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Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! 
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Struktura DDM 
 

1. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży - ks. Zbigniew Kowal 
 

2. Diecezjalny koordynator ŚDM - ks. Mariusz Sobkowiak. 
 

3. Dekanalni Duszpasterze Młodzieży - według dekretów;  
dekanalni duszpasterze młodych wspomagają diecezjalnego duszpasterza młodzieży       
w działaniach podejmowanych w ramach programu DDM; szczególną rolą dekanalnych         
duszpasterzy, oprócz towarzyszenia młodym we wzroście wiary i rozeznawaniu powołania,          
są również działania na rzecz budowania jedności w diecezjalnej wspólnocie środowisk          
młodzieżowych. 

 

4. Katecheci - szczególnym zadaniem katechetów jest towarzyszenie młodym w procesie wzrostu           
wiary oraz rozeznawania powołania. Katecheci zaproszeni są do współtworzenia DDM poprzez           
bezpośrednie włączenie się w działania DDM, a jeśli jest to niemożliwe poprzez przekazywanie             
uczniom informacji dotyczących działań DDM i zachęcanie do udziału w proponowanych           
wydarzeniach.  

 

5. Liderzy grup młodzieżowych - głównym zadaniem liderów grup młodzieżowych w ramach           
współpracy z DDM jest budowanie atmosfery jedności wspólnoty diecezjalnej i odkrywanie           
razem z młodymi piękna Kościoła Powszechnego. Liderzy grup młodzieżowych, podobnie jak           
katecheci pracujący z młodymi, są zaproszeni do współtworzenia i uczestnictwa          
w wydarzeniach organizowanym przez DDM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane kontaktowe 
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży  
ul. Katedralna 4 
50-328 Wrocław 
tel. 71-327-11-09 
e-mail: mlodziez@archidiecezja.wroc.pl  
www: www.ddmwroc.pl  
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Słowo Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego 
  

Drodzy Duszpasterze, Katecheci, Liderzy grup młodzieżowych! 
 

Duszpasterstwo ludzi młodych to szczególne wyzwanie w kontekście zbliżającego się Synodu           
Biskupów poświęconego młodzieży. Dokumenty przygotowujące Synod zakres wiekowy młodych         
określiły w przedziale między 16 a 29 rokiem życia. Młodość to zatem etap życia, w którym człowiek                 
rozeznaje swoje powołanie i uczy się podejmowania ważnych życiowych decyzji. Jako Kościół -             
wspólnota ludzi wierzących - jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. Szczególnie ważne w tym            
kontekście jest towarzyszenie ludziom młodym. Oni potrzebują naszego doświadczenia i obecności,           
my możemy czerpać z ich entuzjazmu i radości. Jesteśmy odpowiedzialni za swoją wzajemną             
świętość. Dlatego tak istotne jest szukanie wspólnych dróg, podejmowanie działań łączących wszystkie            
wspólnoty naszej archidiecezji.  

Rytm pracy duszpasterskiej i katechetycznej z młodymi wyznacza nam Papież wskazując na            
Maryję, młodą dziewczynę, której Bóg zaufał. Zaufał jej sercu i rozsądkowi, nie bał się powierzyć losów                
świata w ręce młodej kobiety.  

Oddając w Wasze ręce program przygotowany przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży,          
zapraszam wszystkich do włączenia się w działania, które mają pomóc młodym w ich wzrastaniu do               
dojrzałości i podejmowania różnych zadań w Kościele.  
 Program Diecezjalnego Duszpasterstwa jest skierowany do młodych w różnym wieku. Znajdą w            
nim swoją przestrzeń zarówno starsi jak i młodsi. Kroki milowe tej drogi wyznacza hasło Światowych               
Dni Młodzieży „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38).  

