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P
atrz¹c na nasz¹ diecezjê mo¿emy zauwa¿yæ, jak wielka ró¿norodnoœæ grup
m³odzie¿owych znajduje w niej pole do dzia³ania. 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 m³odzie¿owa.
Sukcesem parafii s¹ na pewno spotkania dla studentów. 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 warto patrzeæ z radoœci¹ to Szczecin. Grupa
m³odzie¿y w tej¿e parafii jest prowadzona duszpastersko przez ks. S³awomira
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 równie¿ 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 Wa³brzychu, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i ¯arach. W oœrodkach tych odbywaj¹
siê regularnie spotkania, w których bierze udzia³ liczna grupa 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. Mimo to i w tych
parafiach dzia³alnoœæ m³odzie¿y jest widoczna. Dziêki staraniom duchownych 
z  Jeleniej Góry-Cieplic, K³odzka, Jawora i Legnicy m³odzie¿ anga¿uje siê w wiele ini-
cjatyw parafialnych, dziêki którym doœwiadcza swojego bycia w Koœciele Jezusa
Chrystusa. 

Jednym z kolejnych problemów, jakie warto zauwa¿yæ jest problem przyrostu na-
turalnego. Nasze grupy m³odzie¿owe “nabra³y lat” i czêsto, jak w Karpaczu, s¹ to ju¿
studenci, których ciê¿ko jest zebraæ i zaprosiæ na regularne spotkania m³odzie¿owe.

Sprawozdanie
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Dlatego warto rozwa¿yæ pomys³ ks. Edwina Pecha z Karpacza zwi¹zany ze wspól-
nym wyjazdem i przebywaniem ze sob¹. Warto podkreœliæ znaczenie choæby spotkañ
adwentowych, w ramach których spotykaj¹ siê m³odzi ludzie z ró¿nych parafii
¿yj¹cych w g³êbokiej diasporze.

Problem liczebnoœci dzieci i  m³odzie¿y w naszych parafiach pozostaje jednak
wci¹¿ aktualny. Mo¿e warto wiêc mówiæ o b³ogos³awieñstwie posiadania dzieci 
i wielkim darze, jakim jest rodzina w œwiecie, który kulturowo czêsto odrzuca taki styl
¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. Patrzê tu na kraje skandynawskie, które potrafi³y
rozbudziæ w ludziach chêæ do posiadania potomstwa. Szczególnie w Roku M³odzie¿y
jest to temat, który warto podj¹æ. Macierzyñstwo powinno byæ œwiadomie pokazy-
wane i chwalone. 

M³odzie¿ wspó³czesna tak czêsto pe³na wolnoœci, wychowana w coraz bardziej li-
beralnym spo³eczeñstwie ma tak¿e bardzo otwarte pogl¹dy na œwiat, co wcale nie
oznacza, i¿ nie warto pokazywaæ drogi rodziny i potomstwa jako wielkiej wartoœci. 

Rok m³odzie¿y bêdzie na pewno obfitowa³ w wiele wydarzeñ zwi¹zanych z dusz-
pasterstwem wœród m³odych, a tak¿e bêdzie okazja do wielu spotkañ i zjazdów.
Niechaj dobry Bóg pob³ogos³awi tê wspania³¹ czêœæ Koœcio³a.
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Diecezjalny Duszpasterz M³odzie¿y


