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LET’S GO!
Październik 2014

Październik 2014

Słowo wstępne
Drodzy Przyjaciele!
Trzymacie w ręku (lub czytacie na monitorze) pierwszy numer naszego miesięcznika o nazwie „Let’s go!”. Jego zadaniem jest pomoc w przygotowaniu nas
wszystkich do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku. Jak
pewnie wielu zauważyło, tytuł jest dosyć
wymowny ☺

W tym numerze:

Aktualności i zapowiedzi

2

Zwiastowanie - Dobra
Nowina dla mnie!

3

Kim jestem jako chrześcijanin i jaka jest historia mojej wiary?

4

Święty Stanisław Kostka

5

Zadanie apostolskie

6

Orędzie Ojca Świętego
Jana Pawła II na XVIII
ŚDM

6

Informacje dla wolontariuszy i koordynatorów

7

Ciekawa inicjatywa

8

Przydział parafii do
Rejonów

9

Modlitwa ŚDM

12

Do kogo jest adresowany? W zasadzie
do wszystkich. Do Was, kapłani – bo
znajdziecie w nim (mamy taką nadzieję)
inspirację do spotkań młodzieżowych
w Waszych parafiach i grupach. Do Was,
koordynatorzy parafialni – bo na was
będzie w dużej mierze spoczywała odpowiedzialność za dobre przygotowanie
parafii do ŚDM. Do Was, wolontariusze
– bo będzie Wam służył pomocą we własnej formacji. Do Was, katecheci – bo to
Wy przecież na co dzień spotykacie się
z młodymi w szkołach czy przy różnych
innych okazjach.
Pierwszy numer redagowany jest przez
Diecezjalne Centrum ŚDM, ale kolejne,
mamy nadzieję, że będą przygotowywane już przy Waszej pomocy! Każdy, kto
chciałby włączyć się w tworzenie materiałów, podzielić się swoją opinią, coś
doradzić czy skrytykować – niech się
czuje zaproszony! Wiemy doskonale, że
macie super pomysły, nie zostawiajcie
ich dla siebie!
Każdego miesiąca koordynatorzy parafialni będą wypełniali krótką ankietę na
temat przeprowadzonych spotkań. Pomoże nam ona w lepszym przygotowaniu
materiałów na kolejne miesiące.
Jednak dużo ważniejsza od samej idei
naszego miesięcznika, jest jego treść.

Jak wiecie, na czas Dni w Diecezjach
ŚDM 2016 nasza Diecezja otrzymała
nazwę ‘Betlejem’. Dlatego też w tegoroczne tematy poszczególnych miesięcy
zostały dobrane tak, aby odpowiadały
poszczególnym wydarzeniom opisanym
w Ewangeliach, a związanym narodzeniem Jezusa Chrystusa. Oto one:
- Październik: Zwiastowanie – Dobra
Nowina dla mnie
- Listopad: Nawiedzenie – Podziel się
radością
- Grudzień: Narodzenie – Betlejem
- Styczeń: Objawienie – Boży raban
- Luty: Ofiarowanie – Daj siebie
- Marzec: Ucieczka do Egiptu i powrót
do ziemi rodzinnej – Wróć!
- Kwiecień: Oto ogłaszam wam radość
wielką – Żyć pełnią życia
- Maj: Chwała na wysokości Bogu! –
Boska moc
- Czerwiec: Chodźmy i zobaczmy! - Aby
zobaczyć , trzeba się ruszyć…
W tym roku ważnymi punktami naszych wspólnych przygotowań do ŚDM
Kraków 2016 będzie Światowy Dzień
Młodzieży 2015 w Niedzielę Palmową,
oraz IV Diecezjalny Zlot Młodzieży.
Celem tego spotkania będzie podsumowanie naszej całorocznej pracy formacyjnej i organizacyjnej, która odbywać
się będzie się w parafiach oraz w rejonach. Dlatego też nie planujemy Zlotu
jako wydarzenia typu festiwal stricte
ewangelizacyjny, lecz chcemy by zawierał w sobie element podsumowania
i posłania.
Całoroczny program naszej wspólnej
pracy i przygotowań ma również pomóc
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w promocji drugiej części peregrynacji po Diecezji WarszawskoPraskiej Krzyża ŚDM i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Odb ę d z i e
s i ę
o n a
w dniach 8-21 sierpnia 2015 roku.

nych, które przez najbliższe dwa
lata będą modliły się Koronką do
Bożego Miłosierdzia w intencji
przygotowań do ŚDM, a także w
intencji młodzieży naszej Diecezji
i gości, którzy do nas przybędą.

Szczególnym elementem, który
będzie przenikał wszelkie nasze
działania, będzie szerzenie idei
i organizowanie grup modlitew-

Oprócz tego chcemy, aby początkowo w rejonach, a docelowo w
parafiach, uroczyście celebrowany
był każdy 25. dzień miesiąca, jako

P A ŹD ZI E R NI K 2 0 1 4

dzień wspólnej modlitwy całej
Diecezji w intencji dobrego przygotowania do Światowych Dni
Młodzieży i w intencji młodych.
Św. Janie Pawle II,
Św. Siostro Faustyno,
módlcie się za nami!

Aktualności i zapowiedzi
Witamy Was serdecznie w nowym
roku formacyjnym.
Dla wielu
wrzesień (tzn. czas kiedy piszemy
ten biuletyn) to jeszcze radosny
wakacyjny
odpoczynek
(pozdrawiamy wszystkich studentów ☺). Ale część zapewne już wróciła do swoich codziennych obowiązków. My też wracamy ☺. W
tych krótkich aktualnościach podsumujemy to co było i zapowiemy
to co będzie.
Wakacyjnym odpoczynkiem zakończył się bardzo pracowity rok.
Czas wspólnej pracy, poznawania
się, wielu spotkań i wspólnych
działań. Warto wspomnieć, że od
stycznia regularnie spotykaliśmy
się przy Katedrze i z miesiąca na
miesiąc ilość osób pragnących zaangażować się jako wolontariusze
stale rosła. Nie jest to oczywiście
etap zamknięty i nadal zapraszamy do współpracy. Rozgłaszajcie
swoim znajomym, że można, że
warto, że trzeba ☺. Bez Was po
prostu nie damy rady!
Mówiąc o ubiegłym roku formacyjnym nie sposób nie wspomnieć o
dwóch najważniejszych dla nas
inicjatywach, czyli o Spotkaniu
Młodych w Katedrze przed Niedzielą Palmową i o Diecezjalnym
Zlocie Młodzieży w Ostrówku. Oba
te wydarzenia zgromadziły bardzo
liczną grupę młodych wraz z ich
opiekunami. Ale – co jeszcze bardziej istotne – zgromadziły też sporą grupę wolontariuszy. Wasze

