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Charakterystyka
Diecezja wrocławska swoim zasięgiem obejmuje teren zachodniej Polski z wy-

łączeniem Poznania. Jest to obszar trudny do prowadzenia działań diecezjalnych ze
względu na znaczące odległości pomiędzy poszczególnymi parafiami. Z drugiej
strony wiele parafii jest zaangażowanych w diecezjalne działania młodzieżowe 
i organizuje coroczne spotkania młodzieżowe. Wartym podkreślenia jest także fakt,
że rok 2010 był w naszym kościele Rokiem Młodzieży.

Szczebel parafialny
Z otrzymanych danych wynika, że we wszystkich parafiach odbywają się spotkania

młodzieżowe oraz są prowadzone lekcje religii. Na nich są poruszane problemy syg-
nalizowane przez młodzież, tematy związane z bieżącą sytuacją społeczną, młodzież
ma też szansę zadawać pytania czy sama inicjować i przygotowywać tematykę zajęć.
Tak spotkania młodzieży, jak i lekcje religii są początkiem angażowania młodzieży 
w życie całego Kościoła. Niestety, z wielu powodów, m.in. konieczności wyjazdu 
z macierzystej parafii na studia w innym mieście czy braku liderów chętnych do
prowadzenia grupy, spotkania te nie zawsze odbywają się regularnie. Rekompen-
sowane są jednak, z pewnością z pożytkiem, przez zjazdy integracyjne dla młodzieży.
Takie rozwiązanie przyjęła np. parafia w Karpaczu. Grupy młodzieżowe stanowią
bardzo istotną część parafii i często udzielają się w jej życiu. W wielu miejscach dzia-
łają chórki młodzieżowe, które służą w czasie nabożeństw i spotkań (Lubań). Cieszy
także ich zaangażowanie w akcje charytatywne, np. w Świdnicy czy reprezentowanie
parafii na Diecezjalnym Zjeździe Chórów. Z kolei w Jeleniej Górze młodzież pracowa-
ła pod hasłem „Praca ludzi integruje i wzbogaca” spotykając się w każdą sobotę 
i uczestnicząc czynnie w remoncie salki parafialnej wraz ks. Sebastianem Koziełem.

Trochę szerzej…
Ze względu na położenie diecezji wrocławskiej w bliskim sąsiedztwie krajów UE

częste są spotkania międzynarodowe, organizowane przez poszczególne parafie dla
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swojej młodzieży. Takie spotkania służyć mogą nie tylko rozpatrywaniu Słowa
Bożego w różnych aspektach kulturalnych i społecznych, ale i stanowić ważny ele-
ment motywacyjny w nauce języków obcych. Docenić należy tu takie inicjatywy jak
np. świdnicka „Podróż z jednym bagażem - polsko niemiecki dialog”, której celem
była wymiana młodzieżowa i rozmowa o dialogu międzykulturowym. Był to projekt
w ramach programu „Młodzież w działaniu”. 

Z współwyznawcami z Niemiec spotykała się także młodzież z Lubania. Młodzi
ludzie ze Szczecina mieli możliwość udania się do Dücherow w Niemczech. Było to
spotkanie w ramach unijnego projektu „Budowanie mostów w relacjach międzyludz-
kich”. Z kolei młodzież z Karpacza uczestniczyła w wyjeździe do partnerskiej parafii
w Budapeszcie, po drodze miała też możliwość zwiedzania Bratysławy. Parafianka 
z Jeleniej Góry miała możliwość reprezentowania Kościoła w Zjeździe Młodzieży
Światowej Federacji Luterańskiej w Dreźnie oraz była stewardem na Światowym
Spotkaniu Światowej Federacji Luterańskiej w Stuttgardzie. 

A w diecezji…
Cieszy zaangażowanie niektórych parafii naszej diecezji w organizację przed-

sięwzięć dla młodzieży całej diecezji. W tym miejscu chciałbym wyróżnić w porządku
alfabetycznym parafie: Karpacz, Szczecin i Wrocław. W marcu na dwóch krańcach
diecezji odbywały się pasyjne rekolekcje. Młodzież ze Szczecina, Wrocławia, Barlinka,
Świdnicy i Słupska wzięła udział w rekolekcjach w Szczecinie, natomiast na spotkanie
w Karpaczu przybyli młodzi ludzie z Lubania i Karpacza. 

Kolejną diecezjalną inicjatywą był diecezjalny zjazd we Wrocławiu. Trzy czerw-
cowe dni w stolicy Dolnego Śląska spędziła młodzież ze Szczecina, Gorzowa Wielko-
polskiego, Jeleniej Góry-Cieplic, Lubania, Świdnicy, Jawora i oczywiście z Wrocławia.
Program pod hasłem „Protestancki Wrocław” był bardzo ciekawy i obfitował w różne
atrakcje typu: rejs statkiem, spotkanie z profesorem Janem Miodkiem czy City Games.
Całość zakończyła się nabożeństwem młodzieżowym, w którym kazanie wygłosił ks.
Sławomir J. Sikora. 

Chętni z naszej diecezji mogli także wziąć udział w Reformacyjnym Zjeździe
Młodzieży w Szczecinie. Hasłem tego spotkania było „Zreformowane życie”, a pro-
gram odbywał się w Międzynarodowym Centrum Studiów Spotkań im. 
D. Bonhoeffera. Inicjatywę jak i prowadzenie zawdzięczamy ks. Sławomirowi Sikorze. 

W tym miejscu wspomnieć chcemy też o międzyparafialnych rekolekcjach adwen-
towych organizowanych przez parafię Karpacz. Uczestniczyła w nich młodzież 
z Karpacza i Jeleniej Góry-Cieplic, a prowadził je ks. dr Marek Jerzy Uglorz. 
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Ogólnopolski Zjazd 
W tym roku mieliśmy możliwość uczestniczenia w OZME w Chorzowie. Jak co roku

program tej imprezy obfitował w wiele ciekawych inicjatyw i z pewnością każda
młoda osoba mogła znaleźć w nim coś dla siebie. Cieszy też fakt, że w przeciwieńst-
wie do zjazdu z 2009 roku, w tym roku mogliśmy liczyć na większe zaangażowanie 
i uczestnictwo. 

A na przyszłość…
Po moich krótkich obserwacjach, jako duszpasterz młodzieży diecezji wrocław-

skiej, muszę przyznać, że napawa wielkim optymizmem widok i zaangażowanie
młodzieży w życie diecezji, organizowanie zjazdów młodzieżowych. Jest ona praw-
dziwym sercem naszego Kościoła. Miejmy nadzieję i mobilizujmy się wzajemnie jako
młodzież, księża i rodzice do wspólnych działań, spotkań i życia na niwie Kościoła

ks. Sebastian Kozieł
Diecezjalny Duszpasterz M³odzie¿y


