
Drodzy Katecheci, przesyłam kilka informacji Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, 

licząc na ich życzliwe przyjęcie i rozpropagowanie.  

1. Rekolekcje dla młodzieży „Wierzyć i rozeznawać” 
 

Wydział duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży organizuje w dniach 8-10 marca 2019 r. w 
Rokitnie rekolekcje dla młodzieży męskiej i żeńskiej w wieku 16-25 lat o pogłębianiu wiary i 
rzeczywistości rozeznawania w kluczu wiary. Poprowadzi je o. Michał Legan OSPPE z 
animatorami z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży naszej diecezji. Rekolekcje są adresowane 
do liderów grup młodzieżowych, maturzystów, osób młodych, które stoją przez ważnymi 
decyzjami życiowymi i tych, którzy chcą zgłębić rzeczywistość rozeznawania (zarówno 
swojego powołania życiowego, ale i w szerszym kontekście różnych wyborów życiowych). 

Propozycja tych rekolekcji jest echem Synodu, który w październiku ubiegłego roku 
odbywał się w Rzymie i był poświęcony młodzieży i rozeznawaniu powołania, i tego, do czego 
Synod zainspirował cały Kościół. 

Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 18.00, a zakończą w niedzielę o godz. 13.00. 
Koszt z pełnym wyżywieniem wynosi 100 zł. Zapisów należy dokonywać wypełniając 
formularz internetowy, dostępny tutaj Formularz zgłoszeniowy - rekolekcje i na Facebooku, 
na profilu CentrumDDM. Link do zapisów można przekazywać zainteresowanej młodzieży. 
Po zapisach należy dokonać wpłaty za rekolekcje na kurialne konto młodzieżowe: PKO BP 75 
1020 5402 0000 0802 0177 1575. Szczegółowych informacji udzielam także osobiście, 
mailowo lub telefonicznie. 

 
2. Pielgrzymka maturzystów 

 
24 marca 2019 r. w III Niedzielę Wielkiego Postu odbędzie się  41. Pielgrzymka 

Maturzystów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na Jasną Górę. Hasło tegorocznej 
pielgrzymki brzmi: „Napełnieni Duchem”.  

Proszę o rozpropagowanie tego wydarzenia wśród młodzieży na lekcjach religii, w 
parafiach oraz w mediach społecznościowych, poprzez udostępnianie postów z profilu 
CentrumDDM na Facebooku.  

Na pielgrzymkę obowiązkowo należy zapisywać młodzież poprzez formularz 
elektroniczny dostępny na stronie: www.wnk.diecezjazg.pl w zakładce Wydarzenia – 
Pielgrzymka maturzystów. Zgłoszenia dokonuje opiekun grupy. 
 
Plan Pielgrzymki: 
 
06.00 – Przywitanie Matki Bożej w Jej Cudownym Obrazie. Słowo powitania. Msza św. w 

Kaplicy Cudownego Obrazu dla posługujących w czasie pielgrzymki. Eucharystii 
przewodniczy i homilię głosi diecezjalny duszpasterz młodzieży, ks. Łukasz Malec. 
Maturzyści uczestniczą we Mszy Świętej z ks. Biskupem o godz. 11.00. 

06.30 – Czas na osobistą modlitwę, spowiedź, śniadanie 
08.00 – Blok modlitewno-konferencyjny: 

Aula Św. Józefa – grupa I 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRnvuHdXMmNG0ymXtZvW6_TY8KEXqb7FZx3Xzozu5xqskmew/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/CentrumDDM/
https://www.facebook.com/CentrumDDM/
http://www.wnk.diecezjazg.pl/


Młodzież z dekanatów: Gubin, Krosno Odrzańskie, Łęknica, Rzepin, Sulęcin, 
Sulechów, Sława, Strzelce Krajeńskie, Szprotawa, Wschowa, Zielona Góra – św. 
Jadwigi, Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego, Zielona Góra – Ducha 
Świętego 
Aula O. Kordeckiego – grupa II 
Młodzież z dekanatów: Babimost, Drezdenko, Głogów – św. Mikołaja, Głogów – 
NMP Królowej Polski, Gorzów – Katedra, Gorzów – Chrystusa Króla, Gorzów – 
Trójcy Świętej, Kostrzyn, Kożuchów, Lubsko, Nowa Sól, Pszczew, Świebodzin – 
Miłosierdzia Bożego, Świebodzin – NMP Królowej Polski, Rokitno, Żagań, Żary. 

10.30 – Przejście młodzieży z Auli Św. Józefa i O. Kordeckiego do Bazyliki i przygotowanie 
do Mszy Św. 

11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego 
12.30 – Czas na posiłek, zwiedzanie Jasnej Góry (skarbiec, arsenał, sala rycerska, muzeum, 

ośrodek powołaniowy) 
14.00 – Nabożeństwo z aktem zawierzenia maturzystów w Kaplicy Cudownego Obrazu 

Matki Bożej.  
 
 
 

3. Zgłoszenia kandydatów do stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 
 
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera materialnie i formuje duchowo około 1700 

uczniów i studentów w całej Polsce. W tym roku w naszej diecezji korzystają z tego 
stypendium 42 osoby. Dwa wnioski są w trakcie rozpatrywania. Na chwilę obecną mamy 
możliwość pozyskania jeszcze 14 stypendiów dla młodzieży ze szkoły podstawowej (po 
siódmej klasie), gimnazjum i szkół średnich.   

Zachęcam Państwa do zgłaszania kandydatów do stypendiów. Kryteria formalne są 
podane na stronie www.dzielo.pl. Szczegółowych informacji udzielam także osobiście, 
mailowo lub telefonicznie. Zasadniczo stypendium dla ucznia wynosi 400 zł miesięcznie, a w 
czasie wakacji stypendyści biorą udział w obozach, organizowanych i opłacanych przez 
fundację. W tym roku obóz stypendystów (uczniów szkół) odbędzie się w Toruniu, w terminie 
18-30 lipca. Aby nowi stypendyści mogli jeszcze w tym roku skorzystać ze stypendium i 
udziału w obozie, należy zgłosić ich do mnie, najpóźniej do 20 marca. 

 
ks. Łukasz Malec 

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży 

 

 

http://www.dzielo.pl/

