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Czcigodni księża i opiekunowie! 

Jerycho Młodych w 2022 roku odbędzie się w dniach 17-18 czerwca w Woli Gułowskiej. 

Hasłem tegorocznego spotkania jest: „CarloStrada. Eucharystia – moją autostradą do nieba”. 

Patronem spotkania jest bł. Carlo Acutis, który będzie obecny pośród nas w swoich 

relikwiach.  

1.  Każdy ksiądz, katecheta czy inna dorosła osoba zgłasza grupę, bądź pojedyncze osoby za 

pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: www.cdmsiedlce.pl. Zapisy 

rozpoczynają się dnia 18 maja, a kończą – 12 czerwca (będzie też możliwość zapisania 

się w trakcie trwania Jerycha). Przy zgłaszaniu podajemy swoje dane (listę uczestników, 

wraz z numerami PESEL potrzebnymi do ubezpieczenia, przesyłamy na adres email: 

duszpasterstwo.siedlce@gmail.com do 12 czerwca). Niepełnoletni uczestnicy, oprócz 

podpisanego regulaminu, dołączają zgodę rodziców (materiały dostępne są na stronie 

internetowej: www.cdmsiedlce.pl). Opiekun grupy bierze na siebie odpowiedzialność  

i troskę o uczestników (szczególnie należy przypomnieć o zabraniu przyjmowanych 

leków). Zabezpieczeniem medycznym spotkania zajmą się ratownicy medyczni, którzy 

przybędą wynajętą karetką. 

2. Przy zgłaszaniu grupy należy podać czy autokar, który ją przywiezie, zostanie na noc (nie 

ma przewidzianych noclegów dla kierowców). Młodzież nocuje w przywiezionych przez 

siebie namiotach (nie ma namiotów koedukacyjnych – warto o tym wcześniej 

poinformować). Organizatorzy zapewniają uczestnikom następujące posiłki – w piątek 

przewidziana jest obiadokolacja (o godz. 19.30), a w sobotę: śniadanie, obiad i kolacja. 

Należy zabrać ze sobą suchy prowiant na piątek. Organizatorzy zapewniają wrzątek, 

herbatę oraz kawę (dostępne nie tylko w czasie posiłków, ale 24h/dobę).  

3. Recepcja będzie działać w piątek od 10.00 do 12.00 (w razie potrzeby – dłużej). 

Wpisowe wynosi 30 zł – płatne przy recepcji na miejscu. Spotkanie rozpocznie się  

o godz. 12.00 – zawiązaniem wspólnoty, które odbędzie się na scenie przy boisku 

szkolnym obok klasztoru.  

4. Do opiekuna grupy należy zadbanie o to, by wszyscy uczestnicy, którzy z nim przyjadą 

mieli miejsce do spania w namiocie oraz własne śpiwory. 

5. Na miejscu będą przenośne i stałe toalety (budynek szkoły i klasztoru) oraz prysznice 

z ciepłą wodą (w budynku i w specjalnym kontenerze). Uczestnicy zabierają ze sobą 

przybory toaletowe i ręcznik. Pamiętajmy o spakowaniu ubrania na każdą, także 

deszczową pogodę. Przygotujmy się jednak na słońce – zabierając nakrycia głowy i krem 

z filtrem. Przydadzą się też środki na komary! 

6. Bezwzględnie zabrania się przywożenia i używania kuchenek gazowych i wszelkich 

materiałów łatwopalnych oraz alkoholu, papierosów, innych używek, a także ostrych 

i niebezpiecznych przedmiotów!!! 

7. Każda grupa przywozi ze sobą wielkie, kolorowe flagi, oznakowane przez siebie. 

W czasie spotkania będzie okazja je zaprezentować. Liczymy na pomysłowość! 
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8. Zachęcam do organizacji modlitewnego spotkania przygotowującego do uczestnictwa 

w Jerychu, ukierunkowanego na przygotowanie się młodzieży do Sakramentu Pokuty. 

9. Kapłani zabierają ze sobą albę i stułę (najlepiej dwustronną – spowiedniczą). Eucharystie 

sprawowane będą: w piątek o godz. 18.00 i w sobotę o godz. 15.00. Wszyscy kapłani 

zaproszeni są do koncelebry. Należy zachęcić młodzież, by uczestniczyła 

w Eucharystiach ubrana na biało. Wszystkie dziewczyny zaproszone są do sypania 

kwiatków podczas procesji Eucharystycznej z racji oktawy Bożego Ciała.  

10. W piątkowe popołudnie chcemy dać uczestnikom możliwość spowiedzi. Proszę 

wszystkich kapłanów o posługę spowiedniczą. Ponadto, planuję zorganizować dla 

chętnych nocną adorację NS, która odbędzie się w bocznej kaplicy sanktuarium. 

Wychodząc naprzeciw prośbie młodych o nocny dyżuru spowiedniczy, proszę kapłanów 

do podjęcia tej posługi właśnie w czasie adoracji.  

11. Bardzo proszę o niezabieranie ze sobą przypadkowych osób, z którymi mogą być 

problemy! Proszę o odpowiedzialność w tym względzie! 

12. Opiekunowie grupy zobowiązani są do pilnowania i egzekwowania, by uczestnicy, 

którzy z nimi przyjechali przestrzegali zasad regulaminu oraz uczestniczyli we 

wszystkich punktach spotkania.  

13. Zwracam się z ogromną prośbą, by opiekunowie, a przede wszystkim księża, czuli się 

odpowiedzialni za spotkanie i reagowali na wszelkie przejawy nieporządku. 

14. Podczas tegorocznego spotkania Jerycho Młodych będzie otwarty również nasz sklepik  

z pamiątkami w którym będzie można zapatrzeć się pamiątki ze spotkania oraz gadżety 

CDM-u.  

 

Ks. Radosław Piotrowski 

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 


