
	  

	  

	  

MIĘDZYNARODOWA PIELGRZYMKA MINISTRANTÓW RZYM 2015 
 
 
 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów CIM - 
Coetus Internationalis Ministrantium - zaprasza poprzez 
delegatów diecezjalnych, którzy tworzą stowarzyszenie na 
międzynarodową pielgrzymkę do Rzymu. Pielgrzymka jest 
organizowana co pięć lat. Zapraszamy chłopców i młodzież od 
13 roku życia z wyż.  
 
 

”Oto	  ja,	  poślij	  mnie!”	  
Iz	  6,8	  

	  
Zaproszenia	  dla	  ministrantów	  do	  Rzymu	  2015 
 
 
Przyszłoroczna międzynarodowa pielgrzymka do Rzymu 
odbędzie się w dniach od 3 do 8 sierpnia 2015.  
Głównymi punktami pielgrzymki zaproponowanych przez CIM 
będzie:  
• Msza św. której przewodniczyć będzie papież Franciszek 
• I święto CIM 4 sierpnia lub 4 i 5 sierpnia   

 



Zaproszenie jest kierowane do wszystkich ministrantów, 
chłopców i dziewcząt, którzy pragną doświadczyć ducha 
Kościoła Powszechnego, i świętować wspólnie swoją posługę 
razem z innymi 10 tys. innymi ministrantami.  
	  

CIM jest międzynarodowym stowarzyszeniem powstałym w 1960 
roku i jednoczy odpowiedzialnych w diecezji za duszpasterstwo 
ministrantów. W skład stowarzyszenia wchodzi wiele krajów Europy: 
Niemcy, Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Węgry, Włochy, 
Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwajcaria. 
Głównym celem CIM jest ciągła wymiana pomiędzy 
odpowiedzialnych w diecezjach za formację ministrantów i 
organizowanie międzynarodowych spotkań. CIM organizuję również 
międzynarodową pielgrzymkę ministrantów w Rzymie, w celu 
przeżycia doświadczenie służby na tle innych rówieśników i 
odkrycie na nowo różnorodności w Kościele powszechnym. Liczni 
ministranci, chłopcy i dziewczęta, którzy przyjeżdżają do Rzymu, po 
swoim powrocie do swoich wspólnot, stają się misjonarzami i 
angażują się życie wspólnoty parafialnej i życia z Bogiem.  
 
Obecnie prezydentem CIM jest J. E. Ks. Bp. Laszlo Nemet SVD 
(Serbia), vice prezydentem jest dr Klara Csizar (Niemcy), 
sekretarzem generalnym jest Victor Benz (Francja), 
skarbinikiem Tanja Konsbruck (Luksemburg) i jako członkowie  
Luis Leal (Portugalia) i Alexander Bothe, AFJ (Niemcy).  
	  

ZAPISY 
 
Zapisy rozpoczynają się od 1 listopada do 28 lutego 2015 
poprzez Klara Csiszar (Niemcy) vice-prezydent CIM:  
 
Kontakt: csklaraa@yahoo.de  
 
Ważne: ostateczne zapisy w CIM są dokonywane przez 
przedstawiciela generalnego z danego kraju. Skontaktujcie się z 
odpowiedzialnymi w waszych diecezjach. Indywidualne zapisy 
nie są realizowane. Chusty pielgrzymkowe pozwolą 
uczestnikom uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu 



wokół katakumb św. Kalista i mszy św. z udziałem papieża (5 
sierpnia). Chusty pielgrzymkowe będą rozprowadzane po 
zapłaceniu kwoty (w marcu 2015 kiedy będą rozprowadzane 
również programy uroczystości). Chusty zostaną wysłane na 
jeden adres do odpowiedzialnego generalnego.  Kwota 7 euro 
od uczestnika (Serbia, Ukraina. Rumunia, Albania, Białoruś, 
Węgry, Słowacja) pozostałe kraje 9 euro od uczestnika. 
Ostateczna data zapisów 28 luty 2015. 
	  

Klara Csiszar vice-prezydent CIM	  

Informacja	  dla	  grup	  polskich:	  

Zapisy	   grup	   do	   15	   lutego	   razem	   wpłatą	   50	   zł	   od	   uczestnika	   za	   koszty	  
uczestnictwa	  w	  pielgrzymce	  organizowanej	  przez	  CIM.	  	  

Zapraszam	  do	  współpracy	  i	  do	  organizowania	  grup	  ministranckich	  z	  Polski.	  

Grupy	  proszę	  zgłaszać	  na	  adres	  poczty:	  	  jozef-‐caritas@wp.pl	  

	  	  	  

	  

Ks.	  Roman	  Westwal	  osj	  

Odpowiedzialny	  z	  ramienia	  CIM	  za	  grupy	  z	  Polski	  

	  

	  