działanie, umiejętność współpracy
i chęć do podejmowania pojawiających się wyzwań po prostu jest
budująca! To dobry znak na
wszystko co nas czeka. A będzie
działo się bardzo dużo!
W krótkich słowach musimy także wspomnieć nasz wspólny wyjazd
na Lednicę, gdzie wśród 70 tysięcy
młodych ludzi z całej Polski, odbieraliśmy znaki Światowych Dni
Młodzieży. Radość bycia razem,
modlitwa, śpiew, czuwanie. To
wspomnienia, które na długo zostaną w naszych sercach. Dla tych
co nie byli powiemy krótko: było
pięknie ☺.
A potem peregrynacja Krzyża
ŚDM i ikony Salus Populi Romani.
Każdego dnia inna parafia, inni
ludzie, inny pomysł na to wspólne
przeżywanie. Ważny czas nie tylko
dla samych młodych, ale też dla
całych parafii, które razem z nimi
gromadziły się na modlitwie i czuwaniu. Aż wreszcie, w czasie Diecezjalnego Spotkania Młodych w
Ostrówku przekazaliśmy znaki
ŚDM dalej, do diecezji siedleckiej.
Warto jednak zaznaczyć, że dla
nas to jeszcze nie koniec. Znaki
ŚDM ponownie nawiedzą naszą
diecezję w sierpniu 2015 roku. O
tym też będziemy Was informować
i odpowiednio wcześniej zapraszać.
Tyle z tego co było i to w wielkim
skrócie ☺.

Czas na garść informacji o tym co
przed nami. Co czeka nas i Was
w najbliższym czasie.
Po pierwsze w dniach przygotowywania tego biuletynu odbyły się
dwa ważne spotkania. Najpierw
w środę (10 września) spotkali się
w Sali Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski wszyscy duszpasterze diecezjalni odpowiedzialni za
przygotowania do Światowych Dni
Młodzieży. Czas spotkania, planowania, wymiany myśli i doświadczeń. A przede wszystkim tworzenia wspólnej wizji na czas Tygodnia w Diecezji, samego spotkania
w Krakowie, a też na czas przygotowań, który do tego spotkania
pozostał. Drugim ważnym momentem, już bardziej na poziomie naszej diecezji, było spotkanie Koordynatorów Rejonowych – kilka
godzin intensywnych rozmów
i tworzenia planów na najbliższy
rok, tak od strony formacyjnej jak
i logistycznej. Każdy z księży Koordynatorów otrzymał też swojego
nowego maila, pod który zawsze
możecie napisać i zgłosić swoją
chęć pomocy, działania lub też zadać pytania związane bezpośrednio
z tym co jest organizowane w Waszej okolicy. Zapraszamy zatem do
kontaktu nie tylko z nami, ale też
z tymi, którzy podjęli się koordynowania pracy bezpośrednio w Waszych rejonach.
Ponadto, w czasie pisania tego
numeru biuletynu przygotowujemy
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się też do wspólnego weekendowego wyjazdu w gronie Diecezjalnego
Centrum ŚDM. Chcemy, by poza
czasem integracji i zwykłego bycia
ze sobą, był to również czas wypełniony modlitwą i pracą. A tematów
do obgadania i prac do wykonania
na pewno nie zabraknie. Obiecujemy Wam małą relację z naszego
wyjazdu już w następnym numerze
biuletynu.
Przed nami także przygotowania
do pierwszej edycji kursu dla koordynatorów parafialnych ŚDM.
Startujemy już 11.10.2014! Będzie
to czas przygotowania dla osób
odpowiedzialnych za organizację
prac wolontariuszy, przyjęcie gości
i przebieg Dni w Diecezji w po-
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szczególnych parafiach. Kurs potrwa 3 miesiące. Podczas zajęć parafialni koordynatorzy ŚDM będą
pracować z profesjonalistami, którzy zapoznają ich z dziedzinami
niezbędnymi w pracy lidera wolontariatu. Będą mieli też czas na spotkania z osobami, które wprowadzając w ideę ŚDM przygotują ich
do animacji spotkań formacyjnych.
Dodatkowo, podczas każdego spotkania, odbędzie się lektorat, którego celem będzie nauka podstawowej komunikacji w języku obcym,
innym niż angielski. Warto zapytać swojego Księdza Proboszcza,
czy z Waszej parafii koordynatorzy
zostali już zgłoszeni. Jeśli nie, to
jest to wciąż dobry czas by swoje-
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mu Księdzu Proboszczowi powiedzieć: „Oto ja. Poślij mnie”.
To niezbędna garść najważniejszych zapowiedzi na najbliższy
czas. Reszta w następnym biuletynie ☺.
Zachęcamy też nieustannie, by
wszystko na bieżąco śledzić na naszej stronie diecezjalnej:
www.florianska3.pl i na naszym
Facebooku: www.facebook.com/
florianska3. Za pomocą obu tych
stron możecie również kontaktować się z nami i nie tylko zgłaszać
swoją chęć zostania wolontariuszem w naszej diecezji, ale również
dzielić się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami. Zapraszamy!

Zwiastowanie - Dobra Nowina dla mnie
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł
wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie
nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest
już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»
Wtedy odszedł od Niej anioł.
(Łk 1, 26-38)
Rozpoczynając nasze tegoroczne
przygotowania do Światowych Dni
Młodzieży 2016, w kontekście hasła „Betlejem”, które wybraliśmy
dla naszej Diecezji jako motto
przewodnie przeżywania Dni w
Diecezjach, chcemy zatrzymać się
najpierw przed sceną Zwiastowania.
Scena, którą opisuje św. Łukasz
w swojej Ewangelii skłania do refleksji i zastanowienia się nad swoim życiem i realizacją powalania,
którym nas Bóg obdarzył. Spróbujmy oczami serca zobaczyć i wyobrazić sobie Maryję rozmawiającą

z Archaniołem Gabrielem. Popatrzmy na to wydarzenie w kontekście naszego powołania do zaangażowania się w przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży. Propozycja, którą przekazuje Maryi
anioł jest oczywiście czymś znacznie większym i nieporównywalnym, ale zechciejmy ją odczytać
w odniesieniu do podjęcia przez
nas decyzji o włączeniu się w prace
nad przygotowaniem naszej Diecezji do przyjęcia młodych z całego
świata. Maryja swoje „tak” wypowiedziała z wiarą i zaufaniem,
niech i nasze „tak” wypływa z na-

