
Rio in Częstochowa! - Europejskie Forum Młodych 2013 

 (23-28 lipca) 

 

Najbliższe Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) 

w Rio de Janeiro!!! Brazylia, słońce, gorąca 

muzyka, plaża…. i młodzi ludzie z całego 

świata, pełni radości z wiary w Boga!        

Na pewno bardzo chciałbyś tam być,                

ale nie oszukujmy się, to trochę daleko… 

Więc jeśli z różnych przyczyn nie możesz 

jechać w lipcu do Brazylii,                                     

to przyjedź do… Częstochowy!  

Przeżyj Światowe Dni Młodzieży w duchowym sercu Polski wraz z młodymi z całej Europy! 

Przyjedź, aby spotkać Boga i wspólnie mówić o Nim innym! 

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) – tak brzmi hasło tegorocznych 

Światowych Dni Młodzieży, które będzie też hasłem Europejskiego Forum Młodych 2013 - 

Rio in Częstochowa! 

Organizatorem Rio in Częstochowa! jest katolicka Wspólnota Emmanuel we współpracy z 

Archidziecezją Częstochowską. Patronat honorowy nad Forum objął Arcybiskup Metropolita 

Częstochowski dr Wacław Depo i Biskup Radomski Henryk Tomasik. 

 

Kiedy, gdzie i dla kogo? 

o Równolegle z ŚDM w Rio, czyli 23 – 28 lipca, 5 dni 

o W Częstochowie - mieście Czarnej Madonny, gdzie odbywały się ŚDM w 1991 roku 

o Dla młodych ludzi ze wszystkich krajów Europy w wieku 16 – 30lat 

o WOLONTARIAT! 20-28/29 lipca! Chcesz pomóc w przygotowaniu Rio in Częstochowa? 
Zostań wolontariuszem i przyjedź na Forum już 20 lipca!  
Zgłoszenia: wolontariat@rioinczestochowa.pl  
 

Wolontariuszy potrzebujemy do:  

• chóru 
• zespołu muzycznego 
• zespołu tanecznego 
• służby technicznej 
• służby porządkowej 

    • służby przy posiłkach 
    • eko-serwisu :-) czyli sprzątania 
    • kafejki Forum 
    • tłumaczeń (ang-pol, pol-ang) 

mailto:forum@rioinczestochowa.pl,%20%20media@rioinczestochowa.pl,%20wolontariat@rioinczestochowa.pl


Cena uczestnictwa w Forum  przedstawia się następująco: 

- rejestracja i dokonanie opłaty przed 30 kwietnia - 260 PLN 

- rejestracja i dokonanie opłaty przed 30 czerwca - 280 PLN 

- rejestracja i dokonanie opłaty po 30 czerwca- 300 PLN 

 

Cena zawiera w sobie opłatę za uczestnictwo w spotkaniu, noclegi oraz wyżywienie. 

 

Nie tylko Polska, ale caaały kontynent! 

Chciałbyś poznać ludzi różnych narodowości? To właśnie wspaniała okazja!                      

Spodziewamy się kilkuset młodych z różnych krajów Europy. Czyli z pewnością podszkolisz 

swoje zdolności językowe  Całe forum będzie odbywać się w języku polskim i angielskim, 

więc nikt nie będzie miał problemu ze zrozumieniem! 

Dzielić się z ludźmi wiarą, to znaczy czym? 

Chcemy spotkać się razem, by dzielić się tym, w co wierzymy, poznawać Boga i to,                          

że On naprawdę jest wśród nas! Pomocą będą nam m.in. konferencje, spotkania w małych 

grupach, rozmowy, Eucharystia i możliwość spowiedzi oraz Adoracja. A także pełna muzyki                                   

i energii modlitwa uwielbienia! 

O Bogu, którego spotykamy, chcemy mówić innym! Dlatego razem będziemy uczyć                      

się wychodzić do świata, i zapraszać innych do przeżywania wspaniałej przygody,                                             

w której wszystko jest możliwe! Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego! 

A co jeśli wcale nie jesteś przekonany, że Bóg istnieje, albo że mógłby Cię kochać?            

Przyjdź i skorzystaj z okazji, żeby porozmawiać z tymi, którzy w niego wierzą i zobaczyć                   

od środka, czym jest Kościół. 

