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KOMUNIKATY REFERATU DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
NA SPOTKANIA REJONOWE DUCHOWIEŃSTWA
W DNIACH 2 I 9 WRZEŚNIA 2006R.

1. SPOTKANIE DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY – Pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań
duszpasterzy młodzieży odbędzie się we wtorek 12. września o godz. 20.15 w gmachu
MWSD we Wrocławiu. Celem spotkania jest przedstawienie kalendarium pracy rocznej z
młodzieżą oraz koordynacja tych działań. Obecność wyznaczonych przez Księży
Dziekanów duszpasterzy dekanalnych jest obowiązkowa.
2. ŚW. STANISŁAW KOSTKA – Spotkanie młodzieży, z okazji święta patronalnego polskiej
młodzieży św. Stanisława Kostki, odbędzie się 16. września w parafii Niepokalanego Serca
NMP w Siechnicach. Nawiązuje ono do tradycyjnych spotkań młodzieży w
Wambierzycach oraz jest dobrą okazją do rozpoczęcia triduum ku czci św. Stanisława i
działań duszpasterskich w parafiach. Zachęcamy do licznego udziału duszpasterzy i
młodzieży. W czasie spotkania nastąpi poświęcenie piór i przyborów szkolnych. Wszelkie
szczegóły w komunikacie i na plakatach przesłanych do wszystkich parafii.
3. PIELGRZYMKA DO TRZEBNICY – Zwyczajowa pielgrzymka piesza do grobu św. Jadwigi w
Trzebnicy wyruszy w tym roku dnia 14 października o g. 6.00 z Wrocławskiej Katedry.
4. CZUWANIE NA ROZPOCZĘCIE ADWENTU – Zachęcamy do podkreślenia początku nowego
roku liturgicznego przez czuwania modlitewne młodzieży na rozpoczęcie adwentu.
Spotkania rejonowe, których myślą przewodnią będzie hasło: „Zajaśnieć światłem Prawdy”
odbędą się w 9. grudnia w kilku miejscach diecezji.
5. REKOLEKCJE ZIMOWE – Podobnie jak u ubiegłych latach Diecezjalne Duszpasterstwo
Młodzieży zaprasza na rekolekcje formacyjne i ewangelizacyjne dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych w czasie ferii zimowych.
6. PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW – Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
odbędzie się na początku II semestru nauki szkolnej (23.02 lub 9.03). Elementem
pielgrzymki jest złożenie przed Ikoną Jasnogórską aktów zawierzenia Maryi matur i
wyborów życiowych.
7. REFERAT DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY – Biuro DDM mieści się przy ul. Katedralnej 4
pokój 19 i będzie czynne od dnia 11. września. Informacje bieżące zawsze w internecie na
stronie www.ddm.wroc.pl .

Ks. Piotr Wawrzynek
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Referat Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu - Diecezjalne Duszpasterstwo
Młodzieży, ul. Katedralna 4/19 50-328 Wrocław, tel. 327-11-09; e-mail: biuro@ddm.wroc.pl