szej wiary i zaufania. Nie bójmy
się podjąć zaangażowania, gdyż
ufając, że jest to „dzieło Boże” możemy być pewni, iż Pan będzie nas
prowadził.
Scena Zwiastowania powinna
skłonić nas do postawienia sobie
pytania, czy tak jak Maryja prowadzę dialog z Bogiem przed podjęciem decyzji życiowych? Czy ufam,
że Bóg swoją mocą przeprowadzi
swój zamiar wobec mnie? W sercu
Maryi wiara i zaufanie zwyciężają
ludzkie spojrzenie, czy ja pozwalam Bogu zwyciężać we mnie, czy
próbuję patrzeć w przyszłość Jego
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oczami? Czy mój dialog z Jezusem
jest rzeczywiście dialogiem? Czy
może moja modlitwa sprowadza się
do powielania, słów, formuł i regułek? Pan Bóg oczekuje od nas czegoś więcej...
I w końcu Zwiastowanie pokazuje nam cel naszego powołania i za-
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angażowania w przygotowywaniu
ŚDM – Bóg tak jak posłał Anioła ,
tak i nas chce posyłać byśmy byli
zwiastunami Dobrej Nowiny,
wśród swoich rówieśników, wśród
tych, których będzie stawiał na
naszej drodze, wśród tych, których
będziemy gościć w czasie Dni w
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Diecezjach przed spotkaniem
młodych w Krakowie.
Maryja na Boże wezwanie odpowiedziała, «niech mi się stanie
według twego słowa!». Czy taka
też będzie moja odpowiedź?

Na spotkanie…

Kim jestem jako chrześcijanin i jaka jest
historia mojej wiary?
Cel spotkania: uświadomienie tożsamości chrześcijańskiej w uczestnikach, spojrzenie na historię wiary, może nawrócenia, by zobaczyć ślady obecności
Boga w życiu.
1. Modlitwa wprowadzająca: modlitwa do rozeznania przez prowadzącego, ale warto wpleść w nią
uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała (w załączniku na końcu tego konspektu).
2. Zapoznanie: dla większości grup będzie to pierwsze spotkanie, warto chwilę poświęcić na zapoznanie się uczestników ze sobą, bądź pogłębienie tej
znajomości, jeśli są osoby wcześniej znające się.
Warto by uczestnicy podali (jeśli pamiętają) datę
swojego chrztu świętego i imię z Bierzmowania
(jeśli już przystąpili do tego sakramentu). Warto też
aby każdy powiedział dlaczego przyszedł na spotkanie i czy należy do jakiejś wspólnoty bądź ruchu
katolickiego.
3. Po przedstawieniu się czytamy bądź oglądamy
wybrane wcześnie przez animatora świadectwo nawrócenia. Można skorzystać z następujących
(https://www.youtube.com/watch?v=OQGv3AZkjxk,
https://www.youtube.com/watch?v=gsnpweTRyRY)
lub wybrać własne. Po zapoznaniu się z danym
świadectwem warto o nim porozmawiać. Zastanowić
się jakie rzeczy, sprawy osoby nie pozwalały w rozwoju wiary. Następnie trzeba wspólnie poszukać
odpowiedzi na pytanie co, lub kto wpłynął na przemianę życia bohaterów i jak się to stało. Na przykład: Brian „Head” Welch był zniewolony przez narkotyki, pomógł mu agent nieruchomości poprzez
rozmowę i danie mu Słowa Bożego.
4. Następnie animator zaczyna rozmowę, pytając
uczestników spotkania o ich opinie, o dwóch drogach wiary. Pierwsza z nich, to droga "normalna",
kiedy człowiek od małego wyrasta w środowisku

religijnym, modli się z rodziną, uczestniczy w spotkaniach
grup itp. Druga droga jest drogą "nawrócenia spektakularnego", czyli żyje ktoś w oddaleniu od Boga, po czym
w pewnym momencie Go doświadcza. Na zakończenie
warto wnioski napisać na tablicy bądź kartce. Warto zauważać, że każda z tych dróg zawiera różne ślady Bożej
obecności, oddziaływania Jego łaski. Prowadzący powinien też w trakcie wymiany zdań zaznaczyć, że każda
z tych dróg potrzebuje ciągłego nawracania się.
5. Na zakończenie spotkania warto podjąć jeszcze jeden
temat, a w zasadzie bardziej go zasygnalizować. Niech
uczestnicy spotkania pomyślą w domu nad tym, co ma
wynikać z nawrócenia. Innymi słowy czym powinno cechować się życie chrześcijanina. Nie należy szukać łatwych odpowiedzi typu "trzeba być miłym dla innych".
Warto poprosić, żeby każdy z uczestników, na następne
spotkanie napisał na karteczce (anonimowo) cechę prawdziwego chrześcijanina, której sam nie posiada, albo posiada w sposób niewystarczający. Karteczki uczestnicy
w przyszłym miesiącu rozlosowali by między sobą, aby
modlić się o przymnożenie danej cechy.
6. Modlitwa na zakończenie (np. Pochwała Stworzenia
św. Franciszka)

Załączniki:
Uczynki miłosierdzia wzglądem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.
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Uczynki miłosierdzia względem ciała
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i nim rozświetlasz naszą drogę.
Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku.
O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie.

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

Pochwalony bądź, mój Panie,
przez siostrę Księżyc i gwiazdy:
stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i piękne.
Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Wiatr
i przez powietrze, słotę, spiekotę i każdą pogodę,
którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia.

Pochwałą stworzenia św. Franciszka (Pieśń słoneczna)

Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę,
która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta.

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Twoje są uwielbienie, chwała,
cześć i wszelkie błogosławieństwo.

Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Ogień,
który rozświetla mroki nocy:
piękny on, radosny, nieprzejednany i silny.

Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą,
I żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać
Twojego imienia.

Pochwalony bądź, mój Panie, przez matkę naszą
Ziemię,
która nas żywi i utrzymuje,
wydając wszelki owoc, barwne kwiaty i zioła.

Pochwalony bądź, mój Panie,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
nade wszystko z panem bratem Słońcem,
bo jest on lampą dnia

Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych,
którzy z miłości do Ciebie przebaczają,
znosząc chorobę i niepowodzenia.

