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Strukrua DDM
1. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży - ks. Zbigniew Kowal.
2. Diecezjalny koordynator ŚDM - ks. Mariusz Sobkowiak.
3. Delegat DDM ds. pielgrzymki gimnazjalistów do Henrykowa - ks. Paweł Jędrzejski.
4. 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 rozeznawania powołania,
są również działania na rzecz budowania jedności w diecezjalnej wspólnocie środowisk
młodzieżowych.
5. 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.
6. 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
50-328Wrocław
tel.71-327-11-09
e-mail:mlodziez@archidiecezja.wroc.pl
www:   www.ddmwroc.pl
1

Słowo
Jego
Ekscelencji
Ks.
Arcybiskupa
Józefa
Kupnego
Drodzy
Duszpasterze,
Katecheci,
Liderzy
grup
młodzieżowych!
„Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” to temat kolejnego Synodu Biskupów, zwołanego
przez papieża Franciszka. W liście do młodych Ojciec Święty napisał: „
Chciałem, abyście byli
w
centrum
uwagi,
ponieważ
zależy
mi
na
was
”.
Młodzi ludzie są w centrum uwagi także w naszej archidiecezji i duszpasterska troska o nich jest
dla mnie jednym z priorytetów. Dlatego, oddając w Wasze ręce program przygotowany przez
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży, zapraszam wszystkich do włączenia się w te działania,
które mają pomóc młodzieży w jej wzrastaniu do dojrzałości i rozeznawaniu powołania.
Chcemy wspierać tych, którzy po nas wezmą odpowiedzialność za Kościół i Ojczyznę
w odkrywaniu ich projektu życia, realizowaniu go z radością oraz otwartością na Boga
idrugiego
człowieka.
Krokami milowymi w tych działaniach każdego roku stają się Światowe Dni Młodzieży.
Ich rytm duchowych przygotowań wyznaczają papieskie Orędzia, które w ostatnim czasie
kierują
nasz
wzrok
ku
Maryi:
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!”
(Łk1,38)
Maryja jest matką, to znaczy od Niej uczymy się życia i rozróżniania tego, co jest dobre, a co
złe. Ona pokazuje, jak być blisko Jezusa i Kościoła. Dlatego proszę Was, by wszelkie
inicjatywy w zakresie duszpasterstwa młodych w najbliższym czasie skupiały się na Jej
postawie,
którą
charakteryzują
posłuszeństwo
i
zaufanie
Bożemu
słowu.
Kolejne Światowe Dni Młodzieży przeżywać będziemy w wymiarze diecezjalnym 25 marca
2018 r. w Niedzielę Palmową. Zachęcam Was już dziś do udziału w tym wydarzeniu i do
przygotowania się do tego spotkania w Waszych parafiach, wspólnotach, grupach
młodzieżowych. Mam nadzieję, że w tej drodze pomoże Wam program Diecezjalnego
Duszpasterstwa Młodzieży. Niech Niedziela Palmowa stanie się po raz kolejny doświadczeniem
spotkania z młodym Kościołem wrocławskim i punktem wyjścia wielu inicjatyw
duszpasterskich.
+
Józef
Kupny
Arcybiskup
Metropolita
Wrocławski
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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, Docat, List Księdza Arcybiskupa do Młodych].
4. Ewangelizacja środowisk młodych oddalonych od wspólnoty kościelnej lub niezwiązanych
z Kościołem.
II Realizacja celów DDM.
1.

