Biuletyn Diecezjalnego Centrum ŚDM
Diecezji Warszawsko-Praskiej

LET’S GO!
Numer 2

LISTOPAD 2014

Słowo wstępne
Drodzy przyjaciele!
W tym numerze:
List KEP o ŚDM

2

Aktualności i zapowiedzi

3

Nawiedzenie – Podziel się
radością!

4

Wspólnoty w Parafii –
miejsce i źródło radości

5

Błogosławiona Karolina
Kózkówna

6

Zadanie apostolskie –
Ziarna Miłosierdzia

7

Informacje dla Koordynatorów i Wolontariuszy

7

Ciekawa inicjatywa

9

Modlitwa
Ziaren Miłosierdzia

10

Modlitwa ŚDM

12

To już drugi numer naszego biuletynu.
Sami do końca nie wiemy jak – ale udało
się go zredagować 
Za nami pierwszy miesiąc duchowego
podążania w kierunku Betlejem. W wielu
miejscach odbywały się spotkania modlitewne w intencji Światowych Dni Młodzieży. Coraz więcej młodych zgłasza chęć pomocy jako wolontariusze. Trwa kurs dla
koordynatorów parafialnych. Przygotowywana jest, dzięki naszemu Księdzu
Arcybiskupowi, nowa siedziba naszego
Centrum. Jednym słowem (a w zasadzie
dwoma) – dzieje się.
Listopad przynosi nam również kilka
nowych wydarzeń.
Przede wszystkim w listopadzie pochylamy się nad tajemnicą Nawiedzenia. Tak
jak Maryja chcemy dzielić się radością
i dziękować Panu za to wszystko, czego
dokonuje w naszym życiu.

Listopad jest także miesiącem, w którym obchodzimy 100 rocznicę urodzin
błogosławionej Karoliny Kózkówny. Dlatego już teraz zapraszamy Was na
Eucharystię oraz na spotkanie w dniu 18
listopada 2014r, o godz. 18.00 w Katedrze
Warszawsko – Praskiej.
Oprócz tego listopad to miesiąc ogromnego wyzwania – w każdej, powtórzmy –
W KAŻDEJ  parafii naszej Diecezji
zachęcamy Was do zorganizowania spotkania modlitewnego w intencji Światowych Dni Młodzieży. Zaproście waszych
przyjaciół, znajomych, babcie, dziadków
i kogokolwiek tylko możecie!
Niech to będzie dla nas wszystkich
okazja do modlitewnego szturmu na niebo. To jest okazja do robienia Bożego
rabanu w naszych parafiach!
Maryja i Elżbieta wzajemnie dzielą się
radością. Nie zachowują tego, co przeżywają tylko dla siebie!
Materiały, które znajdziecie w biuletynie, możecie wykorzystać także podczas
spotkań dla ministrantów, lektorów,
bielanek, scholi …
Zwróćcie także uwagę na rubrykę
zawierającą zadanie apostolskie. Nie
przechodźcie nad nim obojętnie. Niech
ziarno Miłosierdzia zapuszcza korzenie
w naszej Diecezji i przynosi obfity plon!
Razem, w jedności, podążajmy w kierunku Betlejem. Dzielmy się radością i nieśmy tę radość w naszych środowiskach.
W tym miesiącu niech pomocą będą nam
także słowa Papieża Franciszka, zawarte
w Evangelii Gaudium: „Radość Ewangelii
napełnia serce oraz całe życie tych,
którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają
wyzwoleni od grzechu, od smutku, od
wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość.

Rys. S.Hyży
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List Episkopatu Polski
o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016
9 XI 2014 r.
Umiłowani w Chrystusie Panu
Bracia i Siostry!
Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi
nas myślą do Rzymu i jednoczy w
modlitwie z papieżem Franciszkiem.
Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie
Matka i Głowa wszystkich kościołów
świata. Jest ona symbolem jedności
i powszechności całego Kościoła.
Szczególnym doświadczeniem tej
uniwersalności i jedności są Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu
2016 roku odbędą się w Polsce.
1. Czym są Światowe Dni
Młodzieży?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego
świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły z troski
świętego Jana Pawła II, który
niestrudzenie przemierzał ziemię, by
szukać młodych ludzi i z ojcowską
miłością wychodził im naprzeciw.
„Szukałem was, a wy przyszliście do
mnie”. Ta wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa
nieprzerwanie od trzydziestu lat.
Włączają się w nią kolejne pokolenia
młodych całego świata.
2. Dlaczego Kraków?
Papież Franciszek zaprosił młodzież
do Krakowa, gdzie bije źródło Bożego
Miłosierdzia, które jest skutecznym
lekarstwem dla poranionych młodych
serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś, drodzy młodzi, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem.
On jest odpowiedzią na wszystkie,
nawet najtrudniejsze pytania. Nie
bójcie się, że w wielkiej wspólnocie
Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności. Kościół
młodych jest barwny, różnorodny
i fascynujący, i dla każdego znajdzie
się w nim miejsce. Jesteście jego
ważną częścią.
Światowe Dni Młodzieży mogą stać
się dla Was początkiem niezwykłej
przyjaźni z Chrystusem.
Tak, jak wierni apostołowie Bożego
Miłosierdzia – święta Siostra Faustyna i święty Jan Paweł II – w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie,
że tylko miłość wyzwala i leczy,
a w miłosierdziu jest jedyna nadzieja
i ocalenie.

3. Nie tylko Kraków i nie tylko
młodzi
Stworzenie młodym przestrzeni do
spotkania z Jezusem jest misją nas
wszystkich. Przygotowanie tego wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactw Kościoła to – jak mówił święty
Jan Paweł II – „poważne duchowe
zadanie”. „Aby [ŚDM] był owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń
pod kierunkiem pasterzy w diecezjach
i w parafiach, w stowarzyszeniach,
ruchach oraz kościelnych wspólnotach
młodzieżowych” - podkreślał. Wszyscy
jesteśmy gospodarzami tego dzieła,
dlatego dziś razem dorastamy do tego,
by we wspólnocie młodych całego
świata dzielić się naszym doświadczeniem wiary i otwierać na świadectwo dawane przez innych.
4. Nie za dwa lata, tylko już od
dziś
W trosce o to, by przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży były dla
każdego czasem odkrywania swojego
miejsca we wspólnocie Kościoła, już
dziś zachęcamy młodych ludzi w całej
Polsce do osobistego zaangażowania w
to dzieło i programy duszpasterskie
jemu służące. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej przeżywamy pielgrzymkę
symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki
Bożej. Docierają one wszędzie: nie
tylko do kościołów i na miejskie place,
ale też do wiosek dziecięcych, domów
pomocy społecznej, na uczelnie, do
szkół, hospicjów i więzień. To czas
łaski dla całego Kościoła w Polsce. Od
tego, jak go przeżyjemy, zależą
przyszłe owoce Światowych Dni
Młodzieży
w Krakowie.
5. Zaproszenie do współpracy
Przychodzimy dziś do Was, rodzice
i wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi! Wraz z nimi z pokorą
szukajcie odpowiedzi na ich niepokoje
i wątpliwości. Niech czas przygotowań
do ŚDM będzie dla Was czasem
odkrywania radości dzielenia się
świadectwem życia i wiary.
Zwracamy się do Was, duszpasterze
i katecheci. Szeroko otwierajcie drzwi
przed
młodymi,
stwórzcie
im
przestrzeń, by mogli w pełni cieszyć
się perspektywą Światowych Dni
Młodzieży w Polsce i byli dumni

