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Gdańsk, 20.04.2016 r. 

 

Werbiści: spotkania z Miłosierdziem i Azją 

Chludowo, pod Poznaniem 

28 czerwca-2 lipca 2016  

 

Koncerty, inspirujące konferencje, wspólne Eucharystie, osobiste dyskusje i spotkania z ciekawymi 

osobami ze świata misyjnego, a to wszystko w towarzystwie aktywności sportowej i relaksu. Brzmi 

ciekawie? To wszystko na ósmym już Misyjnym Święcie Młodych w Chludowie pod Poznaniem w 

dniach 28 czerwca – 2 lipca. Tym razem tematem przewodnim będzie Boże Miłosierdzie i jego rola 

w życiu każdego człowieka, pod hasłem #OgarnijMnie.  

 

- Jako tło misyjne, dla naszego święta, wybraliśmy Azję. Poznamy misjonarzy, którzy pochodzą z tego 

kontynentu, a aktualnie pracują w Polsce oraz tych, którzy z Polski wyjechali do pracy misyjnej w Azji-

mówi Marta Molińska-Glura – jeden z liderów Werbistowskiego Centrum Młodych TABOR i dodaje – 

Ósme Misyjne Święto Młodych to już ostatnia szansa na dobre przygotowanie się do Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie, stąd nasz pomysł, by tegoroczne spotkanie też skoncentrować wokół miłości 

Miłosiernego Boga Ojca.  

 

Wśród osób, z którymi młodzi ludzie będą mogli porozmawiać podczas tych dni są: Abp Stanisław 

Gądecki – metropolita poznański; o. Michał Olszewski SCJ - znany rekolekcjonista i założyciel grupy 

medialnej Profeto; o. Jordan Śliwiński OFMCap - spowiednik i rekolekcjonista;  

o. Kazimierz Szymczycha SVD – misjonarz Afryki oraz sekretarz Komisji ds. Misji Episkopatu Polski;  

o. Krzysztof Malejko SVD – misjonarz pracujący na co dzień w Wietnamie; Darek Malejonek – 

założyciel i lider zespołu Maleo Reggae Rockers.  

 

Każdego wieczoru odbywać się będą koncerty zespołów grających muzykę z dobrym przekazem, takie 

jak: Maleo Reggae Rockers, Ninive oraz Rock & Fire. A oprawę muzyczną każdego dnia zapewni 

Tabor Music Team.  

 



 

 

Każdego wieczoru zaplanowane są dodatkowe wydarzenia, jak niecodzienna dyskoteka – tzw. 

Chrystoteka, czy Misterium o Bożym Miłosierdziu, które młodzież będzie mogła przeżywać w tej 

wyjątkowej wspólnocie, jaka się utworzy podczas tych dni w Chludowie.  

 

Organizatorem wydarzenia jest Zgromadzenie Słowa Bożego (Werbiści) wraz z Werbistowskim 

Centrum Młodych TABOR.  

 

Kontakt dla dziennikarzy:  

Agnieszka Kminikowska, email: agnieszka@enterpr.pl, tel.: +48 662 051 858     

mailto:agnieszka@enterpr.pl

