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P
atrz¹c na nasz¹ diecezjê mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e wielka ró¿norodnoœæ grup
m³odzie¿owych jest tym, co posiadamy. W naszej diecezji znajduj¹ siê du¿e
oœrodki miejskie, a co za tym idzie du¿e parafie, w których spotkania

m³odzie¿owe odbywaj¹ siê regularnie i w których m³odzie¿ uczestniczy bardzo chêt-
nie. Do takich miejsc nale¿y na pewno parafia wroc³awska, gdzie dziêki staraniom 
ks. Marcina Orawskiego istnieje liczna i bardzo prê¿nie dzia³aj¹ca grupa. Dziêki
zaanga¿owaniu ksiêdza, a tak¿e samej m³odzie¿y jest to liczna grupa bardzo dobrze
rokuj¹ca na przysz³oœæ dla wroc³awskiej parafii. Kolejnym miejscem, na które patrzê
z radoœci¹ i nadziej¹ to Szczecin. Grupa m³odzie¿y w tej¿e parafii jest prowadzona
duszpastersko przez ks. S³awomira J. Sikorê. M³odzie¿ ze Szczecina anga¿uje siê 
w wielu miejscach, w których odbywaj¹ siê spotkania m³odzie¿y w naszym koœciele.
Miejscem, o którym mo¿na wiele dobrego napisaæ jest Œwidnica, w której
m³odzie¿owe spotkania prowadzi mgr Katarzyna Heinrich.

Kolejn¹ grupê parafii stanowi¹ te oœrodki, które choæ nie posiadaj¹ tak licznych
grup m³odzie¿owych, to jednak dzia³aj¹ bardzo prê¿nie. Pisz¹c te s³owa myœlê 
o Karpaczu, Wa³brzychu, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i ¯arach. W oœrodkach tych
odbywaj¹ siê regularnie spotkania, w których bierze udzia³ liczna grupa m³odzie¿y.
Parafia Wa³brzych i dzia³aj¹ca tam wolontariuszka z Centrum Misji i Ewangelizacji
da³a siê poznaæ jako znakomity organizator ¿ycia parafialnego dla m³odzie¿y.

Kolejn¹ grup¹ s¹ parafie, w których m³odzie¿y nie ma lub grupa jest nieliczna.
Czêsto te¿ m³odzi ludzie mieszkaj¹ w takim oddaleniu od siebie, ¿e organizowanie
regularnych spotkañ przysparza duszpasterzom wiele k³opotów. Choæ i w tych para-
fiach nie mo¿na powiedzieæ, ¿e nic siê nie dzieje. Dziêki staraniom duchownych 
z  Cieplic, K³odzka, Jawora i Legnicy m³odzie¿ anga¿uje siê w wiele inicjatyw para-
fialnych, dziêki którym doœwiadcza swojego bycia w Koœciele Jezusa Chrystusa. 

W ostatnim roku prze¿yliœmy w naszej diecezji organizowany przez parafiê Jawor
Ogólnopolski Zjazd M³odzie¿y. Naprawdê imponuj¹co wygl¹da³ zape³niony przez
m³odzie¿ Koœció³ Pokoju. Myœlê, ¿e widok ten wywar³ nie tylko na mnie ogromne
wra¿enie. Dziêkujê duszpasterzowi parafii jaworskiej, a tak¿e Radzie Parafialnej za
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to, i¿ po raz kolejny jako diasporalna diecezja mogliœmy byæ gospodarzem Ogólno-
polskiego Zjazdu M³odzie¿y. M³odzie¿y spoza naszej diecezji pokazaliœmy piêkno
naszego dziedzictwa ewangelickiego w postaci Koœcio³a Pokoju, ale tak¿e myœlê, ¿e
byliœmy ¿ywym œwiadectwem naszego istnienia w mieœcie Jawor. A to jest wa¿ne dla
ewangelików ¿yj¹cych w tak g³êbokiej diasporze jak my.

Myœlê, ¿e warto w tym miejscu równie¿ poruszyæ temat problemów, jakie napoty-
ka praca duszpasterska z m³odzie¿¹. ¯yjemy w czasach, w których obok koœcio³a,
m³odzie¿ ma wiele alternatywnych miejsc spotkañ. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e coraz czêœ-
ciej m³odzi ludzie rezygnuj¹ z koœcio³a jako miejsca, w którym chc¹ spêdzaæ wolny
czas. Z drugiej strony s¹ wci¹¿ ch³onni informacji o choæby stosunku naszego koœcio³a
do zagadnieñ bioetycznych. Koœció³, obok innych instytucji, musi podj¹æ trud
wychowania cz³owieka. Z jednej strony posiadamy wielki orê¿, jakim jest niew¹tpli-
wie autorytet instytucji, a z drugiej strony jesteœmy tak czêsto poddawani mia¿d¿¹cej
krytyce. Wielkim wyzwaniem staje siê pytanie, jak bardzo mamy otwieraæ siê na
wspó³czesny œwiat, a zarazem nie traciæ tradycji naszego koœcio³a? Jakim jêzykiem
przemawiaæ do wspó³czesnej m³odzie¿y, aby byæ naprawdê zrozumia³ymi dla nich
ludŸmi? Pewne jest jedno. Wraz z ewolucj¹ wspó³czesnego œwiata i my musimy po-
dejmowaæ trud jego nowej interpretacji, posiadaj¹c wielki dar jakim jest Bo¿e S³owo.   

Koñcz¹c swoje sprawozdanie chcia³bym podziêkowaæ wszystkim duchownym oraz
liderom m³odzie¿owym za wspó³pracê.

ks. Rafa³ Miller
Diecezjalny Duszpasterz M³odzie¿y