Tegoroczne inicjatywy będą okazją do słuchania Słowa, konfrontowania z Nim własnych           
wyborów, poglądów i w końcu przygotowania do służby na rzecz Kościoła i społeczeństwa. W centrum               
każdego zaplanowanego spotkania młodych naszej archidiecezji stoi Maryja - młoda kobieta, która            
umiała słuchać Słowa i na Nie odpowiadać. Tego będzie się można od niej uczyć w czasie                
zaplanowanych spotkań: 

 
● 22 września 2018 - W górę serca - według Słowa - na Ślęży, 
● 23 lutego 2019 - Na Słowo - w Hali Orbita we Wrocławiu, 
● 14 kwietnia 2019 - Oto Ja - na Ostrowie Tumskim w czasie Niedzieli Palmowej. 

 
Zachęcam Was do udziału w tych spotkaniach i współtworzenia ich razem z Diecezjalnym             

Duszpasterstwem Młodzieży. Doświadczenie pokazuje, że współdziałanie w ich organizacji różnych          
wspólnot, parafii, zgromadzeń zakonnych przynosi dobre owoce.  

Bardzo ważne są również działania, które odbywają się w Waszych parafiach, wspólnotach,            
grupach młodzieżowych, szkołach. Dziękuję Wam za miłość i zaangażowanie, jakie wkładacie w pracę             
z młodzieżą. Już dzisiaj dziękuję Wam także za wszelkie przygotowania, jakie podejmiecie, aby             
współtworzyć wspomniane wydarzenia. Mam nadzieję, że w tej drodze pomoże Wam program            
Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży. Niech spotkania na Ślęży, w Hali Orbita i w czasie Niedzieli              
Palmowej staną się doświadczeniem prawdziwej wspólnoty wiary młodego Kościoła wrocławskiego.  

Na drodze przygotowań do tych wydarzeń z serca Wam błogosławię.  
 

+ Józef Kupny 
Arcybiskup Metropolita Wrocławski 
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Spis treści  
 
I Cele DDM 
II Nasze propozycje 
III Kalendarium DDM Wrocław 
IV Na Słowo - spotkanie młodzieży diecezji wrocławskiej w Hali Orbita we Wrocławiu, 23 lutego 2019 r.  
 

 
I Cele Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży  

1. Koordynacja i uspójnianie działań środowisk młodzieżowych działających na terenie         
Archidiecezji Wrocławskiej. 

2. Formacja młodych - propozycja dla grup i osób indywidualnych niemających własnego           
programu oraz uzupełnienie programów istniejących w konkretnych grupach i wspólnotach.  

3. Popularyzacja nauczania Kościoła skierowanego do młodych  
[Orędzie Papieża do Młodych, List Księdza Arcybiskupa do Młodych]. 

4. Ewangelizacja środowisk młodych oddalonych od wspólnoty kościelnej lub niezwiązanych         
z Kościołem. 

5. Wspieranie księży i katechetów w przygotowaniu młodych do sakramentu bierzmowania.  
 

II Nasze propozycje 
 

1. Spotkania młodzieży archidiecezji wrocławskiej - duszpasterskie kroki milowe. 
Czas formowania i świętowania. W centrum Słowo i Maryja, od której uczymy się życia Słowem. 

- W górę serca - według Słowa - 22 września 2018 - spotkanie na Ślęży 
- Na Słowo - 23 lutego 2019 - spotkanie w Hali Orbita we Wrocławiu 
- Oto ja … Niedziela Młodych - Niedziela Palmowa 2019 (ŚDM w wymiarze diecezjalnym) - 14               

kwietnia 2019 - spotkanie na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 
- Festiwal Młodych - rozpoczęcie wakacji 2019 - Sulistrowiczki 

 

Szczegóły odnośnie uczestnictwa i współtworzenia powyższych wydarzeń będą dostępne na          
stronie www.ddmwroc.pl Pytania odnośnie wydarzeń oraz chęć ich współorganizacji można          
zgłaszać pod adresem mlodziez@archidiecezja.wroc.pl . 

  
  
2. Parlament Młodych - młodzi w i o Kościele - 19 - 21 października 2018 r. Bardo Śląskie,                  

spotkanie przedstawicieli różnych wspólnot, organizacji i grup młodzieżowych.  
Cele: 

- wymiana doświadczeń środowisk młodzieżowych,  
- wspólne szukanie i realizowanie sposobów wychodzenia do młodych, którzy są          

“poza Kościołem”, 
- zaangażowanie w przygotowanie wydarzeń ogólnodiecezjalnych jak Niedziela       

Młodych, Festiwal Młodych, 
- budowanie jedności między wspólnotami młodych archidiecezji wrocławskiej. 