z tego, że są ich gospodarzami. Bądźcie
ich wiernymi towarzyszami na drodze
dojrzewania do tej roli.
Dziś stajemy przed Wami, chorzy
i cierpiący. Jesteście cennym skarbem
Kościoła. Wasz krzyż jest dla młodych
ludzi znakiem jedności i ofiary. Z pokorą
prosimy, oddawajcie go w cichym geście
miłości za młodych Polaków, którzy dziś
poszukują sensu życia, nierzadko dotkliwie raniąc się po drodze. W Waszych
cierpieniach ukryta jest przemieniająca
moc uzdrawiania ich serc.
Zwracamy się do Was, siostry i bracia
ze zgromadzeń zakonnych, wspólnot
kontemplacyjnych, grup modlitewnych.
Wspierajcie modlitwą dzieło Światowych
Dni Młodzieży w Polsce. Otoczcie jej
płaszczem młodych ludzi, by na drodze
przygotowań do tego wielkiego święta
wiary z radością i zdumieniem odkrywali
miłość Chrystusa, która leczy, podnosi
z upadków i nadaje smak życiu.
Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie
na szlak przygotowań duchowych, zaangażujcie się w prace wolontariatu ŚDM
i zaproście na tę drogę Waszych
rówieśników, którzy być może pozostają
z dala od Jezusa i Jego Kościoła.
Pokornie prosimy też wszystkich
o otwarcie w odpowiednim czasie swoich
domów i wsparcie materialne, aby
młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym
wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej
staropolskiej gościnności i braterskich
serc.
6.Zawierzenie dzieła ŚDM wstawiennictwu świętych patronów
Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan
Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym
żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia
zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a
zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich
wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały
świat.
Maryjo, Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.
Święty Janie Pawle II,
módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno,
módl się za nami.
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Aktualności i zapowiedzi
Kolejny numer naszego biuletynu
staje się okazją do podsumowania
wszystkich działań i inicjatyw, które
były naszym udziałem w ostatnim
czasie.
Przede wszystkim należy Wam się
kilka słów na temat weekendowego
wyjazdu Diecezjal-nego Centrum
ŚDM. Był on bardzo dobrym czasem
na spokojne pobycie ze sobą,
pogłębienie
wzajemnych
relacji,
wspólną modlitwę ale także na
bardzo intensywną, wytężoną pracę
i planowanie nowego roku.
W czasie naszego pobytu w Suchej
Rzeczce pod Augustowem odwiedziliśmy Mikaszówkę oraz Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej,
które jest jednocześnie miejscem
spotkań młodych w Diecezji Ełckiej.
Nie zabrakło również czasu na
grzybobranie, kibicowanie naszym
siatkarzom czy wspólne kucharzenie
 Niewątpliwie był to bardzo dobry
czas pełen inspiracji i radości z bycia
razem. Czas, który na pewno nie raz
chętnie powtórzymy – oby w coraz
większym gronie 
Początek października to pierwsze
spotkanie dla wolontariuszy i Msza
Święta pod przewodnictwem Księdza
Arcybiskupa Henryka Hosera SAC.
Pod
ojcowskim
okiem
naszego
Pasterza i z Jego błogosławieństwem
rozpoczęliśmy nie tylko to niedzielne
spotkanie, ale także wszystko co się
w tym roku pracy i formacji wydarzy.
Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup
zwrócił się do wolontariuszy, przypominając, że to oni stworzą dom dla
młodych z całego świata. Podkreślił,
że właściwe przygotowanie duchowe
i organizacyjne w połączeniu z niezwykle cenną umiejętnością improwizacji jest kluczem do sukcesu.
Na koniec zaapelował do zgromadzonych, by nie bali się angażować
w różne działania związane z przygotowaniami, wykorzystując przy tym
swoje talenty. Tylko tak człowiek
może się rozwijać, by dojrzale wziąć
odpowiedzialność za siebie i innych.
Po
Eucharystii
z
pasterskim
błogosławieństwem przeszliśmy do
części organizacyjnej. Przypomnieliśmy czym są Dni w Diecezji oraz jak
można włączyć się w ich przygotowanie.
Ksiądz Emil opowiedział o podziale
na departamenty, idei comiesięcznych spotkań młodzieży każdego 25.
dnia miesiąca, podziale diecezji na