Goście specjalni 

Swoją obecnością zaszczycą nas różni polscy i zagraniczni goście, m.in. Otto Neubauer, Msgr. 

Robert Sarno, Ks. Piotr Mazurkiewicz, Maria Pieńkowska, zespół muzyczny z Holandii – 

Jacob's Ladder, raper Bęsiu, zespół stronaB.  

Jest muzyka, jest impreza!  

Nie zabraknie muzyki i wspólnej zabawy! Przygotuj się na dynamiczne utwory,                        

których nigdy nie słyszałeś, kapitalne wieczory, koncerty i spotkania ze specjalnymi gośćmi!  

Masz talent! 

Daj sobie trochę czasu, aby być sobą w tym, co lubisz robić! A może jeszcze odkryjesz swój 

nowy talent!  W planie forum znajdą się tzw. talent corners – multum możliwości,                         

jak dobrze spędzić czas – m.in. muzyka, taniec, teatr, sport… 

 



Odkryj Częstochowę! 

Bądź w miejscu ważnym dla wszystkich Polaków i szczególnie blisko Matki Boga. 

Równocześnie poznaj Częstochowę inaczej niż z corocznej pielgrzymki! Pozwól się zaskoczyć! 

 

Ramowy program każdego dnia będzie wyglądał w sposób następujący: 

• Śniadanie 

• Modlitwa uwielbienia 

• Konferencja 

• Adoracja 

• Talents corner 

• Obiad 

• Czas wolny 

• Warsztaty 

• Grupy dzielenia 

• Czas na modlitwę prywatną 

• Msza Święta 

• Kolacja 

• Wieczór tematyczny 

 

Skąd się wzięło Europejskie Forum Młodych (ang. European Youth Forum – EYF)? 

Zaczęło się właśnie od 1991 roku, kiedy kilkaset młodych ludzi zebrało się w Altötting 

(Niemcy) w trakcie swojej drogi na Światowe Dni Młodzieży do 

Częstochowy. Od roku 1996 co roku spotykało się w tym 

bawarskim miasteczku coraz więcej osób, aby razem przeżywać 

wiarę i rozmawiać o Bogu. Organizatorem wszystkich wydarzeń 

była i nadal jest Wspólnota Emmanuel – katolicka wspólnota, 

która skupia w sobie ludzi różnych stanów: małżeństwa, osoby 

samotne, księży i osoby konsekrowane, którzy pragną żyć w 

radości, Adoracji, we współodczuwaniu z innymi i 

ewangelizacji. 

Z biegiem czasu zaczęło odbywać się w Altötting coraz więcej 

różnych spotkań: dla osób powyżej 30 lat, rodzin, dzieci, nastolatków i ciągle dla młodych.  

Nazwa European Youth Forum oficjalnie przyjęta została jednak dopiero przed rokiem,           

kiedy również w Altötting odbyło się pierwsze EYF. Począwszy od tego roku forum                             

ma się odbywać za każdym razem w innym kraju w Europie. Teraz przyszła kolej na Polskę! 

 



Co to jest forum? 

Nazwa „forum” pochodzi z języka łacińskiego i odpowiednikiem rynku, placu,                                   

na którym toczyło się życie publiczne w starożytności. Uczestnictwo w punktach programu           

w trakcie EYF jest zależne od waszych decyzji, możecie wybierać wydarzenia, w których 

chcecie wziąć udział. Będzie oczywiście także miejsce na czas wolny. Razem stworzymy coś 

pięknego, pełnego dynamizmu, różnorodności i energii, na kształt rzymskiego forum!  

 
 
Znajdź nas w Internecie!  
 
www.rioinczestochowa.pl   www.youthonmission.net  
 
Na facebooku: 

 strona     www.facebook.com/RioInCzestochowa  

 grupa    www.facebook.com/groups/503418523012339/  

 wydarzenie    www.facebook.com/events/398773450205568/  

 

Kontakt:     Promocja i rzecznicy prasowi: 

forum@rioinczestochowa.pl   media@rioinczestochowa.pl  

http://www.rioinczestochowa.pl/
http://www.youthonmission.net/
mailto:forum@rioinczestochowa.pl
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