Zapisy 1.09.2018 - 15.10.2018 przez formularz umieszczony na stronach DDM  
(każda wspólnota, parafia, szkoła może wydelegować 2 przedstawicieli do udziału w Parlamencie;            
koszt udziału: 120 zł + dojazd, ilość miejsc ograniczona). 
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3. Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) 
 

3.1  Światowe Dni Młodzieży w Panamie: 
- przygotowanie do udziału na poziomie poszczególnych grup: spotkania ustalone przez 

duszpasterzy, liderów, punkty przygotowań; praca w oparciu o materiały KDM i 
papieskie orędzia do młodych: 
   2017 - „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 48) 
   2018 - „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30) 
   2019 - „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38) 

- przygotowania do udziału i duchowego uczestnictwa na poziomie diecezji - każdy           
pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 18:00 - 20:30 - Centrum Duszpasterskie          
Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4, Wrocław. 

 
3.2  Niedziela Palmowa 14 kwietnia 2019 - ŚDM w wymiarze diecezjalnym 

- przygotowania duchowe: udział w spotkaniach: W górę serca - według Słowa -            
22 września 2018 - Ślęża, Na Słowo - 23 lutego 2019 - Hala Orbita - Wrocław; formacja                
w oparciu o materiały KDM, orędzia papieskie, List Arcybiskupa do Młodych, propozycje           
DDM zamieszczane na bieżąco na stronie www.ddmwroc.pl i profiu         
www.facebook.com/DDMWroclaw/  

- organizacja we współpracy z dekanalnymi duszpasterzami młodzieży, duszpasterstwami        
akademickimi, Parlamentem Młodych, wspólnotami i ruchami skupiającymi młodych        
naszej diecezji -  każdy drugi wtorek miesiąca, godz. 19:00 - 20:30 , 
Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4, Wrocław  
 

4. Taizé - śpiew i kontemplacja, odkrywanie powszechności Kościoła. 
- modlitwy ze śpiewami z Taizé - każdy trzeci poniedziałek miesiąca - kościół śś. Apostołów             

Piotra i Pawła, Wrocław ul. Katedralna 4, godz. 19:00); terminy modlitw: 15 października 2018,              
19 listopada 2018, 17 grudnia 2018 (czuwanie adwentowe), 21 stycznia 2019, 18 lutego 2019,              
18 marca 2019 (czuwanie wielkopostne), 15 kwietnia 2019, 20 maja 2019, 17 czerwca 2019, 

- wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych Taizé do Madrytu (28 grudnia 2018 - 1 stycznia              
2019) - okazja do modlitwy i spotkania z chrześcijanami z całej Europy; wiek uczestników 17 -                
35 lat; zapisy od października przez stronę DDM,  

- prowizoryczna fraternia - listopad 2018 - miesięczny pobyt trzech młodych dziewczyn z USA,             
Nowej Zelandii i Niemiec - wspólna modlitwa, odwiedziny w szkołach i parafiach, rozmowy o              
życiu Ewangelią, Taize, wolontariat w prowadzonej przez siostry Elżbietanki kuchni dla           
bezdomnych, 

- letni wyjazd do Taize - lipiec 2019, tygodniowe rekolekcje we Francji, doświadczenie            
powszechności Kościoła przez spotkania, modlitwę, wykonywanie drobnych zadań        
wolontariusza z młodymi ludźmi z całego świata; zapisy przez stronę od maja 2019 r. 