9 rejonów,w których będą się formować wolontariusze, oraz przedstawił
projekt Ziarna Miłosierdzia.
Mamy nadzieję, że to spotkanie
będzie dla wielu z Was twórczą
inspiracją w podejmowaniu zadań
jakie czekają na Was w parafiach
i rejonach.
Kolejnym etapem przygotowań do
przyjęcia gości z całego świata jest
Kurs dla Koordynatorów Parafialnych
organizowany we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Koordynatorzy parafialni zostali
zgłoszeni do udziału w szkoleniu przez
Księży Proboszczów. Dwie wybrane
osoby z każdej parafii, które mają
ściśle współpracować z księdzem odpowiedzialnym za cały rejon, z kapłanami we własnej parafii a także
z wolontariuszami, którzy będą posługiwać podczas Tygodnia w Diecezjach
i przyjmować zagraniczne grupy młodych uczestniczące w ŚDM.
Pierwszy zjazd w ramach Kursu
odbył się 11 października w budynkach UKSW przy ul. Dewajtis.
Całodniowe zajęcia rozpoczęła wspólna Msza Święta sprawowana w pokamedulskim kościele Niepokalanego
Poczęcia NMP.
Dalsza część zajęć odbywała się
w salach wykładowych UKSW. Na
początku uczestników powitał Dziekan Wydziału Teologicznego – ksiądz
prof.
dr
hab.
Piotr
Tomasik.
Wyjaśniono wszystkie kwestie formalne i grupa 130 koordynatorów przystąpiła do rozwiązywania wzbudzającego wiele emocji testu z języka
angielskiego, którego wyniki pozwoliły
dokonać podziału na osiem grup wedle
czterech poziomów zaawansowania.
Pierwsze godziny wypełniły zatem
zmagania językowe, a także zajęcia
z zarządzania zasobami ludzkimi
i trudnej sztuki bycia liderem. Dwoma
ostatnimi elementami w planie dnia
były: przedstawienie ogólnej idei ŚDM
oraz punkty przyjęć – zajęcia
dotyczące technicznej strony przygotowania do przyjęcia grupy młodych
w parafii.
Po całym dniu kursu, u wszystkich
uczestników, poza zmęczeniem, dostrzec można było zapał i radość. Chętnie dzielili się ze sobą wrażeniami
i refleksjami. Owocem tych pierwszych zajęć jest niewątpliwie nie tylko
zdobyta wiedza, ale i wzajemne
poznanie się oraz duża otwartość we

wzajemnych relacjach koordynatorów
parafialnych.
Mamy nadzieję, że i w kolejnych edycjach kursu weźmie udział liczna grupa
młodych, pełnych zapału osób, gotowych
do podjęcia wszystkich działań potrzebnych do dobrego przygotowania się do
ŚDM, a w szczególności do czekającego
nas Tygodnia w Diecezji.
W czasie między spotkaniami z wolontariuszami i koordynatorami, 9 października, ekipa Diecezjalnego Centrum ŚDM
spotkała się z delegatami Drogi Neokatechumenalnej. Na spotkaniu tym przedstawiono reprezentantom Neokatechumenatu ramowy plan przebiegu dni 2025 lipca 2016 r. w naszej Diecezji oraz
ogólne zasady zgłaszania i kwaterowania
pielgrzymów ŚDM na czas Dni w Diecezjach.
Omówiono także strukturę organizacyjną naszego Centrum jak i możliwe
modele współpracy. Mamy nadzieję, że
spotkanie to będzie owocne dla obu stron
i stanie się kolejnym krokiem, ku jak
najlepszemu przygotowaniu się do ŚDM
2016.
A z naszych planów na najbliższy czas
najważniejszym – i już rezerwujcie sobie
miejsce w kalendarzu – będzie spotkanie
18 listopada wieczorem czyli: „Urodziny
Karoliny”. Będziemy wtedy świętować
100. rocznicę narodzin dla Nieba patronki młodych: Karoliny Kózkówny. Swoją
obecność zapowiedział już Ksiądz Arcybiskup. Planujemy kilka niespodzianek
dla Was na ten wieczór  Pamiętajcie
też by zabrać ze sobą znajomych!
Przypominamy również, że 25-go dnia
miesiąca odbywać się będzie dla Was
spotkanie w rejonach. Postaramy się
wcześniej wrzucać dla Was na stronę
informacje graficzne o tym gdzie aktualnie takie spotkanie jest planowane.
Warto również wcześniej zgłosić się do
swojego Księdza Rejonowego i zapytać
wprost: „Księże, w czym mogę pomóc?” 
W planach na najbliższy czas jest
również spotkanie z kandydatami do
bierzmowania w Legionowie, spotkanie
Księży i ekip odpowiedzialnych za rejony, a także kolejne zjazdy na UKSW
w ramach Kursu dla Koordynatorów
Parafialnych.
Sami widzicie: dużo się dzieje 
O kolejnych inicjatywach dowiecie się
już w następnym numerze naszego
biuletynu.
A tymczasem pamiętajcie by często
zaglądać na:
http://florianska3.pl
www.facebook.com/florianska3
www.facebook.com/wyd2016.warsawpague
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Nawiedzenie – Podziel się radością
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do
domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
(Łk 1, 39-56)

Ewangelia o Nawiedzeniu, mówi o spotkaniu dwóch
Niewiast spodziewających się dzieci. Każda z tych
kobiet, doznała wielkiej łaski od Pana Boga, nosząc
w łonie niezwykłe Dziecko.
Elżbieta spodziewała się Jana Chrzciciela, który począł
się na skutek obietnicy danej Zachariaszowi, mimo
podeszłego wieku jego i jego małżonki. To obiecane
dziecko, kiedy dorosło, wzywało do nawrócenia i głębokiej ascezy na znak pokuty. Jan Chrzciciel wykazał
się niezwykłą odwagą, używając jasnych i ostrych słów,
nie bał się zwracać uwagi ówczesnym „wielkim” tego
świata, za co zapłacił własną głową – został ścięty.
Maryja stała się brzemienna za sprawą Ducha
Świętego, a Dzieciątko, które nosiła pod sercem, to
Jedyny Syn Boga Żywego. Jezus Chrystus później głosił
naukę o Królestwie Bożym z wielką mądrością, z mocą
znaków i cudów. Na końcu dobrowolnie przyjął na siebie
haniebną śmierć na Krzyżu, aby odkupić nas od grzechu
i dać nam Niebo.
Oczami wiary przenieśmy się do Ain Karem – miejsca
zamieszkania św. Elżbiety i przyjrzyjmy się spotkaniu
dwóch Świętych Kobiet i ich Synów. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w
jej łonie,a Duch Święty napełnił Elżbietę.
Zatem nienarodzeni jeszcze Jezus i Jan spotkali się już
będąc w łonach swych matek. Na skutek tego spotkania,

Jan poruszył się tak, jakby wiedział, z Kim się spotyka.
A spotkanie dwóch Matek było tak bardzo pobłogosławione mocą Ducha Świętego, że obie Niewiasty
wypowiedziały proroctwa, które potem spełniły się
dokładnie.
Jak niewyobrażalna musiała być radość obu Kobiet,
najpierw z samego faktu macierzyństwa, a potem
z powodu ich spotkania. Maryja raduje się bo będzie
matką Syna Bożego i raduje się na wieść, że i jej krewna,
także spodziewa się potomka. Maryja idzie dzielić się
swoją radością, ale i idzie przezywać radość Elżbiety
Duch Święty napełnił Elżbietę, na skutek spotkania
z Maryją. Zatem jeśli chcemy by Duch Święty nas
napełniał i w nas działał, musimy spotykać się z innymi
ludźmi w postawie otwartości i gotowości niesienia
pomocy.
W kontekście naszych przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży i naszego zaangażowania w nie powinniśmy
zadać sobie pytanie: czy jest we mnie pragnienie „bycia
dla” drugiego człowieka, dla wspólnoty Kościoła, dla tych
którzy przybędą do nas w gościnę, a co za tym idzie – dla
Pana Boga? Czy czerpię radość ze spotkania z drugim
człowiekiem, z możliwości podejmowania służby wobec
wspólnoty i bliźniego? I w końcu, czy potrafię dzielić się
radością, którą mam w sercu?
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Na spotkanie...