Zbieranie informacji, promowanie, wspieranie i organizacja wydarzeń dotyczących
poszczególnych grup młodych działających na terenie archidiecezji wrocławskiej.
NARZĘDZIA
1.1.
Kalendarium DDM - zestawienie wydarzeń dotyczących młodzieży w archidiecezji
wrocławskiej umieszczone na stronie www.ddmwroc.pl ze szczególnym uwzględnieniem
kroków milowych dotyczących wszystkich młodych w archidiecezji tj. Spotkanie
wrześniowe na Ślęży (9 września 2017), Niedziela Palmowa (ŚDM w wymiarze
diecezjalnym - 25 marca 2018) oraz spotkania na rozpoczęcie Adwentu i Wielkiego
Postu, Festiwal Młodych, Noc Nikodema.
1.2.
Strona
www
www.ddmwroc.pl
(z
przekierowaniem
na
www.mlodzimlodym.wroclaw.pl) - aktualne informacje z działań DDM.
1.3.
Parlament Młodych - to przestrzeń do spotkania młodych z różnych środowisk
(wspólnot, organizacji i grup młodzieżowych). Celem spotkania jest m.in.:
■ wymiana doświadczeń środowisk młodzieżowych,
■ bezpośrednie docieranie z informacją do młodych,
■ wspólne szukanie i realizowanie sposobów wychodzenia do młodych, którzy są
“poza Kościołem”,
■ zaangażowanie w przygotowanie wydarzeń ogólnodiecezjalnych jak: wrześniowe
spotkanie na Ślęży, Niedziela Młodych, Festiwal Młodych
■ budowanie jedności między wspólnotami młodych archidiecezji wrocławskiej.
Najbliższe wyjazdowe spotkanie Parlamentu Młodych zaplanowano na 20 - 22
października 2017r w Sulistrowicach. Zapisy od 15 września do 15 października przez
formularz umieszczony na stronach DDM. Każda wspólnota, parafia, szkoła może
wydelegować2przedstawicielidoudziałuwParlamencie.
kosztudziału:75zł+dojazd
(kwota pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienie organizuje Diecezjalne
DuszpasterstwoMłodzieży),
ilośćmiejscograniczona.
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1.4.

2.

Wyjazdowe rekolekcje dla bierzmowanych - pomoc dla księży i katechetów
przygotowujących młodych do sakramentu bierzmowania. Celem rekolekcji jest
doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem przeżywanego we wspólnocie Kościoła.
Rekolekcje zaplanowano na 9-11 marca 2018r. w Bardzie Śląskim.
Szacowany koszt rekolekcji to 120 zł + dojazd
(w ramach kwoty zakwaterowanie i wyżywienie).
Ilość osób ograniczona. Zgłoszenia przez formularz umieszczony na stronie
www.ddmwroc.pl od 2 stycznia 2018 r. do końca lutego 2018 r.

Ścieżki formacyjne:
2.1.
Ścieżka Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) - przygotowanie do ŚDM w wymiarze
diecezjalnym - Niedziela Palmowa (25 marca 2018) i powszechnym - ŚDM Panama
2019.
Realizacja tej ścieżki odbywa się zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i praktycznej.
Rytm duchowy wyznaczają papieskie Orędzia na każdy kolejny rok przygotowań:
   2017 - „WielkierzeczyuczyniłmiWszechmocny” (Łk 1, 48)
   2018 - „Niebójsię,Maryjo,znalazłaśbowiemłaskęuBoga” (Łk 1,30)
   2019 - „OtoJasłużebnicaPańska,niechMisięstaniewedługtwegosłowa!” (Łk
1,38)
■

■

Wymiar duchowy poszczególne grupy realizują, wykorzystując w formacji
Orędzie Papieża do Młodych, materiały przygotowane przez Krajowe
Duszpasterstwo Młodzieży zamieszczone na stronie www.kdm.org.pl oraz List
Księdza Arcybiskupa przygotowujący młodych do spotkania w Niedzielę
Palmową (początek Wielkiego Postu).
Wymiar praktyczny - odbywa się poprzez regularne spotkania z młodymi
zarówno na poziomie parafialnym (spotkania ustalone przez duszpasterzy,
liderów grup, punkty przygotowań) jak i diecezjalnym.
Spotkania na poziomie diecezjalnym:
- organizacja Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym
(Niedzieli Palmowej) we współpracy z dekanalnymi duszpasterzami młodzieży,
duszpasterstwami akademickimi, Parlamentem Młodych, wspólnotami i ruchami
skupiającymi młodych naszej diecezji - Centrum Duszpasterskie Archidiecezji
Wrocławskiej, ul. Katedralna 4, Wrocław w każdy drugi wtorek miesiąca, 
godz.
19:30-20:30,
- przygotowania do udziału w ŚDM Panama 2019 - Centrum
Duszpasterskie Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4, Wrocław w każdy
czwarty wtorek miesiąca, godz. 18:00 - 20:30 oraz w punktach przygotowań
wyznaczonych przez diecezjalnego koordynatora ŚDM (punkty przygotowań do
ŚDM Panama 2019 zostaną zamieszone na stronie www.ddmworc.pl najpóźniej
na początku października 2017).
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2.2.