Święty miesiąca - Święty Stanisław Kostka
W naszym biuletynie będziemy
co miesiąc przypominać, a może
też odkrywać, życiorysy świętych
lub błogosławionych  czasami
znanych, a czasem mniej znanych.
Wszystko ma służyć temu, by ukazać świadków wiary, którzy w swoim życiu kierowali się i żyli Ewangelią i wiernie naśladowali Chrystusa, a przez to życie dostąpili
chwały świętości.
W tym numerze biuletynu przybliżę postać Św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży, którego wspomnienie obchodziliśmy
we wrześniu.
Staś Kostka przychodzi na świat
w roku 1550 w Rostkowie pod
Przasnyszem na Mazowszu, jako
syn kasztelana zakroczymskiego
Jana Kostki i jego żony Małgorzaty
z Kryskich. Żyje w rodzinie głęboko katolickiej, gdzie dużą wagę
przykłada się do wychowania dzieci. Po okresie pierwszych domowych nauk, dla niego, tak jak dla

jego starszego brata Pawła, przychodzi kolej na gimnazjum cesarskie w Wiedniu. Stanisław przybywa do szkoły jesienią 1564 roku w
towarzystwie nauczyciela Jana
Bilińskiego. Zastaje tam nieznany
mu dotąd rodzaj nauczycieli: młodych zakonników z Towarzystwa
Jezusowego założonego w Paryżu
1534 roku przez Ignacego Loyolę.
Jako uczeń czyni szybkie postępy,
interesuje się łaciną i greką, ale
także czymś innym, co zaczyna
różnić jego wiedeńskie życie od
życia jego brata, Pawła  wesołego
bywalca wszystkich rozrywek.
U Stanisława pilna nauka idzie
w parze z intensywnym życiem
religijnym. Stanowi je codzienna
msza święta i częsta modlitwa prywatna. Każdego dnia odmawia
różaniec, który jest praktyką maryjną już wtedy rozpowszechnioną
w Europie. W 1556 roku, złożony
ciężką chorobą, postanawia zostać
jezuitą, ale ponieważ ma dopiero
15 lat, może to być tylko przelotny
entuzjazm. Tak myślą jego bliscy.

Toteż Stanisław, cudownie wyleczony przez Matkę Bożą, która mu się
objawiła, chcąc pokazać, że jest to
poważna decyzja, narzuca sobie rygorystyczny styl życia. Zaniepokojona rodzinna próbuje go odwieść od
tego zamysłu, ale Stanisław szybko
podejmuje konkretne kroki. Zaraz
po studiach ucieka z Wiednia do Dillingen, do Św. Piotra Kanizego,
przełożonego jezuitów w Niemczech,
który z kolei poleca go generałowi
Towarzystwa - Św. Franciszkowi
Borgiaszowi. W ten sposób w 1568
młodzieniec jest już w rzymskim
nowicjacie. Tymczasem w Polsce
rodzina się nie podaje i wysyła Pawła do Rzymu, by sprowadził Stanisława do domu. Paweł jednak wraca
sam. Jego brat, już wcześniej słabego zdrowia, został dotknięty malarią. Śmierć nadeszła w nocy 15
sierpnia 1568 roku. Wszystkie jego
plany, do których dążył w swoim 18letnim, dojrzałym duchowo życiu nie
zostały zrealizowane. Ale jedno ważne dzieło wykonał Stanisław doskonale. W ciągu krótkiego i w dużej
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mierze przepełnionego chorobą życia był wzorem siły wewnętrznej
i woli silniejszej od wszelkich słabości fizycznych. Benedykt XIII
ogłosił go świętym w 1726 roku,
a Jan XXIII umieścił go w 1962
roku wśród patronów Polski. Święto Św. Stanisława Kostki obchodzimy 18 września. Jest on patronem
Archidiecezji Łódzkiej i Warszaw-
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skiej a, także studentów oraz nowicjuszy i nowicjuszek, alumnów,
polskiej młodzieży, oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
(KSM). Świętemu Stanisławowi
Kostce polecamy sprawy polskiej
młodzieży i przygotowanie do
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

P A ŹD ZI E R NI K 2 0 1 4

Święty Stanisławie Kostko
módl się za nami!

Zadanie apostolskie
Chcemy, by każdy omawiany
temat, nie pozostawiał nas tylko
na poziomie intelektualnych czy
duchowych rozważań, ale prowadził do realnej przemiany naszego
życia. Stąd w każdym numerze
biuletynu pojawi się propozycja
zadania apostolskiego.
W październiku zatrzymujemy
się przy scenie Zwiastowania. Czy
próbowałeś sobie kiedyś wyobrazić,
co by było, gdyby wtedy Matka
Boża odpowiedziała „nie”? Zobacz,
jak bardzo na losach świata zaważyła tamta decyzja Maryi, którą
podjęła w odpowiedzi na Zwiastowaną Jej nowinę.

A Tobie, co w tych dniach Pan
Bóg zwiastuje, do czego Cię zaprasza? Na to pytanie, każdy z nas
musi sam sobie odpowiedzieć
w kontekście swojego życia. Ale coś
nas łączy - skoro czytasz ten biuletyn, to znaczy, że i Tobie Pan Bóg
dziś mówi o dziele Światowych Dni
Młodzieży. W rozważaniu fragmentu Ewangelii o Zwiastowaniu,
w tym numerze Biuletynu, padają
słowa: „Bóg tak jak posłał Anioła ,
tak i nas chce posyłać byśmy byli
zwiastunami Dobrej Nowiny,
wśród swoich rówieśników”. Zastanów się i podejmij decyzję jak na to
zaproszenie odpowiesz. Proponuje-

my byś w ramach odpowiedzi wybrał się w ciągu tego miesiąca
na któreś ze spotkań przygotowujących naszą Diecezję do
ŚDM 2016 i przyprowadził ze
sobą jeszcze jedną osobę. W ten
sposób i ona będzie mogła usłyszeć
nowinę o zbliżającym się spotkaniu
młodych całego świata, na którym
razem z Ojcem Świętym chcą zgłębiać tajemnicę Bożego Błogosławieństwa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych
całego świata z okazji XVIII ŚDM - fragmenty...
(…) Maryja, ponieważ jest Matką Autora łaski, jest Matką łaski
Bożej. Zawierzcie się Jej z pełną
ufnością! Zajaśniejecie pięknością Chrystusa. Otwarci na powiew Ducha stańcie się nieustraszonymi apostołami, zdolnymi
rozprzestrzeniać wokół was
ogień miłości i światło prawdy.
W szkole Maryi odkryjecie konkretne zadania, których Chrystus od was oczekuje, nauczycie
się stawiać Go na pierwszym
miejscu w waszym życiu, ukierunkowywać na Niego myśli
i działania.

