Przewielebny Księże Proboszczu!
“Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa” to hasło ŚDM w
Panamie i zdanie, wokół którego koncentrujemy wydarzenia organizowane przez
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w roku duszpasterskim 2018/19.
Obecnie przygotowujemy się do wydarzenia “Na Słowo”, które odbędzie się
23 lutego 2019r. w Hali Orbita we Wrocławiu. W organizację wydarzenia zaangażowało się
wiele środowisk i grup młodzieżowych naszej archidiecezji wśród nich m.in. Papieski
Wydział Teologiczny, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne, CODA Maciejówka,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło-Życie, Fundacja Dzieło Nowego
Tysiąclecia. Na to spotkanie wraz z opiekunami: duszpasterzami, siostrami zakonnymi,
katechetami, liderami grup zapraszamy:
● młodych przygotowujących się do bierzmowania,
● młodych szkół ponadpodstawowych,
● studentów i młodzież pracującą - jako animatorów i wolontariuszy.
Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni, w której młodzi spotkają się z Jezusem
obecnym w Kościele, Słowie Bożym i Eucharystii. Spotkanie “Na Słowo” ma być także
wsparciem dla księży, sióstr zakonnych, katechetów przygotowujących młodych do
bierzmowania. Chcemy, aby doświadczenie wspólnoty, spotkanie z młodym Kościołem
naszej diecezji, umocniły wiarę uczestników i zainspirowały ich do jej pogłębiania poprzez
czytanie i medytowanie Słowa Bożego.
Wydarzenie rozpoczniemy o godz. 9:00. Planowany czas zakończenie godz. 18:00.
W czasie spotkania zaplanowany jest posiłek dla uczestników.
Zapisy odbywają się przez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie:
www.ddmwroc.pl w zakładce “Na Słowo” - od 15 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. lub
poprzez dekanalnych duszpasterzy młodzieży (jako koordynatorów grup z dekanatu).
Udział w kosztach: 10 zł od osoby - obejmuje posiłek i materiały dla uczestników.
Przygotowania duchowe uczestników, wolontariuszy, animatorów, opiekunów grup:
● modlitwa w intencji dobrego przeżycia wydarzenia i jego owoców w codziennym życiu,
● indywidualne i wspólnotowe rozważanie Słowa Bożego.
Materiały służące przygotowaniom duchowym będziemy zamieszczać na stronie:
www.ddmwroc.ploraz w wydarzeniu na Facebooku.
Już dziś dziękujemy za przekazanie wiadomości o wydarzeniu młodym ludziom i
organizację grup. Wiemy, że bez zaangażowania i pracy dorosłych: księży, sióstr
zakonnych, katechetów, liderów grup spotkanie w Hali Orbita nie będzie mogło się odbyć.

ks. Zbigniew Kowal
diecezjalny duszpasterz młodzieży

