WOLONTARIAT ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W PARAFII MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ WYZNAWCÓW W WARSZAWIE NA SIEKIERKACH
„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim
naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliźniemu.
(...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która
przewyższa to, czego dokonał.”
Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji,
Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5 grudnia 2001)

Najbliższe Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016 roku w Krakowie. Wydarzenie to poprzedzać
będą „Dni w Diecezjach”, kiedy to około 300 tys. młodych z zagranicy odwiedzi swoich polskich rówieśników we
wszystkich diecezjach.
Także nasza parafia włącza się w to wielkie wydarzenie Kościoła Powszechnego. W dniach 20-25 lipca będziemy gościć
młodzież z zagranicy.
Jako gospodarze miejsca przyjmujemy przyjezdną młodzież, oraz realizujemy dla nich program „Dni w Diecezjach”:
20 lipca 2016 – Przyjazd
21 lipca 2016 – Dzień Kultury i Historii
22 lipca 2016 – Dzień Pielgrzymowania i Dzieł Miłosierdzia
23 lipca 2016 – Ogólnodiecezjalne spotkanie Młodzieży przy Świątyni Opatrzności Bożej – Warszawskie Uwielbienie
24 lipca 2016 – Dzień w Parafiach i Rodzinach
25 lipca 2016 – Wyjazd młodzieży do Krakowa
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w przygotowaniach i organizacji Dni Diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży
w dniach 20-25 lipca 2016 roku jako wolontariusz w naszej parafii.
Jeżeli jesteś:





Osobą pełnoletnią,
Akceptująca i wyznającą wartości chrześcijańskie,
Ciekawą świata i otwartą na kontakt z drugim człowiekiem,
Odpowiedzialną i sumienną w realizacji podejmowanych działań.
Zgłoś się do nas i zostań wolontariuszem Diecezjalnych Dni ŚDM w naszej Parafii!

Wszystkim wolontariuszom zapewniamy:






Podpisanie umowy wolontariackiej,
Ubezpieczenie na czas realizacji zadania,
Opiekę duchową,
Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu,
Satysfakcję ze wspólnej pracy dla drugiego człowieka:)

Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy przygotowań wolontariuszy w naszej parafii: o. Przemysław Belcyr SP, e-mail:
przemek_belcyrschp@wp.pl., oraz Jakub Influecki.

UWAGA WOLONTARIUSZE ŚDM!
Najbliższe spotkanie organizacyjne ŚDM w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 28 lutego o godzinie 19.00 w sali
konferencyjnej budynku kolegium przy ul. Gwintowej 3. Kolejne spotkanie planowane jest na dzień 20 marca, również
o godzinie 19.00. Serdecznie zapraszamy!