Wspólnoty w parafii - miejsce i źródło radości
Cel spotkania: zapoznanie się z duchowością wybranych
ruchów i wspólnot kościelnych, uświadomienie sobie.
1. Modlitwa wprowadzająca: modlitwa do wybrania
przez prowadzącego, ale warto wpleść w nią modlitwę za
wstawiennictwem św. Antoniego (w załączniku).
2. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy przedstawiali się
sobie nawzajem, być może też wtedy opowiadali z jakich
wspólnot pochodzą czy też do jakich należą. Dziś można
zapytać te osoby (jeśli takie są) czy wejście we wspólnotę
coś im dało, jakoś zmieniło ich życie.

udziału w grupie wolontariuszy na
istniejącej grupy parafialnej, bądź
istnienie w parafii byłoby pożądane.
powinny znajdować się rzeczy, które
otrzymać/ znaleźć w danej wspólnocie.

ŚDM, jakiejś
takiej, której
Na plakatach
człowiek może

5. Modlitwa na zakończenie (niech będzie spontaniczna, natomiast jej celem jest również utwierdzenie
poznanych treści, zatem powinna być ukierunkowana na
dziękczynienie za to, co może otrzymać człowiek będąc
zaangażowany w daną wspólnotę).

Jako ilustracje do wypowiedzi warto puścić film z DA
Freta (https://www.youtube.com/watch?v=u8YsYRxiG7o).
Po projekcji uczestnicy spotkania mogą porozmawiać
o obrazie filmowym: o kolorystyce obecnej w filmie, o tym
jakie obrazy po obu stronach ekranu twórcy nałożyli na
siebie (np. obraz kaplicy i tramwaju), jaka jest wymowa
filmu, czy zgadamy się z nią. Dyskusję warto
ukierunkować na odszukanie przesłania - co człowiekowi,
i temu na filmie i temu w życiu, może dać wspólnota.
3. Po zakończeniu dyskusji należy przedstawić
założenia, cele, duchowość wspólnot działających na
terenie parafii. Celem tego jest pociągnięcie młodych do
wejścia w duchowość konkretnych wspólnot. Jeśli takich
nie ma, można się wspólnie zastanowić, czy nie udałoby
się którejś wspólnoty założyć. Przygotowania do ŚDM za
dwa lata się zakończą - ich celem jednak, jest nie tylko
przygotowanie samego wydarzenia, ale także zaczepienie
młodych we wspólnotach parafialnych - zatem warto
stworzyć alternatywę dla osób pragnących zaangażować
się w życie duchowe i religijne. Przygotowując
prezentacje o wspólnotach informacje można zaczerpnąć
z ich stron internetowych np. http://www.oaza.pl/,
http://www.odnowa.org/,
http://www.warszawa.ksm.org.pl/pl.
W prezentacji powyższej koniecznie należy zwrócić
uwagę na konkretną formę duchowości, którą proponuje
wspólnota oraz środki, które są pomocą dla jej członków
w codzienności.
4. Ostatnim punktem spotkania będzie stworzenie
reklamy wspólnoty. Prowadzący powinien przygotować
wcześniej arkusze papieru, flamastry, kredki, kolorowy
papier, zdjęcia - słowem wszystko, co może pomóc
w stworzeniu atrakcyjnego przekazu wizualnego.
Uczestnicy mogą pracować wspólnie, bądź w grupach
(zależy od ilości osób). Ich celem jest stworzenie plakatu
reklamowego zachęcającego do przyjścia na spotkania
grupy modlitewnej. Jakiej, to zależy od prowadzącego
i tego co wcześniej przygotował: może być to zachęta do

Załączniki:
Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc
patronem osób zgubionych.
Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi
w odnalezieniu mojego miejsca w życiu, którego
bezskutecznie szukam.
Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył
Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych,
ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi.
Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem
umarli otrzymywali życie,
błądzący – dobrą radę,
uciśnieni – pociechę,
opętani – uwolnienie,
trędowaci – oczyszczenie,
więźniowie – wolność,
podróżujący – pewność życia,
kalecy – zdrowie,
okradzeni – swój majątek,
znajdujący się w niebezpieczeństwie – ocalenie,
a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę.
Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego
wstawiennictwa u tronu Bożego.
Wyjednaj mi łaskę, abym ja także był jednym z tych,
którzy doznali Twojej pomocy.
Polecam Twej opiece siebie i osoby do których Dobry
Bóg przez Twoje orędownictwo mnie pośle. Niech
wspólnota ludzi, którą za Twoją przyczyną odnajdę
pozwoli mi głębiej kochać Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
Amen.
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Święty miesiąca – Błogosławiona Karolina Kózkówna
W kolejnym numerze naszego biuletynu, chcemy
przedstawić życiorys bł. Karoliny Kózkówny, której
setną rocznicę śmierci męczeńskiej obchodzimy
w tym roku. Jej wspomnienie przypada na dzień 18
listopada.
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi WałRuda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga
dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć
dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie
gospodarstwo, Karolina pracowała z nimi na roli.
Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary,
która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie
wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy Świętej - także
w dni powszednie. Ich uboga chata była nazywana
"kościółkiem".
Krewni i sąsiedzi gromadzili się w niej często na
wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych
oraz religijnych czasopism. W Wielkim Poście
śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego
Narodzenia - kolędy. Karolina już od najmłodszych
lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać
w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od
matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia,
ale również w nocy. Sama była też zelatorką –
kierowała grupą Żywego Różańca. We wszystkim
była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym, młodszym rodzeństwem. W 1906
roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole
podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem
uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy
razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze.
Z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była
pracowita a także obowiązkowa.
Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiła w roku
1907 w Radłowie, a bierzmowana została w roku
1914 przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęsę,
w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej
wuj - Franciszek Borzęcki. Był on bardzo religijny,
a także zaangażowany w działalność apostolską
i społeczną.
Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy
oraz biblioteki, do której przychodziły często osoby
dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące
rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne,
deklamowano także utwory wieszczów.

