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Jaunimas iš Europos ir kitų žemynų
penkias dienas svečiuosis Latvijoje
Latvijos bažnyčių kvietimu ir padedant viešosioms institucijoms gruodžio mėnesio pabaigoje Rygoje vyks Taizé
bendruomenės organizuojamas 39-asis Europos jaunimo susitikimas. Penkias dienas dalyviai praleis kartu su vietos
krikščionių bendruomenėmis, gyvens rygiečių namuose.
Esant sudėtingai situacijai Europoje šis jaunimo susitikimas yra ypač aktualus, nes jame jaunieji dalyviai skleis taikos ir
susitaikymo žinią. Paminėtini svarbiausi susitikimo akcentai:
✔ Jaunimas
Jaunimas. 18–35 metų jaunuoliai metus baigs truputį kitaip, t. y. kartu melsdamiesi, diskutuodami,
bendraudami, rodydami vienas kitam supratimą ir solidarumą.
✔ Europa. Turint omenyje regione tvyrančią įtampą, ypač svarbu, kad susitikime dalyvaus nemenkas skaičius
jaunuolių iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos. Tai bus pirmas kartas, kai šis renginys vyks Baltijos jūros regione, be
to – valstybėje, kuri anksčiau priklausė buvusiai Tarybų Sąjungai.
Svetingumas.
Svetingumas Svetingi vietos gyventojai yra pasiruošę daugumą piligrimų apgyvendinti savo namuose. Priimant
jaunimą dalyvaus daugiau nei 100 bažnyčios bendruomenių.
✔ Tikėjimas
Tikėjimas. Jaunieji piligrimai bus kviečiami kartu su Latvijos tikinčiaisiais, kurie dalysis savo liudijimais, gilintis į
tikėjimo šaltinius. Bendruomenės prioras brolis Alois paskelbs keturis 2017 m. pasiūlymus „Drauge atverkime
vilties kelius“, kuriuos parašyti paskatino neseniai Kotonu mieste įvykęs Taizé susitikimas.

✔ Vienybė.
Vienybė Taizé adresuotą laišką pasirašė keturių Bažnyčių vadovai: liuteronų arkivyskupas, katalikų arkivyskupas,
stačiatikių metropolitas ir Latvijos baptistų bažnyčių sąjungos vyskupas. Prieš susitikimą bus išsiųsti Popiežiaus
Pranciškaus, Rytų patriarchų, anglikonų, liuteronų ir reformatų Bažnyčių vadovų draugiški sveikinimai.

✔ Užsiėmimai.
Užsiėmimai Susitikimo metu vyksiančiuose atviruose užsiėmimuose bus nagrinėjamos įvairiausios temos,
įskaitant solidarumo, meno, kultūros ir istorijos temas. Šiuose susitikimuose pasisakys kviestiniai pilietinės
visuomenės atstovai.
Taizé yra Prancūzijoje įsikūrusi tarptautinė ekumeninė bendruomenė, kurią sudaro šimtas brolių ir kuri kiekvienais
metais duris atveria dešimtims tūkstančių jaunųjų krikščionių. Neseniai Latvijos Prezidentas Raimonds Vējonis apie
artėjantį Europos susitikimą pasakė šiuos žodžius:
„Daugiau nei dešimt tūkstančių jaunuolių visoje Europoje ir kituose žemynuose jau rengiasi kelionei į Latviją.
Metų pabaigoje Rygoje vyks Europos jaunimo susitikimas. Būkime pasirengę atverti savo namų duris, taip pat
ir širdis, priimdami šiuos jaunuosius piligrimus.“
(http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/augusts15_Aglonas_uzruna_PILNA%282%29.pdf)

Praktinė informacija
➢ Rygoje veiks spaudos tarnyba, kurios veiklą koordinuos brolių ir jaunimo grupė. Čia per ateinančias savaites
bus reguliariai atnaujinama visa spaudos ir praktinė informacija: http://www.taize.fr/en_article17405.html.
➢ Norint tapti akredituotu renginio žurnalistu būtina užsiregistruoti : http://www.taize.fr/en_article15985.html.
➢ Internete skelbiamas užsiėmimų sąrašas: http://www.taize.fr/en_article21080.html.
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