Ścieżka Taizé - formowanie przez modlitwę i odkrywanie powszechności Kościoła.
W ramach tej ścieżki zaplanowano:
■ modlitwy ze śpiewami z Taizé w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (kościół
śś. Apostołów Piotra i Pawła, Wrocław ul. Katedralna 4, godz. 18:00), spotkania
są równocześnie przygotowaniem Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży do
uczestnictwa w Europejskim Spotkaniu Młodych w Bazylei (28 grudnia 2017 1 stycznia 2018); spotkania Taizé to także przestrzeń, do której zapraszamy
młodzież innych narodowości przebywającą na terenie archidiecezji
wrocławskiej,
■ wyjazd na ESM Taizé do Bazylei (28 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018) przygotowania do wyjazdu odbywają się przez modlitwy ze śpiewami z Taizé
i spotkania formacyjne (zob. wyżej); młodzi mogą również zostać
wolontariuszami ESM (możliwość wyjazdu do pomocy przy organizacji
wydarzenia); wiek uczestników 17 - 35 lat; zapisy od października przez stronę
DDM,
■ wizyta wolontariuszy z Taize we Wrocławiu - zadaniem wolontariuszy będzie
m.in. odwiedzanie szkół, środowisk młodzieżowych i dzielenie się swoim
doświadczeniem Taize, wiary oraz przekazywanie informacji związanych
z Europejskim Spotkaniem Młodych w Bazylei. Wolontariusze będą również
zaangażowani w działania Misji Dworcowej, dodatkowo każdego dnia
wolontariusze prowadzą otwartą dla wszystkich modlitwę w wyznaczonym
wcześniej miejscu, istnieje możliwość zaproszenia wolontariuszy, termin wizyty
wolontariuszy podany zostanie do wiadomości po ustaleniu go z braćmi z Taize,
■ letni wyjazd do Taize 15-22 lipca 2018, zorganizowany przez DDM; celem są
rekolekcje, integracja środowiska, doświadczenie powszechności Kościoła przez
spotkania, modlitwę, wykonywanie drobnych zadań wolontariusza z młodymi
ludźmi z całego świata; zapisy na stronie www.ddmwroc.pl lub
www.mlodzimlodym.wroclaw.pl  od maja 2018 r.

2.3.

Ścieżka rozeznawanie powołania - realizowana pod hasłem Noc Nikodema.
Seria cyklicznych spotkań / warsztatów skoncentrowanych wokół tematów związanych
z umiejętnością podejmowania decyzji, odkrywania życiowego powołania. Spotkania
skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz młodych
dorosłych rozpoczynających studia lub podejmujących pierwszą pracę i będą się
odbywać w każdy pierwszy piątek miesiąca, w kościele pw. śś. Piotra i Pawła oraz
salach Centrum Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4
we Wrocławiu.
Proponowany program spotkania:
19:00 - kolacja, zawiązanie wspólnoty,
20:00 - konferencja,
20:45 - rozmowa w grupach na tematy z konferencji,
21:30 - msza święta,
22:30 - adoracja Najświętszego Sakramentu ze śpiewem i rozważaniami,
23:30 - modlitwa w ciszy, okazja do rozmowy i spowiedzi,
0:30 - indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem;
Dla
wytrwałych
możliwośćmodlitwywciszywKościeleprzezcałąnoc;
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dla
przyjezdnych
i
mniej
wytrwałychmożliwośćprostegonocleguwsalachCDAW
(
konieczne
karimata
i
śpiwór),

6:00 - Jutrznia i śniadanie.
Terminy spotkań: 6 października 2017, 3 listopada 2017, 1 grudnia 2017, 5 stycznia
2018, 2 lutego 2018, 2 marca 2018,6 kwietnia 2018, 11 maja 2018, 1 czerwca 2018
* Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zastrzega sobie możliwość zmiany planu i dostosowanie go w zależności
od ilości uczestników i okoliczności spotkania; istnieje możliwość zatrzymania się na noc w budynku; uczestnicy
przynoszą
ze
sobą
kanapki
na
kolację
i
śniadanie.Tematyspotkańzostanązamieszonenastroniewww.ddmwroc.pl

2.4.