Karolina była urodzoną katechetką - nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub
usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać
je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo oraz
okoliczne dzieci. Śpiewała z nimi pieśni religijne,
odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych
przykazań.
Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się
chorymi czy starszymi. Odwiedzała ich, oddając różne
posługi. Czytała im pisma religijne. Przygotowywała,
w razie potrzeby, na przyjęcie Wiatyku. W swojej
parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości
oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej
Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Zginęła, gdy miała zaledwie 17 lat - 18 listopada 1914
roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz
uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy
broniła się, pragnąc zachować dziewictwo. Po
kilkunastu dniach - 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie
znaleziono zmasakrowane ciało Karoliny. Tragedia jej
śmierci nie miała świadków.
Pogrzeb odprawiony w niedzielę 6 grudnia 1914 r.
zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką
manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności,
która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie
męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny.
Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym,
ale już w 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do
grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.
W trakcie procesu beatyfikacyjnego, 6 października
1981 r., przeprowadzono ekshumację i pierwsze
rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny.
Złożono je w sarkofagu w kruchcie kościoła w Zabawie. Rozpoznanie i przełożenie doczesnych szczątków
Karoliny do nowej trumny przeprowadzono w marcu
1987 r., po ogłoszeniu dekretu o męczeństwie Służebnicy Bożej. 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie, św. Jan
Paweł II beatyfikował Karolinę.
Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny było
przeniesienie trumny z przedsionka kościoła i złożenie
jej w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza jej
parafialnego kościoła.
Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych
Serc.
Błogosławionej Karolinie Kózkównie polecamy sprawy
polskiej młodzieży oraz przygotowania do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie 2016 roku.

Błogosławiona Karolino Kózkówno - módl się za nami!
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Zadanie apostolskie – Ziarna Miłosierdzia
Jak najlepiej przygotować się do Światowych Dni
Młodzieży? Jak najlepiej włączyć się w wielkie dzieło
przemieniania świata? Jak wykorzystać fakt, że swego
rodzaju „Betlejem”, właśnie
w naszej Diecezji
przeżywała św. Faustyna Kowalska, Apostołka Bożego
Miłosierdzia?

5. Po 9 tygodniach – czas na zmianę. Ziarno, żeby
przynieść plon, musi obumrzeć. Gdy każdy z Was odmówi
już całą Nowennę, wówczas przychodzi czas podziału.
Każda osoba szuka kolejnych 8 i zachęca do modlitwy
Koronką i Nowenną do Bożego Miłosierdzia (teksty
modlitwy znajdziesz na końcu tego numeru biuletynu).

Czy wiesz, że to właśnie w naszej Katedrze, Św. Michała i Św. Floriana, sprawowane jest najdłużej, nieprzerwanie w Warszawie, nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia?

6. I tak cały czas – sianie, owoce i plony 

Dlatego chcemy Ci coś zaproponować. Coś bardzo
prostego. Abyś sam stał się ziarnem, które będzie
zasiane w świecie. Abyś swoją modlitwą przemieniał
i przemieniała innych.
Może zastanawiasz się na czym to ma polegać? Jak to
zrobić? Otóż idea jest bardzo prosta:
1. Najpierw znajdź 8 osób (razem z Tobą będzie 9)
2. Następnie każdej osobie przekaż fragment (jeden
dzień) nowenny do Bożego Miłosierdzia.
3. Jak zauważyłeś , w ten sposób, każdego dnia, przez
Twoje „Ziarno” będzie odmówiona cała Nowenna do
Bożego Miłosierdzia.
4. Po tygodniu – zmiana. Dobrze by było, gdybyście
spotkali się chociaż na chwilę. Jeśli to niemożliwe – po
prostu ustalcie jak dokonacie zmiany części Nowenny.

7. Kto może włączyć się w Ziarna? Każdy – starszy,
młodszy, chory, zdrowy, kobieta, mężczyzna, ksiądz,
siostra zakonna… Każdy jest zaproszony!
8. Co zrobić, jeśli nie mogę nikogo znaleźć? Modlić się
Koronką i Nowenną codziennie, po jednym dniu nowenny.
9. Bieżące informacje, materiały, które mogą Ci pomóc
w zasiewaniu Ziaren – znajdziesz na stronie internetowej
www.foranska3.pl oraz w naszym biuletynie „Let’s go!”
10. Jest też jedna mała, prosta ale ważna formalność.
Pewnie Ty też chciałbyś wiedzieć, gdzie ktoś modli się
Koronką i Nowenną. Ciekawe też ile osób, każdego dnia,
odmawia ją w ramach Ziaren. Dlatego też, gdy Ziarno
powstaje, jako odpowiedzialny, wyślij, prosimy informacje
o Ziarnie na adres modlitwa@sdm.waw.pl i powiedz o tym
swojemu Koordynatorowi Parafialnemu. W treści
wysyłanej wiadomości umieść: Twoje imię i nazwisko,
imiona i wiek osób, które modlą się razem z Tobą oraz
datę powstania Ziarna. Możesz też takie zgłoszenie wysłać
pocztą. Wówczas, prosimy napisz też adres zwrotny.
11. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas 

Informacje dla Koordynatorów i Wolontariuszy
W październiku rozpoczął się kurs
dla Koordynatorów Parafialnych.
To oni w swoich parafiach będą ‘ekspertami od ŚDM’. Jeśli zatem masz
jakieś pytania dotyczące przygotowań
do ŚDM, to najlepiej udaj się z nimi
do Twojego Koordynatora Parafialnego.
Prace w Diecezjalnym Centrum ŚDM
przebiegają w podziale pomiędzy
sześcioma departamentami. Poniżej
przedstawiamy strukturę i zarys
obszarów odpowiedzialności poszczególnych departamentów.
Departament LogistycznoPersonalny
Wydział Przyjęcia Gości
rejestracja@sdm.waw.pl
- Kwaterunek gości w rejonach
- Koordynacja zapisów grup w systemie
- Rejestracja grup gości w parafiach