i nie polega na próżnych słowach.
Chrześcijaństwo to Chrystus! To
Osoba, to Żyjący! Spotkać Jezusa,
kochać Go i sprawić, by był kochany – oto chrześcijańskie powołanie. Maryja jest wam dana, by
pomóc wam wejść w bardziej
szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja
uczy was utkwienia spojrzenia
miłości w Nim, który ukochał nas
jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w was serce
uczniów zdolnych słuchać Syna,
który objawia autentyczne oblicze
Ojca i prawdziwą godność człowieka.(…)

Drodzy młodzi, wy wiecie: chrześcijaństwo nie jest opinią

Drodzy młodzi, tylko Jezus zna
wasze serce, wasze najgłębsze pra-

gnienia. Tylko On, który umiłował
was aż do śmierci (por. J, 13,1) jest
zdolny wypełnić wasze pragnienia.
On ma słowa życia wiecznego; słowa, które nadają sens życiu. Nikt
poza Chrystusem nie może dać
wam prawdziwego szczęścia. Naśladując przykład Maryi umiejcie powiedzieć Mu wasze bezwarunkowe „tak”. Niech nie będzie w waszym życiu miejsca na
egoizm i lenistwo. Dzisiaj bardziej
niż kiedykolwiek potrzeba, abyście
byli „stróżami poranka”, którzy
obwieszczają światło świtu i nową
wiosnę Ewangelii, której zalążki
już są widoczne. Ludzkość ma naglącą potrzebę świadectwa młodych wolnych i odważnych, którzy
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ośmielą się pójść pod prąd i głosić
z mocą i entuzjazmem własną wiarę w Boga, Pana i Zbawcę. Wiecie
także, drodzy przyjaciele, że misja
ta nie jest łatwa. Staje się wręcz
niemożliwa jeśli liczy się tylko na
samych siebie. Lecz to, „co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest
u Boga” (Łk 18,27; 1,37). Prawdziwi uczniowie Chrystusa mają
świadomość własnej słabości.
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Z tego powodu całą swoją ufność
pokładają w łasce Boga, którą
przyjmują sercem niepodzielnym,
przekonani, że bez Niego nic nie
mogą uczynić (por. J 15,5). To, co
ich charakteryzuje i wyróżnia od
innych ludzi to nie talenty czy naturalne dyspozycje. To ich stała
determinacja i przebywanie w gronie naśladowców Chrystusa. Bądźcie ich naśladowcami jak oni Chry-
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stusa! I „niech da wam światłe
oczy serca tak, byście wiedzieli,
czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego
dziedzictwa wśród świętych i czym
przemożny ogrom Jego mocy
względem nas wierzących – na
podstawie działania Jego potęgi
i siły” (Ef 1,18-19).

Informacje dla Wolontariuszy i Koordynatorów
Wszystkich młodych, chętnych
do włączenia się w wolontariat
ŚDM naszej Diecezji zapraszamy
do zgłoszenia się poprzez stronę
internetową www.florianska3.pl.
Na tej stronie będą też zamieszczane informacje o najbliższych spotkaniach dla wolontariuszy.
Z ewentualnymi pytaniami dotyczącymi wolontariatu można pisać
do Diecezjalnego Centrum ŚDM na
adres wolontariat@sdm.waw.pl.
Na diecezjalnej stronie florianska3.pl znajdziecie też informacje
o bieżącej działalności Diecezjalnego Centrum ŚDM, o przebiegu
i organizacji ŚDM, ciekawe materiały i projekty oraz wiele innych
przydatnych wiadomości. Podane
są na niej również adresy kontaktowe do Diecezjalnego Centrum
ŚDM, a także kontakty do Centrów
Rejonowych.
Co to są Rejonowe Centra
ŚDM? – Ze względów organizacyjnych cała diecezja została podzielona na 9 rejonów. Każdy rejon ma
swoje Centrum Rejonowe funkcjonujące pod opieką księdza Koordynatora:
Rejon Warszawa-Centrum,
koordynator: ks. Adam Ołdak,
kontakt:
warszawacentrum@sdm.waw.pl
Rejon Warszawa-Wschód
koordynator: ks. Andrzej Mazański, kontakt:
warszawawschod@sdm.waw.pl

Rejon Warszawa-Południe,
koordynator: ks. Marcin Ożóg,
kontakt:
warszawapoludnie@sdm.waw.pl

rejonu. Przydział parafii do rejonów znajdziesz na końcu tego biuletynu, a także na stronie
www.florianska3.pl.

Rejon Warszawa-Północ,
koordynator: ks. Rafał Legucki,
kontakt:
warszawapolnoc@sdm.waw.pl

Dodatkowo, w każdej parafii
ksiądz proboszcz wyznaczył osoby
do posługi koordynatora parafialnego. To najlepiej do nich
zwracać się bezpośrednio z pytaniami – oni koordynują wolontariat przy Twojej parafii, współpracując z proboszczem i z Waszym
Centrum Rejonowym.

Rejon Rembertów,
koordynator: ks. Michał Dziedzic,
kontakt:
rembertów@sdm.waw.pl
Rejon Kobyłka,
koordynator: ks. Rafał Kaczmarski,
kontakt: kobylka@sdm.waw.pl
Rejon Legionowo,
koordynator: ks. Tomasz Chciałowski,
kontakt: legionowo@sdm.waw.pl
Rejon Mińsk Mazowiecki,
koordynator: ks. Arkadiusz Rakoczy,
kontakt: minsk@sdm.waw.pl
Rejon Otwock,
koordynator: ks. Jakub Bieliński,
kontakt: otwock@sdm.waw.pl
Dobrze byś wiedział do którego
rejonu należy Twoja parafia, bo
właśnie to Centrum Rejonowe będzie bezpośrednio koordynować
przygotowaniami do ŚDM w Twojej okolicy. Z wszelkimi pytaniami
i sprawami dotyczącymi ŚDM
w pierwszej kolejności zwracaj się
do swoich koordynatorów parafialnych bądź do Centrum Twojego

