
Od 28 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. miasto Rzym gościło  uczestników 35 

Europejskiego Spotkania Młodych. Czterdzieści tysięcy młodych pielgrzymów z całej Europy i spoza 

niej zjechało się do włoskiej stolicy, by przez sześd dni modlid się, rozmyślad i uczestniczyd w życiu 

parafii, rodzin oraz wspólnot zakonnych Rzymu i okolic.  

Z naszej diecezji na Pielgrzymkę zaufania przez ziemię w Rzymie  wyruszyło aż 5 autokarów w 

tym wielu KSM-owiczów . Młodzi z całej diecezji mieli okazję zwiedzid włoską stolicę, spotkad się z 

Papieżem Benedyktem XVI i wspólnie z młodzieżą z całej Europy modlid się o pokój na świecie.   

28 grudnia odbyło się przyjęcie w parafiach , rodzinach i wspólnotach zakonnych .  Każdy 

dzieo rozpoczynaliśmy poranną modlitwą w goszczących parafiach,  następnie wyruszaliśmy na 

zwiedzanie Wiecznego Miasta , a dzieo wieoczyliśmy modlitwą w rzymskich bazylikach.   

Myślę , że dla każdego z nas najważniejszym momentem z całego spotkania była wspólna 

modlitwa na placu św. Piotra  z Papieżem Benedyktem XVI.  Tysiące młodych w ciszy i skupieniu z 

lampionami w ręku wspólnie  modliło się.  Dla nas Polaków cudownie było usłyszed Papieża 

przemawiającego w polskim języku. Dla mnie osobiście modlitwa przy grobie bł. Jana Pawła II była 

szczególnym i niezapomnianym momentem.  Watykan wywarł na nas wszystkich imponujące 

wrażenie, ogrom budowli i ta niesamowita atmosfera modlitwy.   

Na Europejskim Spotkaniu Młodych Sylwester wygląda bardzo ciekawie. Najpierw modlimy 

się w goszczących nas parafiach , a potem rozpoczynamy święto narodów. W parafiach spotykają się 

różne narodowości, podczas sylwestra każdy kraj przygotowuje  charakterystyczny taniec ze swojego 

kraju. Niesamowite jest to iż pomimo barier językowych wszyscy się rozumieli i świetnie bawili.  

1 stycznia  wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej w swojej parafii, liturgia odbyła się w 

języku włoskim.  Uczestnicy czy to w rodzinach, czy parafiach dostali świąteczny obiad. 2 stycznie 

2013 roku zakooczyła się pielgrzymka.  

  Taize pozwala nam spotkad niesamowitych ludzi z różnych krajów. W tym roku do Rzymu 

przybyło najwięcej Polaków. W metrze, na ulicach często słyszeliśmy  rozmowy Polaków .   Rzym 

wywarł na nas ogromne wrażanie, mnóstwo zabytków , przepiękne bazyliki i bliskośd Papieża.   

Wielu KSM –owiczów było bardzo zadowolonych z pielgrzymki i dało piękne świadectwo 

zaufania i oddania Bogu.   

Do zobaczenia za rok na 36 Europejskim Spotkaniu Młodych .  

Emilia Sasinowska  

Z-ca Prezesa KSM DŁ  

 

 

 

 