- Przygotowanie i koordynacja tłumaczeń
Wydział Wolontariuszy
wolontariat@sdm.waw.pl,
koordynatorzy@sdm.waw.pl
- Koordynacja organizacji wolontariatu
- Koordynacja formacji wolontariuszy
- Koordynacja zaangażowań wolontariuszy w bieżące prace
Wydział Logistyki
logistyka@sdm.waw.pl
- Koordynacja działań logistycznych
- Prowadzenie magazynu
- Koordynacja kolportażu materiałów
z Diecezjalnego Centrum ŚDM
Wydział Medyczny i Osób
Niepełnosprawnych
logistyka@sdm.waw.pl
- Koordynacja zabezpieczenia medycznego
- Koordynacja białej służby

- Koordynacja koniecznych usprawnień
i opieki nad osobami niepełnosprawnymi
Departament Promocji
promocja@sdm.waw.pl
Wydział Mediów
- Współpraca z Rzecznikiem prasowym
- Kontakt z mediami
- Patronaty medialne
- Dokumentacja wydarzeń – kronika
- Przygotowanie news-ów
Wydział Technik Internetowych
- Prowadzenie strony internetowej
- Facebook, portale społecznościowe
Wydział Promocji
- Przygotowanie treści o idei ŚDM
- Przygotowanie ulotek, folderów,
prezentacji
- Produkcja materiałów filmowych,
foto-relacji etc.
- Przygotowanie materiałów zleconych
przez inne departamenty
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- Produkcja gadżetów
- Przygotowanie Pakietów Pielgrzyma
- Wyjazdy ekip promocyjnych
Wydział Wydawniczy
- Projekty graficzne
- Skład materiałów do druku
- Druk materiałów
Departament Wydarzeń
Centralnych
Wydział Celebracji
celebracja@sdm.waw.pl
- Animacja spotkań liturgicznych
- Przygotowanie programu spotkania
Centralnego
- Przygotowanie logistyczne spotkania
(scena, ołtarz, zakrystia, strefa spowiedzi i adoracji, strefa poczęstunku, toalety, parkingi, oświetlenie, nagłośnienie, sektory etc.) przy współpracy z odpowiednimi służbami i innymi departamentami
- Koordynacja firm, zespołów, osób,
służb odpowiedzialnych za poszczególne elementy spotkania
- Zabezpieczenie medyczne i porządkowe spotkania
- Koordynacja animacji i przebiegu
spotkania
Wydział Służby liturgicznej
liturgia@sdm.waw.pl
- Przygotowanie miejsc celebracji
- Przygotowanie szat liturgicznych,
paramentów
- Przygotowanie służby liturgicznej
- Przygotowanie tekstów liturgicznych
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Wydział Muzyki
- Przygotowanie chóru i orkiestry
- Dobór i przygotowanie utworów na
celebry
Departament ModlitewnoFormacyjny
modlitwa@sdm.waw.pl
Wydział Modlitwy
- Organizowanie różnych form modlitwy w intencji ŚDM
- Projekt ‘Ziarna Miłosierdzia’
- Koordynacja proszenia o modlitwę
w Zakonach, szpitalach etc.
Wydział Formacji i Ewangelizacji
- Koordynacja i animowanie powstawania parafialnych grup modlitewnoformacyjnych (koordynatorzy
parafialni)
- Kontakt z Ruchami , Wspólnotami,
Kołami Żywego Różańca etc.
- Animacja i koordynacja ekip ewangelizacyjnych
- Koordynacja II części peregrynacji
Symboli ŚDM
- Organizacja Diecezjalnego Zlotu
Młodzieży
Wydział Katechetyczny
- Przygotowanie materiałów/
konspektów lekcyjnych mówiących
o ŚDM
- Koordynacja działań wprowadzających wiedzę o ŚDM w ramy zajęć katechetycznych w szkołach
- Przygotowanie konspektów konferencji dla ruchów, grup, służby liturgicznej
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Departament TurystycznoKulturalny
turystyka@sdm.waw.pl
Wydział Turystyki
- Opracowanie opisów ciekawych miejsc,
wartych pokazania gościom
- Przygotowanie propozycji wycieczek,
opracowanie programu zwiedzania
- Koordynacja współpracy z muzeami
- Współpraca z przewodnikami
Wydział Kultury
- Opracowanie propozycji pokazów
kultury i historii Polski
- Przygotowanie prezentacji o polskiej
kulturze i historii , które mogłyby być
wykorzystane w parafiach
- Współpraca z grupami historycznymi/
folklorystycznymi
- Współpraca z Teatrami, kinami etc.
Departament Kontynuacji
- Przygotowanie programów duszpasterskich na kolejne lata pracy
duszpasterskiej po ŚDM 2016, będących
ich owocem
- Przygotowanie projektów
edukacyjnych i wychowawczych po ŚDM
2016
- Utrzymywanie kontaktu z grupami
młodzieży i wolontariuszy powstałych
w ramach przygotowań ŚDM 2016
- Kontynuacja projektów rozpoczętych
podczas przygotowań ŚDM 2016

***
Z konkretnym pytaniem/problemem najlepiej w pierwszej
kolejności iść do swojego Koordynatora Parafialnego lub do
swojego Centrum Rejonowego. Jeśli jednak sprawa wymaga współpracy z Centrum Diecezjalnym to będzie najszybciej jeśli zapytanie skierujesz bezpośrednio do departamentu, który zajmuje się zagadnieniami jakich
dotyczy pytanie.
Wszyscy wolontariusze i koordynatorzy zaproszeni są do
uczestnictwa i współorganizacji spotkań rejonowych
każdego 25 dnia miesiąca. Szczegóły o miejscu i czasie
tego spotkania ustalają Wasze Centra Rejonowe. Informacje te staramy się także umieszczać dla Was na stronie
florianska3.pl, a także zawiadamiać mailowo tych, którzy
wypełnili formularz zgłoszeniowy wolontariusza. W listopadzie to spotkanie odbędzie się w każdej parafii. Jak
ma wyglądać? Jak je przeprowadzić? Jak zaprosić jak
największą ilość parafian i opowiedzieć im o ŚDM?
Ustalcie to ze swoimi Koordynatorami Parafialnymi,
zapytajcie i poproście o pomoc duszpasterzy… Możecie
wykorzystać materiały z tego biuletynu, a także inne
dostępne na naszej stronie.
Najbliższe spotkanie
wspólne dla wszystkich
wolontariuszy (też Koordynatorów Parafialnych) odbędzie się 18 listopada w Katedrze WarszawskoPraskiej o godzinie 18:00 w setną rocznicę śmierci bł.
Karoliny Kózkówny. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią

sprawowaną przez Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera,
a po niej odbędzie się część organizacyjno-integracyjna.
Wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania będą
zamieszczone na stronie internetowej oraz rozesłane do Was
na adresy e-mail.
W parafiach rozpoczynacie pod kierunkiem swoich koordynatorów działania promujące wiedzę o ŚDM i o tym, że za
niecałe dwa lata pielgrzymi ŚDM przybędą do naszej Diecezji. Szczególną okazją do mówienia o ŚDM i zapraszania
parafian do współpracy (jako wolontariuszy, jako rodziny
które przyjmą gości na noclegi, jako osoby które pomogą
w organizacji, gotowaniu, sprzątaniu, przygotowywaniu liturgii, czy też jako osoby które będą się modlić za te
przygotowania) będzie tegoroczna wizyta duszpasterska
zwana ‘kolędą’. Proście i zachęcajcie swoich duszpasterzy,
aby odwiedzając parafian opowiadali im o przygotowaniach
do ŚDM. Aby im to zadanie ułatwić, Diecezjalne Centrum
ŚDM przygotowało ulotkę przedstawiającą w wielkim
skrócie ideę ŚDM, którą księża mogą zostawiać w odwiedzanych domach. Na ulotce jest pozostawione puste miejsce, by
w każdej parafii można było wpisać dane kontaktowe do
osoby w tej parafii, która może powiedzieć więcej o przygotowaniach do ŚDM 2016. W większości przypadków
zapewne najlepiej będzie, jeśli tą osoba kontaktową będzie
jeden lub obydwoje Koordynatorów Parafialnych ŚDM, ale
też w każdej parafii wymaga to indywidualnego ustalenia.
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Ulotki będą dostępne w Diecezjalnym Centrum ŚDM lub
w Waszych Centrach Rejo-nowych – najlepiej tam się o nie
pytać. Warto wśród działań promujących ŚDM ‘nie
przegapić’ tej okazji jaką są spotkania z duszpasterzami w
każdym domu parafii.
Przebieg spotkań ŚDM 2016, tak samo jak to było
podczas kilku poprzednich międzynarodowych ŚDM, będzie
miał dwa główne komponenty:
1. Pierwszy i zasadniczy to celebracja tzw. Wydarzeń
Centralnych, w których uczestniczyć będzie młodzież
z całego świata, wraz ze swymi biskupami i duszpasterzami, pod przewodnictwem Ojca Świętego, w Krakowie i okolicach, w dniach 25-31 lipca 2016r.
2. Drugi, fakultatywny dla pielgrzymów ŚDM, to udział w
tzw. Tygodniu w Diecezjach organizowanym we
wszystkich diecezjach Polski. Dni w Diecezjach poprzedzają Wydarzenia Centralne w Krakowie i przygotowują do
owocnego ich przeżycia. Będą one cenną okazją dla
pielgrzymów, by spotkać się z lokalnymi wspólnotami
polskiego Kościoła i ich pasterzami. Młodzi w tym czasie
mogą wspólnie przeżywać momenty świętowania i wymiany kulturowej, poznawać historię i tożsamość goszczącego
ich kraju, a także wspólnie celebrować Tajemnice naszej
wiary.
Podczas ŚDM Kraków 2016 Dni w Diecezjach będą
trwały od 20 do 25 lipca 2016 r.
Każda diecezja przygotowuje na te dni własny program.
Ramowy plan tych dni dla wszystkich grup zakwaterowanych w naszej Diecezji będzie następujący:
20.07.2016 (środa) - dzień przyjazdu grup, zakwaterowania
i powitania w Parafii
- popołudniu lub wieczorem msza św. w kościele
parafialnym z udziałem księdza proboszcza, parafian oraz
grup Gości
- wieczorem kolacja u rodzin
21.07.2016 (czwartek) - pierwszy dzień pobytu oraz
poznania się we wspólnocie Rejonu
- Rano – śniadanie u rodzin
- Czas zwiedzania lub uczestniczenia w innych zajęciach
przy-gotowanych przez parafię; obiad
- Po południu spotkanie i msza św. wspólna dla wszystkich
grup Gości, wolontariuszy i gospodarzy w każdym z
Rejonów; okazja do prezentacji grup każdej przybyłej
narodowości
- Powrót do parafii, kolacja u rodzin
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22.07.2016 (piątek) - dzień historii i kultury
- Rano śniadanie u rodzin
- Zwiedzanie Warszawy, wybranych muzeów i innych ciekawych obiektów mówiących o historii i kulturze Polski zorganizowane i przygotowane przez wolontariuszy parafii przyjmującej;
- Msza św. rano lub wieczorem w zależności od planu zwiedzania.
W ciągu dnia obiad
- Wieczorem kolacja u rodzin
23.07.2016 (sobota) - dzień wspólnoty
- Rano śniadanie u rodzin
- Czas zwiedzania lub uczestniczenia w innych zajęciach przygotowanych przez parafię; obiad
- Po południu Eucharystia pod przewodnictwem Księdza
Arcybiskupa i spotkanie młodych dla wszystkich grup Gości,
wolontariuszy i gospodarzy z całej Diecezji WarszawskoPraskiej;
- Powrót do parafii, kolacja u rodzin
24.07.2016 (niedziela) - dzień w rodzinach
- Rano śniadanie u rodzin
- Msza św. w kościele parafialnym dla Pielgrzymów ŚDM i ich
gospodarzy
- Dzień spędzany z goszczącą Pielgrzymów rodziną
25.07.2016 (poniedziałek) - dzień wyjazdu
- Rano śniadanie u rodzin
- Msza św. w kościele parafialnym
- Pożegnanie i wyjazd grup Gości
(Plan tego dnia zależy od godzin wyjazdu poszczególnych grup
na Wydarzenia Centralne ŚDM 2016)
Jak łatwo zauważyć w powyższym planie, za organizację
dużej części czasu pobytu gości odpowiada bezpośrednio
parafia goszcząca konkretną grupę. To wspólnota gospodarzy
przygotowuje propozycję pobytu dla gości.
Współkoordynatorami tych przygotowań będą właśnie
Koordynatorzy Parafialni, którzy podczas kursu otrzymają
więcej szczegółowych wskazówek jak ten czas można atrakcyjnie zaplanować. Z wszelkimi pytaniami, własnymi pomysłami, chęcią pomocy zgłaszajcie się do nich.
Pewne prace już teraz warto zacząć planować 
Wszystkich wolontariuszy, którzy chcą już włączyć się
w konkretną pomoc w bieżących pracach Diecezjalnego
Centrum ŚDM zapraszamy do szukania informacji na stronie
florianska3.pl. Tam na zakładce ‘wolontariusze’ będą
zamieszczane bieżące potrzeby i obszary w których można
pomóc. Warto też wypełnić formularz zgłoszeniowy wolontariusza – wtedy istotne informacje i propozycje będziesz
otrzymywać bezpośrednio na Twój mail 