W październiku rozpocznie się
kurs dla koordynatorów parafialnych ŚDM. Terminy i tematy
zjazdów dostępne na stronie
www.florianska3.pl/sdm/
koordynatorzy. Z dodatkowymi
pytaniami czy wątpliwościami koordynatorzy mogą zgłaszać się do
Diecezjalnego Centrum ŚDM pisząc na adres koordynatorzy@sdm.waw.pl.
Zgodnie z propozycją Krajowego
Biura Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 każda polska diecezja na
czas „Dni w Diecezjach” (czyli czas
pobytu pielgrzymów ŚDM w polskich diecezjach, poprzedzający
wydarzenia centralne ŚDM w Krakowie) przybrała konkretną nazwę
związaną z określonym miejscem
biblijnym. Diecezja WarszawskoPraska otrzymała nazwę
‘Betlejem’. W związku z tym, tajemnica jaką skrywa w sobie Betlejem i to wszystko co się tam dokonało, będzie tematem przewodnim
naszych przygotowań do wydarzeń
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ŚDM Kraków 2016. Ponieważ Betlejem, to przede wszystkim miejsce narodzenia Pana Jezusa, które
świętujemy 25. grudnia, dlatego
każdy 25. dzień miesiąca będzie
w naszej diecezji dniem szczególnej
modlitwy w intencji przygotowań
do ŚDM, wszystkich organizatorów
i pielgrzymów, którzy do nas przybędą.
W każdym rejonie 25. dnia miesiąca odbywać się będą ‘rejonowe
spotkania ŚDM’. Podczas nich,
poza wspólna modlitwą, będzie
możliwość spotkania się osób zaangażowanych lub pragnących zaangażować się w ŚDM, wymiany bieżących informacji, czy organizacji
aktualnych prac. O informacje
gdzie i w jakiej formie to spotkanie
się odbędzie, a także jak można
pomóc przy jego organizacji pytaj
w swoim Centrum Rejonowym
(jeśli jesteś koordynatorem parafialnym) lub u swojego koordynatora parafialnego (jeśli jesteś wolontariuszem).
‘Spotkania rejonowe’ odbywać
się będą wzorem spotkań ŚDM w
cyklu dwufazowym. Tzn. w jednym
miesiącu spotkanie będzie wspólne
dla całego rejonu, w kolejnym zaś
spotkanie to odbędzie się w ramach wspólnoty każdej parafii, w
następnym miesiącu znów spotka-
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nie będzie wspólne tylko np. w innej parafii rejonu, a w kolejnym
znów w każdej parafii itd. Pozwoli
to by radość i entuzjazm wiary,
doświadczenie szerszej wspólnoty
Kościoła płynące ze spotkań ogolno
-rejonowych, w kolejnym miesiącu
przenosić na grunt naszych parafii.
Spotkania
modlitewnoorganizacyjne odbywające się co 2
miesiące w parafii, będą nie tylko
wydarzeniami ożywiającymi życie
parafii, ale pozwolą też na rozszerzenie idei ŚDM i zaangażowanie
się w nią również tych osób, które
z rożnych względów na spotkanie
ogolno-rejonowe nie przybędą.

mogą bezpłatnie umieszczać logo
na materiałach informacyjnych o
ŚDM 2016 takich jak ulotki, broszury, foldery, plakaty, strony internetowe; mogą
one także
umieszczać to logo w materiałach o
charakterze duszpasterskim, które
będą wykorzystywane w ramach
przygotowań do ŚDM 2016.

Jeśli w parafii chcielibyście przygotować materiały informacyjne o
ŚDM i przygotowaniach do dni w
Diecezji, plakaty, ulotki, strony
internetowe, to oczywiście możecie
w nich wykorzystywać znak logo
ŚDM i przygotowań do ŚDM w
naszej diecezji. Nie zapominajcie
jednak, że obowiązują pewne zasady i prawa wykorzystania tych
znaków. Warunki wykorzystania
logo ŚDM są zamieszczone na stronie www.krakow2016.com. W
przypadku wykorzystania logo naszych diecezjalnych przygotowań
do ŚDM obowiązują następujące
zasady:

- Wykorzystanie logo w celach
innych niż powyższe wymaga uzyskania indywidualnej zgody Diecezjalnego Centrum ŚDM.

- Podmioty Kościoła Katolickiego

- Nie można używać logo na materiałach promocyjnych do komercyjnego wykorzystania. Podmioty
kościelne nie są upoważnione do
sprzedaży produktów z logo. Zabrania się ponadto rozpowszechniania
produktów z logo zawierających
inne znaki handlowe.

Przygotowaniom do ŚDM towarzyszyć będzie wiele działań promujących ich ideę. Pamiętajcie jednak, by gdy do Waszej parafii zgłoszą się osoby chcące opowiadać o
ŚDM, a w szczególności prowadzić
zbiórki na ten cel, lub projekty z
nim związane, upewnić się, że ich
przyjazd i działalność zaakceptowało Diecezjalne Centrum ŚDM –
to ono koordynuje wszystkie działania mające związek z ŚDM na
terenie naszej Diecezji.

Ciekawa inicjatywa
W tej części biuletynu chcemy
też zamieszczać krótkie prezentacje ciekawych inicjatyw podejmowanych przez parafie w ramach
przygotowań do ŚDM. Wydarzenia
ŚDM mają szansę stać się źródłem
wielkiego dobra dla Kościoła naszej diecezji i jak najlepsze przygotowania do nich są naszą wspólną
troską. Zapewne więc warto dzielić
się swoimi udanymi przedsięwzięciami, a także korzystać z dobrych
pomysłów innych.

Krótkie opisy Waszych inicjatyw
prosimy przesyłać drogą elektroniczną
na
adres
sekretariat@sdm.waw.pl.
W tym miesiącu prezentujemy
projekt, który został podjęty w parafii Świętej Rodziny na Zaciszu.
Proboszcz i grupa parafian bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania do przyjęcia gości ŚDM,
widząc potrzebę szerzenia wśród
mieszkańców
parafii
wiedzy
o ŚDM, by mogli się oni włączyć w
te wydarzenia przez modlitwę, po-

moc w organizacji, jak i pomoc finansową, powołali do istnienia
parafialne ‘Koło Przyjaciół ŚDM’.
Osoby, które zgłaszają się do tego
Koła chcą współtworzyć dzieło
ŚDM i wziąć za nie odpowiedzialność, by przyjęcie pielgrzymów
ŚDM było dziełem całej parafii.
Konkretnym tego wyrazem jest
przede wszystkim podjęcie przez
członków Koła bardzo prostej
i krótkiej, ale codziennej modlitwy
w intencji przygotowań do ŚDM.
Modlitwą tą jest trzykrotne w ciągu dnia wypowiedzenie (może być
w myśli) z wiarą słów ‘Jezu ufam
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Tobie!’, by poprzez nią powierzać
Chrystusowi to międzynarodowe
spotkanie młodych. Ten krótki akt
modlitewny został tak wybrany ze
względu na hasło ŚDM 2016
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), a także fakt, iż Kraków jest niejako światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego.
Ponadto członkowie Koła zobowiązują się, iż co miesiąc będą przeka-
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zywać niewielką ofiarę pieniężną
na cele parafialnych przygotowań
ŚDM. Z kolei organizatorzy, zbierając zapisy do Koła, proszą nowych członków o podanie swojego
adresu e-mail lub innych danych
kontaktowych. Ze swej strony chcą
bowiem dwa razy w miesiącu wysyłać do wszystkich członków krótką wiadomość zawierającą zarówno tekst o treści duchowej, nawiązującej do diecezjalnych przygoto-

wań do ŚDM, jaki i kilka informacji o bieżących działaniach
podejmowanych
w
parafii
w związku z ŚDM.
Zapisy do Koła prowadzone
w ostatnie dwie niedziele wakacji
zaowocowały ponad 70 zgłoszonymi członkami. We wrześniu liczba
ta zapewne jeszcze znacznie
wzrośnie.