- cudzoziemcy - spotkania Taizé to przestrzeń, do której zapraszamy także przebywających w            
naszej archidiecezji cudzoziemców. 
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5. Noc Nikodema - spotkanie z Przyjacielem (z wprowadzeniem w lectio divina).  
Istotne pytania, osobiste odpowiedzi. Życiowe wybory i dojrzałe relacje. Cykl          

spotkań/warsztatów o dorastaniu do przyjaźni i miłości. Otwarta formuła spotkania pozwala, by            
uczestniczyły w nim osoby w każdej grupie wiekowej. Każdy drugi piątek miesiąca - kościół pw.               
śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz sale Centrum Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej przy            
ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu.  
Program spotkania:  

19:00 - kolacja, zawiązanie wspólnoty, 
20:00 - konferencja, 
20:45 - rozmowa w grupach na tematy z konferencji, 
21:30 - adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi,  
22:30 - msza święta, 
23:30 - modlitwa w ciszy, okazja do indywidualnej rozmowy z kapłanem i spowiedzi, 
Dla wytrwałych możliwość modlitwy w ciszy przed Najświętszym Sakramentem przez całą noc;  
dla przyjezdnych i mniej wytrwałych możliwość prostego noclegu w salach CDAW  
(konieczne karimata i śpiwór). 

 
6:00 - Jutrznia i śniadanie. 
 

Terminy spotkań: 12 października 2018, 9 listopada 2018, 14 grudnia 2018, 11            
stycznia 2019, 8 lutego 2019, 8 marca 2019, 12 kwietnia 2019 (spotkanie po             
akademickiej drodze krzyżowej), 10 maja 2019, 14 czerwca 2019  
 

* Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zastrzega sobie możliwość zmiany planu i dostosowanie go w zależności              
od ilości uczestników i okoliczności spotkania. Tematy spotkań zostaną zamieszone na stronie www.ddmwroc.pl  

 
 
6. Pomysły dla przygotowujących się do bierzmowania i już bierzmowanych: 

- udział w cyklu spotkań młodzieży archidiecezji wrocławskiej (zob. pkt 1): 
- przygotowania do spotkania i udział w spotkaniu Na słowo - 23 lutego 2019 r.              

(czas integracji, adoracji, czytania Słowa; propozycje i materiały do duchowych          
przygotowań od października 2018 na stronie www.ddmwroc.pl )  

- udziału w Festiwalu Młodych organizowanym na początku wakacji w Sulistrowiczkach -           
dziękczynienie za sakrament bierzmowania, świadome przeżywanie swojej wiary,        
przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. 
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III Kalendarium DDM Wrocław 2018/ 2019: 
 

● 22 września 2018 - W górę serca - według Słowa - spotkanie młodzieży na Ślęży, 
● 13 października 2018 - Pielgrzymka do Trzebnicy, 
● 16 października 2018 - czuwanie na Jasnej Górze w ramach ogólnopolskiej modlitwy 

młodych za Synod,  
● 19-21 października 2018 - Parlament Młodych - Bardo, 
● 16-18 listopada 2018 - Krajowe Forum Młodzieży, Góra Świętej Anny,  
● 1 grudnia 2018 - Ogólnopolskie posłanie na ŚDM do Panamy - Częstochowa, Jasna 

Góra, 
● 17 grudnia 2018 - Noc światła - czuwanie adwentowe - kościół śś. Apostołów Piotra 

i Pawła, Katedralna 4, Wrocław; inne młodzieżowe czuwania adwentowe 
w dekanatach/parafiach (terminy podane do wiadomości diecezjalnego duszpasterza 
młodych zostaną umieszczone na stronie www.ddmwroc.pl), 

● 28 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019 -  Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Madrycie, 
● styczeń 2019 - Światowe Dni Młodzieży w Panamie 

Wydarzenia Centralne ŚDM 2019 w Panamie w 22-27 stycznia 2019 r.  
Poprzedzające je Dni w Diecezjach 17 do 21 stycznia 2019 r. 

● luty 2019 - Warsztaty muzyczne przed wydarzeniem w Hali Orbita 
● 23 lutego 2019 - Na Słowo - Hala Orbita - Wrocław, 
● 8 marca 2019 - XIX Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę,  
● 18 marca 2019 - Skuś się na post - czuwanie wielkopostne; inne młodzieżowe czuwania 

wielkopostne w dekanatach/parafiach (terminy podane do wiadomości diecezjalnego 
duszpasterza młodych zostaną umieszczone na stronie www.ddmwroc.pl), 

● 13-14 kwietnia - warsztaty muzyczne przed Niedzielą Palmową  
● 14 kwietnia 2019 - Oto Ja - Niedziela Palmowa - Niedziela Młodych  

