Aan de jongeren
in het bisdom Roermond

Wereldjongerendagen 2023
Diocesane Jongerendag 21 november 2021
Roemond, oktober 2021
Beste jongere,
Misschien heb je wel eens van de Wereldjongerendagen (WJD) gehoord. Dit is een wereldwijde
ontmoeting van jongeren met de paus, die eens in de drie jaar wordt gehouden op een plaats
ergens in de wereld. De laatste keer was in januari 2019 in Panama.
De volgende Wereldjongerendagen zijn van 1 t/m 6 augustus 2023 in Lissabon (Portugal).
Deze ontmoeting heeft van de paus als thema meegekregen: “Maria stond op en ging haastig op
weg” (Lc 1, 39). Maria als voorbeeld van dienstbaarheid aan God en medemens en Maria die als
missionaris op pad gaat. Ook jonge mensen, zo zegt de paus, zijn missionarissen voor het geloof
en worden uitgenodigd op pad te gaan.
Als voorbereiding op deze Wereldjongerendagen zullen diverse bijeenkomsten in ons bisdom en
in ons land plaatsvinden. De eerste ontmoeting als aftrap voor de nieuwe WJD, vindt plaats op:
Waneer:
Plaats:
Tijdstip:

zondag 21 november in Roermond.
Bisdom Roermond, Swalmerstraat 100 in Roermond
14.00-19.00 uur

Op deze dag zullen we je informatie geven over de geplande reis naar Portugal en over Portugal
zelf. We zullen een jongere vragen die op een van de vorige reizen mee is geweest om te
vertellen over zijn/haar WJD-ervaring. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting, gezellig
chillen en ook een sportief onderdeel.
Aan het einde van de middag zullen we samen de eucharistie vieren met de groep Geloof en
Licht uit Roermond. Dit is een gemeenschap van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten.
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
We nodigen je van harte uit voor deze dag. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel willen we je
in verband met de organisatie vragen om je van te voren aan te melden via g.doelle@bisdomroermond.nl
We hopen je zondag 21 november te kunnen begroeten!
Team WJD bisdom Roermond
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