Ścieżka integracja + formacja
■ 16 grudnia 2017 - Nocświatła - czuwanie na rozpoczęcie Adwentu,
■ 15-19 stycznia 2018 - Warsztaty dla animatorów muzycznych (dla prowadzących
schole przy parafiach i wspólnotach),
■ 17 lutego 2018 - Skuśsięnapost - czuwanie na rozpoczęcie Wielkiego Postu,
■ 1-3 maja 2018 - Camino po polsku - szczegóły wyjazdu zostaną podane w ciągu
roku formacyjnego,
■ poniedziałki 18:00-20:30, ul. Katedralna 4, Centrum Duszpasterskie Archidiecezji
Wrocławskiej - spotkania młodzieży DDM,
■ jednodniowe wyjazdy - szczegóły w ciągu roku formacyjnego,
■ 2 czerwca 2018 - XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000 - DDM podejmuje się
koordynacji wyjazdu;
szczegóły dotyczące spotkania oraz pomoce formacyjne na stronie
www.lednica2000.pl .

2.5.

Ścieżka przygotowanie do bierzmowania:
■ pielgrzymka gimnazjalistów kl. III do Henrykowa - 27 października 2017,
■ organizacja wyjazdowych rekolekcji dla młodych przygotowujących się do
bierzmowania przy współpracy ze wspólnotami charyzmatycznymi
(zob. p. II 1. 1.4),
■ zaproszenie do udziału w Festiwalu Młodych organizowanym na początku
wakacji (planowany termin to 22-24 czerwca 2018 w Sulistrowicach) podsumowanie całorocznej pracy i dziękczynienie za sakrament bierzmowania.

3.

Popularyzacja nauczania Kościoła skierowanego do młodych (orędzie Papieża, DOCAT)
odbywa się w czasie drogi przygotowań do ŚDM poprzez katechezy, konferencje i pracę
w małych grupach. Czasem realizacji tego celu są spotkania młodych m.in. rekolekcje
przygotowujące do bierzmowania, spotkania w grupach parafialnych, spotkania młodych
w wymiarze diecezjalnym tj. Niedziela Palmowa (zob. też wymiarduchowyp. II 2.2.1).

4.

Po wcześniejszym ustaleniu terminów możliwe jest podjęcie współpracy z Diecezjalnym
Duszpasterstwem Młodzieży w celu zwiększenia zaangażowania młodych w parafii
np. w ramach rekolekcji  (wyjście na tzw. peryferia).
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III
KalendariumDDMWrocław:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

9 września 2017 - Wgóręserca - Spotkanie Młodzieży na Ślęży,
14 października 2017  - pielgrzymka do Trzebnicy - grupa 21,
20-22 października 2017 - Parlament Młodych - Sulistrowice,
27 października 2017 - Pielgrzymka gimnazjalistów do Henrykowa,
16 grudnia 2017 -Nocświatła - czuwanie adwentowe,
28 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018 - wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych
Taize w Bazylei,
15-19 stycznia 2018 - warsztaty dla animatorów muzycznych
(dla prowadzących schole przy parafiach i wspólnotach),
17 lutego 2018 - Skuśsięnapost- czuwanie wielkopostne,
9 marca 2018 - XVIII Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę,
9-11 marca 2018 - rekolekcje dla przygotowujących się do bierzmowania - Bardo,
25 marca 2018 - Niedziela Palmowa - Niedziela Młodych
(ŚDM w wymiarze diecezjalnym),
1-3 maja 2018 - C
 aminopopolsku,
2 czerwca 2018 - XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000,
22 - 24 czerwca 2018 - FestiwalMłodych - Sulistrowice,
15 - 22 lipca 2018 - tygodniowe rekolekcje w Taize,
2-10 sierpnia 2018 - pielgrzymka na Jasną Górę - grupa 21.

Cykliczne spotkania DDM w  Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej,
 ul. Katedralna 4, Wrocław:
● poniedziałki - 18:00-20:30 - spotkania młodzieży i chóru DDM,
● drugi wtorek miesiąca - 19:30 - 20:30  - przygotowania do Niedzieli Młodych
 (organizacja wydarzenia),
● czwarty wtorek miesiąca - 18:00 - 20:30 -  spotkania przygotowujące
  do ŚDM Panama 2019,
● pierwszy piątek miesiąca - Noc Nikodema - całonocne spotkania poświęcone
rozeznawaniu życiowej drogi, podejmowaniu wyborów.
Szczegółowe informacje dotyczące każdego z wydarzeń znajdują się w programie.

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

DDM Wrocław
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