Przydział parafii do rejonów
Rejon Warszawa – Centrum

warszawacentrum@sdm.waw.pl
Koordynator: ks. Adam Ołdak xoldak@sdm.waw.pl

Warszawa – Parafia katedralna Św. Michała
Archanioła i Św. Floriana Męczennika
Warszawa – Parafia konkatedralna Bożego Ciała
Warszawa – Parafia Matki Bożej Loretańskiej
Warszawa – Parafia Św. Wincentego Pallottiego
Warszawa – Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Warszawa – Parafia Miłosierdzia Bożego
Warszawa – Parafia Matki Bożej Królowej Polskich
Męczenników
Warszawa – Parafia Najczystszego Serca Maryi
Warszawa – Parafia Nawrócenia Świętego Pawła
Warszawa – Parafia Narodzenia Pańskiego
Warszawa – Parafia Św. Apostołów Jana i Pawła
Warszawa – Parafia Św. Ojca Pio
Warszawa – Parafia Św. Patryka

Warszawa – Parafia Św. Szczepana Pierwszego
Męczennika
Warszawa – Ośr. duszp. Chrystusa Najwyższego
Kapłana w Kobiałce
Rejon Warszawa – Wschód
warszawawschod@sdm.waw.pl
Koordynator: ks. Andrzej Mazański
xmazanski@sdm.waw.pl

Warszawa – Parafia Świętej Rodziny
Warszawa – Parafia Św. Barnaby Apostoła
Warszawa – Parafia Chrystusa Króla
Warszawa – Parafia Świętego Marka Ewangelisty
Warszawa – Parafia Zmartwychwstania Pańskiego
Warszawa – Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
Warszawa – Parafia Matki Bożej z Lourdes
Warszawa – Parafia Św. Wincentego a Paulo
Ząbki – Parafia Miłosierdzia Bożego
Ząbki – Parafia Świętej Trójcy
Ząbki – Parafia Zesłania Ducha Świętego

Rejon Warszawa – Północ

warszawapolnoc@sdm.waw.pl
Koordynator: ks. Rafał Legucki
xlegucki@sdm.waw.pl

Warszawa – Parafia Św. Faustyny
Warszawa – Parafia Św. Włodzimierza
Warszawa – Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki
Pięknej Miłości
Warszawa – Parafia Św. Franciszka z Asyżu
Warszawa – Parafia Św. Jakuba Apostoła
Warszawa – Parafia Św. Łukasza Ewangelisty
Warszawa – Parafia Św. Mateusza Apostoła
i Ewangelisty
Warszawa – Parafia Św. Marii Magdaleny
Warszawa – Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny
Warszawa – Parafia Św. Michała Archanioła
w Grodzisku
Warszawa – Parafia Św. Jadwigi

Rejon Warszawa – Południe

warszawapoludnie@sdm.waw.pl
Koordynator: ks. Marcin Ożóg xozog@sdm.waw.pl

Warszawa – Parafia Matki Bożej Dobrej Rady
w Miedzeszynie
Warszawa – Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny
w Międzylesiu
Warszawa – Parafia Matki Bożej Anielskiej w Radości
Warszawa – Parafia Matki Bożej Królowej Polski
w Aninie
Warszawa – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Falenicy
Warszawa – Parafia Św. Karola Boromeusza
Warszawa – Parafia Św. Benedykta patrona Europy
Warszawa – Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Zerzniu
Warszawa-Aleksandrów – Parafia Wieczerzy Pańskiej

STR. 10

LE T ’ S G O !

Rejon Kobyłka

kobylka@sdm.waw.pl
Koordynator: ks. Rafał Kaczmarski
xkaczmarski@sdm.waw.pl

Kobyłka – Parafia Świętej Trójcy
Kobyłka – Parafia Św. Kazimierza Królewicza
Marki – Parafia Św. Izydora
Marki – Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła
Marki - Pustelnik – Parafia Matki Bożej Królowej
Polski
Radzymin – Parafia Przemienienia Pańskiego
Radzymin – Parafia Św. Jan Pawła II
Wołomin – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Wołomin – Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Wołomin – Parafia Św. Józefa Robotnika
Zielonka – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Zielonka – Parafia Św. Jerzego Męczennika
Dąbrówka – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
Duczki – Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Franciszków – Parafia Św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny i Św. Franciszka
Gwizdały – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Helenów – Parafia Św. Faustyny
Jadów – Parafia Św. Jakuba Apostoła
Jasienica – Parafia Narodzenia Pańskiego
Józefów k. Radzymina – Parafia Miłosierdzia Bożego
Kamieńczyk – Parafia Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
Kiciny – Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej
Pokoju
Klembów – Parafia Św. Klemensa Papieża
i Męczennika
Kobyłka -Turów – Parafia Bł. Matki Teresy z Kalkuty
Kuligów – Parafia Matki Bożej Loretańskiej
Lucynów –Parafia Św. Antoniego z Padwy
Majdan – Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej
Różańca Świętego
Marki-Struga – Parafia Św. Andrzeja Boboli
Miąse – Parafia Św. Jana Chrzciciela
Mostówka – Parafia Miłosierdzia Bożego
Nadma – Parafia Św. Jana Chrzciciela
Niegów – Parafia Świętej Trójcy
Nowe Załubice – Parafia Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika
Ossów – Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
Ostrówek – Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła
Postoliska – Parafia Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika
Rybienko Leśne – Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Słupno – Parafia MB Fatimskiej i Bł. Bronisława
Markiewicza
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Strachówka – Parafia Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
Sulejów – Parafia Świętej Trójcy
Szewnica – Parafia Przemienienia Pańskiego
Tłuszcz – Parafia Bł. Męczenników Podlaskich
Tłuszcz – Parafia Przemienienia Pańskiego
Urle – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Wola Rasztowska – Św. Apostołów Piotra i Pawła
Zagościniec – Parafia Św. Ojca Pio
Rejon Mińsk Mazowiecki

