
Informacje dla uczestników indywidualnych  

 

Drodzy młodzi!!! 

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 z Was może zgłosić się na spotkanie 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. Każda niepełnoletnia osoba może zgłosić się sama o ile ma 

pełnoletniego opiekuna którego trzeba wpisać w zgodę na udział. Niepełnoletni uczestnicy, 

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

stronie internetowej: www.cdmsiedlce.pl).  

2. Przypominamy że spotkanie jest 2 dniowe, więc zabierz ze sobą namiot i śpiwór, bądź 

znajdź nocleg w grupie osób z namiotem. Nie ma namiotów koedukacyjnych – warto  

o tym pamiętać. 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. 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! 

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

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

i niebezpiecznych przedmiotów!!! 

6. Możesz zabrać ze sobą wielkie, kolorowe flagi, oznakowane przez siebie. W czasie 

spotkania będzie okazja je zaprezentować. Liczymy na pomysłowość! 

7. Zachęcam do przygotowania się przez rachunek sumienia do Sakramentu Pokuty z którego 

będzie można skorzystać podczas spotkania.  

8. Eucharystie sprawowane będą: w piątek o godz. 18.00 i w sobotę o godz. 15.00. Zadbaj  

o to byś mógł w nich uczestniczyć ubrany w coś białego. Jeśli jesteś ministrantem zabierz 

ze sobą albę lub komżę. Wszystkie dziewczyny zaproszone są do sypania kwiatków 

podczas procesji Eucharystycznej z racji oktawy Bożego Ciała (koszyki i suszone kwiaty 

organizujecie sobie same).  



9. Pamiętaj o przestrzeganiu regulaminu i uczestnictwie we wszystkich punktach spotkania.   

10. 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.  
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