I Ty możesz zostać wolontariuszem – to proste!

Tego jeszcze nie było !!!
Nawet nie wiesz jak wiele wydarzeń Cię ominie jeśli nie
spędzisz z nami Światowych Dni Młodzieży. Wspólne wyjazdy,
spotkania i zabawa to zaledwie część całego programu ŚDM jaki
przygotowujemy dla pielgrzymów i dla nas.

Gdzie będziemy działać?
1 dzień – przyjazd pielgrzymów
- Łosice (Polinów) – 2 dzień
- Siedlce – 2 dzień
- Międzyrzec Podlaski – 3 dzień
- Kodeń, Leśna Podl., Janów Podl., Pratulin, Kostomłoty – 4 dzień
5 dzień – pielgrzymi są w rodzinach + Dni Łosic (wieczorem)

Kiedy, co i jak?
20 lipca – przyjazd pielgrzymów (popołudnie)
21 – 25 lipca – pobyt młodzieży w parafii – modlitwa,
wyjazdy, konferencje, spotkania i prace w grupach, wspólne spędzanie
czasu i integracja.

… i do Krakowa razem !!!
29 – 31 lipca – (piątek, sobota, niedziela) pobyt w Krakowie na
wydarzeniach centralnych i spotkanie z papieżem Franciszkiem.
Jeśli chcesz jechać razem z nami, nie wahaj się – są jeszcze wolne miejsca!
Koszt wyjazdu – 220 zł – 30 czerwca zamykamy listę !!!

Odwiedź stronę - www.krakow2016.com

W dalszym ciągu potrzebujemy wolontariuszy, czyli osób, które
pomogą nam w logistycznej i technicznej organizacji pobytu pielgrzymów
w dekanacie. Każda pomocna dłoń się liczy! Nie martw się, jeśli nie znasz
języka lub wydaje Ci się, że sobie nie poradzisz– tu wszyscy działamy
RAZEM i wspieramy się.
Przy zgłoszeniu się do wolontariatu podaj:
- imię i nazwisko oraz wiek
- adres zamieszkania
- telefon –KONIECZNIE !!!
- mail
Zgłosić możesz się za pomocą maila, telefonicznie lub za pośrednictwem Facebook’a

Dla wolontariuszy organizujemy ognisko integracyjne poza Łosicami.
Dla wszystkich wolontariuszy i uczestników spoza Łosic
zapewniamy nocleg i wyżywienie

Tu szukaj informacji
Profil Facebook’owy – Światowe Dni Młodzieży, Łosice-Kraków 2016
Strona parafialna – zygmuntlosice.pl (zakładka ŚDM)
Profil Facebook’owy – Parafia pw. Św. Zygmunta w Łosicach

Skontaktuj się z nami
Możesz skontaktować się z nami poprzez wyżej wymienione
strony przez Facebook’a ale również możesz skorzystać z:
- mail młodzieżowy – mlosice@o2.pl
- telefon ŚDM Łosice- 883 50 52 43

Nie bój się! Wypłyń na głębie z nami i z Chrystusem.

