
Ukryty skarb 
Życie wewnętrzne i solidarność 

● Odkryć to, co łączy różne tradycje chrześcijańskie 
● Cieszyć się z zaangażowania tych, którzy starają się, 

by świat był lepszy 
● Znaleźć wewnętrzną przestrzeń, by przyjąć skarb 

Bożej obecności 
● Uczyć się, jak stawać się zaczynem pokoju i przyjaźni wśród wszystkich ludzi 

3 sposoby uczestniczenia 
1. Cały weekend (dla osób w wieku 16-35 lat) piątek 28 kwietnia – poniedziałek 1 maja 2017 
- przyjazd do Birmingham w piątek wieczorem (lub w sobotę rano) 
- wyjazd w poniedziałek około południa 
2. Program jednodniowy (dla osób w wieku 16-18 lat) sobota 29 kwietnia 
- przyjazd do 10:45, wyjazd około 20:30 po modlitwie wieczornej 
3. Modlitwy w centrum miasta (dla wszystkich, bez zgłoszeń) 

Zakwaterowanie 
- Osoby pełnoletnie (18+) będą goszczone przez mieszkańców miasta w jednej z ośmiu 
jego dzielnic (prosimy o zabranie ze sobą śpiworów). 
- 16-17-latkowie mogą wziąć udział w spotkaniu tylko z dorosłymi opiekunami, którzy są 
odpowiedzialni za zapewnienie właściwego zakwaterowania dla siebie i podopiecznych. 
Aby uzyskać pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca proszę się kontaktować 
z taizebirmingham@gmail.com 

Program 
Wspólne modlitwy w kościołach w centrum miasta; spotkania tematyczne dotyczące wiary 
i zaangażowania w życie społeczne; czas na refleksję biblijną i ciszę; spotkania w małych 
grupach z osobami z innych środowisk. 

Pomoc 
Przed i w czasie trwania weekendu kilka ekip będzie pomagało przy wydawaniu posiłków, 
przygotowaniu spotkań tematycznych i miejsc modlitwy, w punkcie informacyjnym, 
przygotowaniu oprawy muzycznej, itp. Jeśli możesz pomóc prosimy o zaznaczenie tego 
w swoim zgłoszeniu. Jeśli mieszkasz w West Midlands i chciałbyś pomóc przed 
spotkaniem, napisz do taizebirmingham@gmail.com  

Udział w kosztach 
Proponowana suma pokrywa koszty posiłków (obiadów i kolacji) i przejazdów komunikacją 
miejską (jeśli potrzebne). Udział w kosztach przesłąny:  
- do 28 lutego: Cały weekend: £30 (£20 bez karty na przejazdy); Program jednodniowy: £12; 
- od 1 marca: Cały weekend: £40 (£30 bez karty na przejazdy); Program jednodniowy: £18. 

Zgłoszenia 
Więcej informacji i zgłoszenia na: www.taize.fr/birmingham 

Przywieź ze sobą Ukryty skarb! 
W naszym świecie pełnym głębokich podziałów prosimy uczestników „Ukrytego skarbu” 
o wprowadzenie w życie jakichś działań na rzecz przyjaźni i solidarności, i zabranie tego 
doświadczenia ze sobą na spotkanie. 

 (13.02.2017)
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