Participa en el pelegrinatge de Confiança a través
de la Terra de Taizé a Roma
Dll, 8/10/2012 per Secretariat Int...
Espai de recursos
El 35è pelegrinatge de Confiança a través de la Terra de Taizé serà a Roma del 28
de desembre al 2 de gener. Des del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) et
proposem anar-hi des del dia 26 de desembre, a la nit, fins el dia 2 de gener. Hi
anirem amb vaixell juntament amb els joves i agents de pastoral de la resta de
diòcesis amb seu a Catalunya i Balears!

Aquest pelegrinatge, emmarcat en el començament de l’Any de la fe, ens encoratja
a seguir el que ens diu la Nota amb indicacions pastorals per a l’Any de la fe de la
Congregació per a la doctrina de la fe: «Cal encoratjar els pelegrinatges dels fidels
a la seu de Pere, per a professar la fe en Déu Pare, Fill i Esperit Sant, unint-se a
aquell que avui està cridat a confirmar en la fe els seus germans (cf. Lc 22,32).»
Participar en aquesta trobada suposa...
- Pregar, cantar i restar en silenci a les grans basíliques de la ciutat al costat de
milers de joves,
- Anar a les fonts de la fe i de la caritat amb joves de tot Europa i d'altres
continents,
- Experimentar l'hospitalitat de les famílies de Roma i els seus voltants,
- Dialogar amb testimonis de l'Evangeli que tracten d'afrontar els reptes actuals,
- Pelegrinar per les tombes dels apòstols i visitar les catacumbes,
- Tenir una trobada amb el Papa Benet XVI i pregar amb ell per la pau al món i la
confiança entre els éssers humans...
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Informació pràctica
Les trobades europees es dirigeixen principalment a joves i persones adultes
d'entre 17 i 35 anys.
Els qui tinguin menys de 18 anys necessiten portar una autorització paterna que
els permeti participar en la trobada europea sota la responsabilitat d'un
acompanyant.
Les inscripcions es fan a través de cada delegació diocesana de joventut.

+ Informació (preus, inscripcions...) al web www.jovesij.com i
www.taize.fr
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