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Wrocław, dnia 8.05.2007r.

KOMUNIKATY REFERATU DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
NA SPOTKANIA REJONOWE DUCHOWIEŃSTWA W DNIACH 12 I 26 MAJA 2007R.
1. FORUM MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ I SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z
OKAZJI NIEDZIELI PALMOWEJ – 31. marca odbyło się organizowane po raz pierwszy Forum
Młodzieży. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób z kilku dekanatów, w tym duża grupa
członków KSM. Celem tej inicjatywy jest tworzenie okazji do wymiany doświadczeń różnych grup
młodzieży i formacja liderów.
o Spotkanie młodzieży z okazji XXII ŚDM przygotowała grupa wolontariuszy skupiona wokół
DDM. Odbyło się ono w Niedzielę Palmową po południu, w kościele Świętego Krzyża na
Ostrowie Tumskim. Niska frekwencja w czasie spotkania (około 400 osób) zmusza do
postawienia pytania o obecność i zachętę ze strony duszpasterzy (było 6 księży).
2. SPOTKANIA DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY – W kończącym się roku szkolnym odbyły się cztery
spotkania duszpasterzy młodzieży. Ostatnie miało miejsce w dniach 7-8 maja. Pierwsze spotkanie w
nowym roku szkolnym odbędzie się w poniedziałek 10. września. Obecność wyznaczonych przez
Księży Dziekanów duszpasterzy dekanalnych jest obowiązkowa. Celem spotkań jest podejmowanie
wspólnego co do terminów i treści programu dla duszpasterstwa młodzieży w diecezji .
3. PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ – MATKI NOWEJ
EWANGELIZACJI W SOBÓTCE – Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży do Sobótki odbędzie się 16
czerwca (sobota). Grupy pielgrzymów wyruszą z Jordanowa, przełączy Tąpadła oraz z Wrocławia
(rowerowa, par. św. Karola Boromeusza) o g. 10.00. O g. 14.00 rozpocznie się przygotowanie
modlitewne w kościele św. Anny w Sobótce, a 15.00 uroczysta Eucharystia. Na zakończenie
przewidziane są wydarzenia kulturalne. Temat pielgrzymki: „Bo naprawdę kocha” - owoce Ducha
Świętego w życiu Maryi i chrześcijanina. Zgłoszenia grup do DDM do dnia 10 czerwca –
biuro@ddm.wroc.pl
4. ŚW. STANISŁAW KOSTKA – Spotkanie młodzieży, z okazji święta patronalnego polskiej
młodzieży św. Stanisława Kostki, odbędzie się 15. września w parafii Matki Bożej Królowej w
Oławie. Wszelkie szczegóły w komunikacie i na plakatach, które prześlemy do wszystkich parafii w
sierpniu.
5. XXIII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY – obędzie się w dniach 10-20 lipca 2008r. w Sydney w
Australii pod hasłem „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi
świadkami” (Dz 1,8). Zgłoszenia do 10 września 2007r. w biurze duszpasterstwa młodzieży –
sdm@ddm.wroc.pl . Przewidywany koszt przelotu, pakietu pielgrzyma, wizy, opłat
solidarnościowych i wycieczki (Hong-Kong i Makau lub Singapur) około 8200zł.
6. REFERAT DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY – Biuro DDM mieści się przy ul. Katedralnej 4
pokój 19. Informacje bieżące zawsze w internecie na stronie www.ddm.wroc.pl .
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