.
W związku z tym wraz z Organizatorami zebraliśmy najważniejsze informacje o tegorocznych DNIACH MŁODYCH,
co przedstawiamy w poniższych punktach.
Z poważeniem
ks. Stefan Wylężek wraz z organizatorami

NASZA MISJA
Pomysł na “Dni Młodych” jest odpowiedzią na potrzebę słuchania przez Kościół ludzi młodych. Jest próbą
odpowiedzi naszych wspólnot na intuicję papieża Franciszka zawarte w adhortacji „Christus Vivit”. Pewni słuszności Ewangelii,
pragniemy głosić młodym kerygmat: „Jezus Chrystus, nasz Pan jest obecny w Twojej historii życia. Nie jest On martwą postacią
lecz ciągle żyje i pragnie się z Tobą spotykać w Twojej wspólnocie”. W Laxton Hall pragniemy zatem stworzyć przestrzeń do
spotkania młodego człowieka z Jezusem i budowania relacji rówieśniczych, odkrywania swoich najgłębszych pragnień, umacniania świadomości przynależności do Kościoła, pozbycia się lęku, który często towarzyszy młodym ludziom szukającym sensu
życia, zadającym pytania i szukającym ostatecznych odpowiedzi: co mam czynić?
GOŚCIE
Naszymi gośćmi będą w tym roku między innymi Ks. Paweł Trajewski (kapłan diecezji legnickiej, student w Rzymie)
Andrzej Wronka (katolicki apologeta) zespół Rymcerze (zespół hip-hop’owy) oraz schola pod przewodnictwem
Hanny Tracz (absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie).

FORMA ZAPISU I PLATNOŚĆ
W tym roku zapis do uczestniczenia w DNIACH MŁODYCH będzie odbywać się drogą internetową.
ZAPISY TRWAJĄ OD 15 GRUDNIA 2019 DO 30 KWIETNIA 2020r.
Poniżej przedstawiamy etapy, zapisu UCZESTNIKA, WOLONTARIUSZA i OSOBY DUCHOWNEJ (ksiądz, siostra zakonna):
1.Wpisujemy w przeglądarkę adres oficjalnej strony internetowej DNI MŁODYCH: www.dnimlodych.co.uk.
2.Klikamy na łącze: ZAPISZ SIĘ JAKO UCZESTNIK lub ZAPISZ SIĘ JAKO WOLONTARIUSZ lub ZAPISZ SIĘ JAKO OSOBA
DUCHOWNA
3.Wypełniamy formularz podając na początku niego poprawny adres emailowy
4.Drukujemy email, który jako potwierdzenie przyszedł na skrzynkę (jeśli nie przyjdzie, oznacza to błąd w podanym adresie
emailowym, trzeba wypełnić jeszcze raz wpisując poprawnie email, sprawdź ewentualnie SPAM). Na końcu wydrukowanego
przez nas emaila, będzie znajdować się miejsce na podpis Twojego rodzica/opiekuna. Podpis oznacza akceptację regulaminu
i zgodę na Twój udział w wydarzeniu
5.Wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna email wraz z opłatą £30 przynosimy do Księdza Proboszcza, który
przyjmuje zgłoszenie czyniąc odpowiednie podpisy. Zgłoszenia przechowuje Parafia i nie należy ich wysyłać do Biura PMK
w Londynie
6.Na podstawie zgłoszeń online, zostanie pobrana opłata bezpośrednio z konta parafialnego po zakończeniu terminów
zapsiu. Prosimy nie wysyłać pieniędzy przelewem/czekiem czy przekazywać gotówkę do Biura PMK w Londynie.
WOLONTARIUSZE
Gorąco zapraszamy aby do grupy młodzieży dołączali się wolontariusze. Mogą być nimi osoby pełnoletnie (patrz Regulamin),
które powinni mieć DBS oraz podpisany dokument Safeguarding. Wyrobienie tych dokumentów dla wolontariuszy leży po
stronie parafii. Sugerujemy aby na każde 10-ciu uczestników parafia zabrała z sobą 1 wolontariusza (nie liczymy osoby
duchownej).
WSPÓŁPRACA
W ramach promocji jak w ubiegłym roku pragniemy zaprosić do czynnej współpracy poprzez ogłoszenia parafialne,
biuletyny, tablice informacyjne, zamieszczając gotowe informacje na stronach parafialnych (będziemy wysyłać na email
parafialny konkretne new’sy, wystarczy skopiować tekst, wkleić grafikę, która będzie w załączniku). Będziemy zamieszczać
różne posty na oficjalnych profilach społecznościowych. W tym celu prosimy o polubienia i udostępnienia na swoich profilach.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy w tym pierwszym etapie promocyjnym. Zapraszamy również do
czynnego uczestnictwa w ramach tych działań w audycjach radiowych, programach telewizyjnych oraz słowa pisanego
w materiałach Public Relations. Zwracamy się z gorącą prośbą do naszych AMBASADORÓW, młodych ludzi którzy
w ubiegłym roku na I edycji DNI MŁODYCH deklarowali chęć pomocy.
SAFEGUARDING
W organizacji transportu młodzieży z Parafii na Dni Młodych prosimy wziąć pod uwagę przepisy Safeguarding. Dotyczą one
kapłana oraz wszystkich, którzy w czasie transportu pełnią rolę liderów (ponad 16 lat) jak i wolontariuszy (ponad 18 lat).
Pamiętajmy, iż wg zasad Safeguarding na ilość uczestników przypada odpowiednia liczba opiekunów (liczona w oparciu
o wiek i ilość uczestników.) Przypominamy że DBS świadczy jedynie o niekaralności, dlatego z każdym kto pełni w parafii rolę
lidera/animatora/wolontariusza a ma kontakt z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi należy mieć sporządzony dokument
w formie umowy o akceptacji zasad Safeguarding (wzory tych umów posiada Officer Safeguarding każdej diecezji).