 (ŚDM w wymiarze diecezjalnym), 
● maj 2019 - Camino po polsku,  
● 1 czerwca 2019 - XXIII Spotkanie Młodych Lednica 2000 
● czerwiec 2019 - Festiwal Młodych - Sulistrowiczki,  
● lipiec 2019 - tygodniowe rekolekcje w Taizé, 
● 2-10 sierpnia 2019 - pielgrzymka na Jasną Górę - grupa 21.  
● 28 września 2019 - Spotkanie na Ślęży 

 

IV Na Słowo - spotkanie młodzieży archidiecezji wrocławskiej w Hali Orbita (23 lutego 2019) 
 

Główny cel wydarzenia w Hali Orbita to: SPOTKANIE - z samym sobą, z JEZUSEM, z               
Kościołem. Chcemy, aby przybyli na nie młodzi, którzy już noszą w sobie doświadczenie żywej              
wiary i będą mogli je w ten sposób pogłębić. Z drugiej strony mamy nadzieję, że wezmą w nim                  
udział także młodzi, dla których to wydarzenie stanie się szansą na doświadczenie żywej wiary i               
realne SPOTKANIE z żywym Bogiem. Chcemy, aby wszyscy uczestnicy spotkania wyszli z niego             
w jakiś sposób zaprzyjaźnieni ze Słowem Bożym. 

Aby mogło do tego dojść, potrzebujemy Waszej pomocy w: 
- przygotowaniach duchowych do spotkania, 
- zaproszeniu młodych na wydarzenie, 
- organizacji spotkania. 
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Razem możemy stworzyć i przeżyć coś naprawdę wartościowego. Zainteresowanych         
pomocą w organizacji wydarzenia prosimy o kontakt naslowo@archidiecezja.wroc.pl. Szczegóły         
i bieżące informacje dotyczące przygotowań do spotkania i uczestnictwa w nim będzie można             
znaleźć na stronie www.ddmwroc.pl i profilu: www.facebook.com/DDMWroclaw/  

 
 
Cykliczne spotkania DDM w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, 
 ul. Katedralna 4, Wrocław: 

● poniedziałki - spotkania młodzieży DDM, 
17:30 - adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele śś. Piotra i Pawła,  
18:00 - msza święta a po niej spotkanie tematyczne 

○ I - Przygotowanie do ŚDM - Panama 2019  
nauczanie papieskie + spotkanie organizacyjne 

○ II - Spotkanie ze Słowem (droga formacji wolontariuszy i animatorów) 
○ III - Modlitwa o pokój ze śpiewami Taizé 
○ IV - Spotkanie z Przyjacielem - duchowe przygotowanie do Nocy Nikodema, 

formacja + integracja 
● drugi wtorek miesiąca - 19:00 - 20:30 - przygotowania do Niedzieli Młodych i spotkania 

Na Słowo w Hali Orbita (23 lutego 2019 r.) - organizacja wydarzenia, 
● drugi piątek miesiąca - Noc Nikodema - spotkanie z Przyjacielem - całonocne spotkania 

poświęcone tematowi budowania dojrzałych relacji i odkrywania ich znaczenia w 
realizacji wyborów życiowych. 

● druga niedziela miesiąca - modlitwa o pokój w ciszy godz. 15:00 - 16:00 
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z wydarzeń znajdują się w niniejszym programie  
oraz na stronie www.ddmwroc.pl .  

 Aktualności -  www.facebook.com/DDMWroclaw/  
 

 

Dane kontaktowe 
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży  
ul. Katedralna 4 
50-328 Wrocław 
tel. 71-327-11-09 
e-mail: mlodziez@archidiecezja.wroc.pl 
www: www.ddmwroc.pl  

 
 

Zapraszamy do współpracy 
- Wydarzenie w Hali Orbita - naslowo@archidiecezja.wroc.pl  
- Przygotowanie Niedzieli Młodych - mlodziez@archidiecezja.wroc.pl 
- Europejskie Spotkanie Młodych w Madrycie - taize@archidiecezja.wroc.pl  
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