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Mijiet ta’ eluf ta’ żgħażagħ
protagonisti tat-tielet ġirja dinjija tar-relay
Żgħażagħ ta’ razza, kultura u reliġjon differenti se jiġru magħqudin,
f’diversi postijiet madwar il-dinja biex jagħtu xhieda
tal-impenn tagħhom għall-paċi u l-għaqda.

Nhar is-Sibt 12 ta’ Mejju 2012
Mit-3.00 p.m. sal-4.00 p.m. (f’time zones differenti)
Dan huwa l-aħħar xahar ta’ tħejjija għaż-Żgħażagħ għall-Unità, li jinsabu impenjati għal
ġrajja li fl-edizzjoni ta’ qabilha, li saret fl-2008, ħadu sehem fiha ‘l fuq minn 100,000 teenager
f’bosta bliet u f’kull rokna tad-dinja.
Bosta huma l-pajjiżi involuti: jinfirxu minn Malta, fejn il-President tar-Repubblika se jagħti
bidu għall-ġirja li għandha tinvolvi żgħażagħ Insara minn diversi movimenti u Musulmani, sa
Texas (USA) fejn il-bakketta se tgħaddi f’bosta bliet ta’ dan l-istat; mill-Awstralja
Awstralja,
Awstralja fejn qed
ifittxu li jinvolvu ħafna żgħażagħ aboriġini, sal-Afrika
Afrika t’Isfel.
Irlanda l-invit biex
t’Isfel Fl-Irlanda
jipparteċipaw twassal fuq livell nazzjonali liż-żgħażagħ fl-iskejjel kollha; fil-Litwanja
Litwanja,
Litwanja il-ġirja
fil-belt se tibda mill-Bini tal-Parlament.
IlIl-bakketta se tgħaddi
tgħaddi wkoll minn postijiet li huma simboli taltal-paċi
paċi u taltal-għaqda. FlFl-Art
Imqaddsa żgħażagħ ta’ reliġjon Lhudija, Musulmana u Nisranija se jiġru flimkien sa Caesarea
Maritima, post mimli bl-istorja għat-tlett reliġjonijiet, u sit arkeoloġiku importanti, li ġie
ddikjarat mill-UNESCO bħala Wirt Dinji.
Fil-Lussemburgu
Lussemburgu,
Lussemburgu il-bakketta sa tgħaddi wkoll minn Schengen, post imsemmi għallkonvenzjoni li tat bidu għall-moviment ħieles mill-fruntieri liċ-ċittadini tal-Kommunità
Ewropea.
FilFil-kontinent Ewropew, ll-edizzjoni taltal-2012 tartar-Run4unity se ssir flfl-istess ħin malmalmanifestazzjoni ta’ “Together for Europe - Flimkien għall
għallħall-Ewropa”,
Ewropa” li tgħaqqad flimkien bosta
movimenti u komunitajiet insara, impenjati li jagħtu ruħ nisranija ġdida lill-Kontinent. Lgħanjiet komuni ġew magħqudin f’serje ta’ “Iva” (lill-paċi, lis-solidarjetà, lill-ħajja u lillfamilja...) li ż-żgħażagħ bil-kreattività tagħhom esprimew premezz ta’ sinjali matematiċi.
F’ħafna mill-punti fejn tmiss il-bakketta, iż-żgħażagħ se jagħtu flash mob biex ifasslu l-kelma
“iva” b’ħafna ilsna.
F’diversi postijiet, se jkunu preżenti personalitajiet mid-dinja tal-isport u l-kultura,
awtoritajiet ċivili u dawk reliġjużi.
IlIl-ġirja relay se tkun inawgurata filfil-Gżejjer Fiji, filfil-Paċifiku,
Paċifiku, fitfit-3.00 p.m. ħin lokali. Imbagħad
kif idoqqu l-4.00 p.m., ix-xiehda tgħaddi liż-żona tal-ħin li jmiss, u dan ikompli għaż-żoni tal-

ħinijiet kollha. F’ħafna lokalitajiet se jsiru avvenimenti sportivi, kif ukoll azzjonijiet ta’
solidarjetà u esperjenzi ta’ ċittadinanza attivi f’postijiet iddominati mis-solitudini, faqar u
emarġinazzjoni.
Jekk wieħed ifittex fuq l-Internet
Internet,
Internet minn Facebook sa YouTube, jara l-ħafna messaġġi, ritratti,
videos, u idejat li qed jitħejjew fid-diversi pajjiżi tad-dinja.
FitFit-12 ta’ Mejju jkun possibbli li fuq ll-internet wieħed
wieħed isegwi rr-Run4unity: huwa mistenni li
biex wieħed isegwi l-progress tal-bakketti, iż-żgħażagħ se jagħtu bosta aġġornamenti w
kollegamenti minn diversi bliet fil-ħames kontinenti.
Iż-Żgħażagħ għall-Unità huma l-adolexxenti tal-Moviment tal-Fokolari. Huma ġejjin minn diversi ilsna, razez, u kulturi, u bħalissa
jgħoddu 150,000 preżenti f’182 pajjiz. L-għan tagħhom hu li jibnu dinja magħquda billi jwasslu kultura ta’ komunjoni fost il-ġnus,
paċi u fraternità. Biex isieħbu kemm jista’ jkun żgħażagħ f’dan il-proġett, huma jikkomettu ruħhom li jġibu l-għaqda kull fejn ikunu,
jegħlbu l-firda fil-familja, fost il-ġenerazzjonijiet, fl-iskejjel, u fl-ambjenti kollha fejn jgħixu. Jimpenjaw ruħhom ukoll f’diversi
attivitajiet fuq livell lokali u dinji, bħa ġbir ta’ firem, turnej sportivi, kunċerti, attivitajiet ekoloġiċi, fora, u mixjiet għall-paċi. Fost
dawn hemm “ColoriAMO la città” biex jagħtu dehra ġdida lil dawk il-partijiet griżi fil-kwartieri u pajjiżi tagħhom.
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