Ciekawa inicjatywa...
W tym miesiącu prezentujemy propozycje spotkania, które odbyło się w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie.
Ksiądz Leszek Duda razem z Księdzem Proboszczem i Wikariuszami zorganizował spotkanie modlitewne przybliżające ideę ŚDM, dla wszystkich
grup działających w parafii (m.in. Ruch
Światło-Życie, Odnwa w Duchu Świętym i Koła Żywego Różańca). Spotkanie rozpoczęło się procesją wejścia,
podczas której uroczyście zostały wnie-

sione relikwie Bł. Karoliny Kózkówny.
Następnie odbyła się Liturgia Słowa
z homilią ks. Emila Parafiniuka, który
krótko przybliżył żywot Patronki polskiej młodzieży nawiązując przy tym
do Ośmiu Błogosławieństw, a w szczególności do hasła na XXX ŚDM 2015
“Błogosławieni
czystego
serca,
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt
5,8). Po kazaniu była możliwość uczczenia relikwii. Potem nastąpiła druga
część spotkania, która pozwoliła
uczestnikom dowiedzieć się czym są

ŚDM. Krótkie świadectwo o udziale
w tym wydarzeniu powiedział Angelo
Dąbrowski, który był obecny w Madrycie 2011 roku i w Rio de Janerio w 2013
roku na spotkaniu młodych z Papieżem.
Po świadectwie zaprezentowano strukturę Diecezjalnego Centrum ŚDM i ramowy plan przebiegu pobytu młodych
w czasie Tygodnia w Diecezji w lipcu
2016. Na koniec miała miejsce agapa,
podczas której uczestnicy mieli szansę
i możliwość zadania pytań czy wspólnej
rozmowy o ŚDM.
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Modlitwa Ziaren Miłosierdzia
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Koronkę należy odmawiać na różańcu. Na początku:
„Ojcze nasz…” ,
„Zdrowaś Maryjo”,
„Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego…”,
Na dużych paciorkach (1x):
„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę
i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.”
Na małych paciorkach (10x):
„Dla
Jego
bolesnej
męki
miej
miłosierdzie
dla nas i całego świata.”
Na zakończenie (3x):
„Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem”.

Dzień trzeci
Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne,
i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy
wśród morza goryczy.

Modlitwa kolejnych dni
Nowenny do Miłosierdzia Bożego

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz
łask swych nad obficie ze skarbca miłosierdzia swego,
przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca
swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy
Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe
Serce ku Ojcu niebieskiemu.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na
dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego
bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa,
i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły
miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą
aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Dzień pierwszy
Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie
wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu
miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim
smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Dzień czwarty
Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie
znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich
w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest
litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na
grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy
w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich
do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie
wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez
miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem
Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na
ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników.
Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu
Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie
swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata
całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca
swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj
promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami
wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca
swego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego
na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są
zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je
do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim
jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne.
Amen.

Dzień drugi
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz
je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi
moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez
kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Dzień piąty
Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz
ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce
rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy
wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje
i tym sposobem ulżą Mi w męce.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre
pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne
uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili
Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego
na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze
kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego,
w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy
i światła swego, aby mogli przewodzić innym na
drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć
niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne.
Amen.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą,
Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij
do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci
naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do
jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania
najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni
uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
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Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego
na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych,
którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich,
trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich
błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego,
którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni
wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki
wieczne. Amen.
Dzień szósty
Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze
małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze
te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły
Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako
ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy.
Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją
jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne
obdarzam swoim zaufaniem.
Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca...”,
przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego
dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te
wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym
upodobaniem Ojca niebieskiego, są wonnym bukietem
przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się
napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują
hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa.
Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego;
woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego.
Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez
miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem
wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki
wieczne. Amen.
Dzień siódmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu
Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą
szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich
nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie
bronić będę w godzinie jej śmierci.
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością
samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca
swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają
wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą
Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności
idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one
zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich
barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale
miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na
dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot
Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są
zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są
żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia,
a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia
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Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie
swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały.
Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który
powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione
miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały.
Dzień ósmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego;
niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie.
Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane,
wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest
przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła
wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich
mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha
i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.
Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że
chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania
Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są
Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej
sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które
wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia
czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia
Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na
dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną
mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była
zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie
swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem
Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany
Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że
dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.
Dzień dziewiąty
Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści
miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce
Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest
taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku
jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.
Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego
dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości
Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które –
podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają.
O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia
swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i 0bdarz je
miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na
dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym
Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez
gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie
Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść
miłosierdzia Twego (Dz. 1209–1229).

Ogłoszenia
Diecezjalne Centrum ŚDM w ramach zbierania funduszy,
rozprowadza cegiełki – produkty z naszym diecezjalnym logo
ŚDM. Dostępne są kubki, koszulki, długopisy, ikony Matki
Bożej Salus Populi Romaini, flagi, a także płyty z filmem
„Cyrenejczycy”. Wszystkich zainteresowanych tymi pozycjami
prosimy o kontakt mailowy na adres sekretariat@sdm.waw.pl
lub telefoniczny: 22 518 15 26.
Biuletyn Diecezjalnego Centrum ŚDM
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej
ul. Floriańska 2a
03-707 Warszawa

Biuletyn Diecezjalnego Centrum ŚDM rozprowadzany jest
bezpłatnie. Jeśli chcesz wesprzeć to dzieło, prosimy o dokonanie
wpłaty na konto:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Warszawsko-Praskiej
ul. Floriańska 2a, Warszawa
80 1240 6074 1111 0010 5583 3425

Tel.: 22-518-15-26
www.florianska3.pl
sekretariat@sdm.waw.pl

W tytule przelewu prosimy wpisać „Ofiara — biuletyn”
Za wszelką pomoc materialną składamy serdeczne Bóg zapłać!

Biuletyn do użytku wewnętrznego.

Modlitwa ŚDM Kraków 2016
„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów,
ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie
po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem
przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.
Święty Janie Pawle II,
módl się za nami.