minsk@sdm.waw.pl
Koordynator: ks. Arkadiusz Rakoczy
xrakoczy@sdm.waw.pl

Mińsk Mazowiecki – Parafia Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny
Mińsk Mazowiecki – Parafia Św. Antoniego
Padewskiego
Mińsk Mazowiecki – Parafia Św. Jana Chrzciciela
Mińsk Mazowiecki – Parafia Św. Michała Archanioła
Wielgolas – Parafia Matki Bożej Różańcowej
Budy Barcząckie – Parafia Matki Bożej z Guadalupe
Cegłów – Parafia Św. Jana Chrzciciela
Choszczówka Stojecka – Ośr. duszp. Św. Józefa
Opiekuna Świętej Rodziny
Chrośla – Parafia Bł. Honorata Koźmińskiego
Dębe Wielkie – Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła
Grzebowilk – Parafia Św. Kazimierza Królewicza
Guzew – Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Huta Mińska – Parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
Ignaców – Parafia Św. Antoniego Padewskiego
Jakubów – Parafia Św. Anny
Jeruzal Miński – Parafia Św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika
Kałuszyn – Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny
Kiczki – Parafia Św. Anny
Kołbiel – Parafia Świętej Trójcy
Królewiec – Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej
Kuflew – Parafia Św. Marcina i Mikołaja
Latowicz – Parafia Świętej Trójcy
Mistów – Ośr. duszp. Matki Bożej Fatimskiej
Mrozy – Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Rudzienko – Parafia Miłosierdzia Bożego
Siennica – Parafia Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika
Starogród – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Wielgolas Brzeziński – Parafia Matki Odkupiciela
Wólka Mińska – Parafia Matki Bożej Dobrej Rady
Zamienie – Parafia Zwiastowania Pańskiego
Żuków – Parafia Miłosierdzia Bożego
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Rejon Rembertów

rembertow@sdm.waw.pl
Koordynator: ks. Michał Dziedzic
xdziedzic@sdm.waw.pl

Warszawa – Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
w Rembertowie
Warszawa – Parafia Świętej Łucji Dziewicy
i Męczennicy w Rembertowie Starym
Warszawa – Parafia Św. Feliksa z Kantalicjo
na Marysinie Wawerskim
Warszawa – Parafia Św. Wacława na Gocławiu
Warszawa – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Starej Miłosnej
Warszawa – Parafia Św. Hieronima w Starej Miłosnej
Warszawa – Parafia Opatrzności Bożej w Wesołej
Warszawa – Parafia Św. Brata Alberta
w Wesołej-Zielonej
Halinów – Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki
Łaski Bożej
Sulejówek – Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła
Sulejówek-Miłosna – Parafia Przemienienia Pańskiego
Długa Kościelna – Parafia Św. Anny
Dobre – Parafia Św. Mikołaja Biskupa
Okuniew – Parafia Św. Stanisława Kostki
Pniewnik – Parafia Św. Jana Chrzciciela
Poświętne – Parafia Św. Jana Chrzciciela
i Św. Wojciecha
Pustelnik k. Mińska Maz. – Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Stanisławów k. Mińska – Parafia Św. Jana Chrzciciela
i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Trawy – Parafia Przemienienia Pańskiego
Warszawa – Parafia Św. Jana Pawła II (wojskowa)
w Wesołej
Warszawa – Parafia Św. Rafała Kalinowskiego
(wojskowa) w Rembertowie
Zabraniec – Parafia Chrystusa Miłosiernego
Zakręt – Parafia Św. Pawła Apostoła
Rejon Legionowo:

legionowo@sdm.waw.pl
Koordynator: ks. Tomasz Chciałowski
xchcialowski@sdm.waw.pl

Legionowo – Parafia Matki Bożej Fatimskiej
Legionowo – Parafia Miłosierdzia Bożego
Legionowo – Parafia Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
Legionowo – Parafia Św. Jana Kantego
Legionowo – Parafia Św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny
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Chotomów – Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny
Jabłonna – Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Białobrzegi – Parafia Bł. Karoliny Kózkówny
Janówek Pierwszy – Parafia Św. Bartłomieja Apostoła
Józefów k. Legionowa – Parafia Najświętszej Maryi
Panny Królowej
Nieporęt – Parafia Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
Nowy Dwór Mazowiecki – Parafia Św. Apostołów Piotra
i Pawła
Nowy Dwór Mazowiecki – Parafia Św. Michała
Archanioła
Rajszew – Parafia Św. Andrzeja Boboli
Skrzeszew – Ośr. duszp. Św. Jana Marii Vianneya
Stanisławów Pierwszy – Parafia Najświętszej Maryi
Panny Wspomożycielki Wiernych
Wieliszew – Parafia Przemienienia Pańskiego
Rejon Otwock

otwock@sdm.waw.pl
Koordynator: ks. Jakub Bieliński
xbielinski@sdm.waw.pl

Otwock-Ługi – Parafia Miłosierdzia Bożego
Otwock-Kresy –Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Otwock-Śródborów – Parafia Niepokalanego Serca
Maryi
Otwock -Świder – Parafia Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus
Otwock-Świder II – Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej
Otwock – Parafia Bł. Ignacego Kłopotowskiego
Otwock – Parafia Św. Wincentego a Paulo
Otwock – Parafia Zesłania Ducha Świętego
Józefów k. Otwocka – Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej
Józefów-Michalin – Parafia Św. Jana Chrzciciela
Celestynów – Parafia Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
Glinianka - Parafia Św. Wawrzyńca
Józefów k. Otwocka – Parafia Św. Maksymiliana Marii
Kolbego
Karczew – Parafia Św. Wita
Ostrów – Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Otwock-Mlądz – Parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
Otwock-Wólka Mlądzka – Parafia Św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny
Otwock Wielki – Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej
Stara Wieś – Parafia Matki Bożej Anielskiej
Wiązowna – Parafia Św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika

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 DIECEZJALNE GO CENTRUM ŚDM
DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Biuletyn Diecezjalnego Centrum ŚDM rozprowadzany jest bezpłatnie. Jeśli chcesz wesprzeć to dzieło, prosimy o dokonanie
wpłaty na konto:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

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

Diecezji Warszawsko-Praskiej

Tel.: 22-518-15-26
www.florianska3.pl

80 1240 6074 1111 0010 5583 3425

sekretariat@sdm.waw.pl

ul. Floriańska 2a, Warszawa

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.

