
"Ministerstwo Młodzieży" nie jest zdefiniowane jako nowa struktura. Jest to przede 
wszystkim diecezjalne pragnienie, aby zachęcić do istnienia ruchy, służby i grupy, które na 
poziomie lokalnym i krajowym :  * zwracać uwagę na życie młodych ludzi, uwzględniać ich 
potrzeby i aspiracje, tak aby stali się aktorami swojego życia,  * "zaproponować wiarę" w 
samym sercu ich życia, ich pytań i ich projektów, szanując ich historię i ich podejście. Zobacz 
także na ten blog – KDM.  
 

W parafii, co roku składanych jest kilka propozycji! 
 
Prowadzone przez zespół różnych liderów pracujących z młodymi ludźmi (Skauci i 
Przewodnicy Francji, Secours Catholique, Pastorales d'Enseignement Privé du territoire, 
Aumônerie de l'Enseignement Public ...), zapraszają młodych ludzi, a czasami rodziny do : 
- czasy modlitwy (przyjęcie Światła z Betlejem, młodzieżowa grupa modlitewna) 
- bardziej uroczyste i/lub refleksyjne czasy ("Move your planet" z CCFD*, ...). 
 
Dzięki wsparciu osób, które niekoniecznie będąc zaangażowane, są siłą sprawczą propozycji, 
Duszpasterstwo Młodzieży poszerza wachlarz swoich propozycji, a także różnicuje 
przyjemności! Wieczory Taizé są oferowane dla uczniów szkół średnich kilka razy w roku! 
 

 
 
Duszpasterstwo młodzieży zachęca również młodych ludzi do odkrywania rzeczywistości 
diecezji! Pielgrzymki młodzieży (Lourdes, ŚDM, Taizé, Mont Saint Michel, Dzień Wszystkich 
Świętych 2012, itd.) i inne atrakcje (Nocna Droga, Bocapole, itd.) są wspaniałą okazją do 
uświadomienia sobie, że żaden chrześcijanin nie jest sam, i do życia tym! 
 

Światowe Dni Młodzieży 
 
Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) zostały ustanowione przez papieża Jana Pawła II w 1986 
roku. Dzięki temu wydarzeniu każdy młody człowiek może poznać innych młodych ludzi z 
całego świata. ŚDM, obchodzone lokalnie co roku w Niedzielę Palmową, co dwa lub trzy lata 
nabierają wymiaru międzynarodowego, gdy odbywają się w dużym mieście. 
 
Poprzez ŚDM Jan Paweł II chciał być blisko młodych ludzi, pokazać im zaufanie, jakim darzy 
ich Kościół, a także przekazać im swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i przywiązanie do nauk 
zawartych w Ewangelii. Benedykt XVI i papież Franciszek od momentu wyboru wyrażają 
swoją życzliwość dla młodych ludzi, rozszerzając intuicję swoich poprzedników. 
 

https://www.kdm.org.pl/


ŚDM to "festiwal wiary", gdzie młodzi ludzie ze wszystkich środowisk i wszystkich krajów 
spotykają się i doświadczają Bożej miłości. 
 
Młodzi pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży są najpierw przyjmowani przez rodziny kraju 
przyjmującego, podczas pre-WYD w diecezjach całego kraju: są to "Dni w Diecezjach". 
Następnie zjeżdżają się do metropolii na tydzień wydarzeń kulturalnych i duchowych, który 
kończy się czuwaniem modlitewnym i nocą, podczas której wszyscy obecni młodzi ludzie 
gromadzą się w jednym miejscu. Msza Święta na zakończenie, której przewodniczy Ojciec 
Święty, jest najważniejszym punktem ŚDM. 
 
Międzynarodowy Dzień Młodzieży, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1999 roku, 
obchodzony jest co roku 12 sierpnia, aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na 
problemy młodzieży i uczcić potencjał młodych ludzi jako partnerów w społeczeństwie. 
 

Solidarność międzypokoleniowa 
 
Solidarność międzypokoleniowa: Tworzenie świata dla wszystkich grup wiekowych 
Celem Międzynarodowego Dnia Młodzieży 2022 jest rozpowszechnienie przesłania, że 
działania muszą być podjęte przez wszystkie pokolenia, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego 
Rozwoju (SDGs) i nie pozostawić nikogo w tyle. Podniesie również świadomość niektórych 
barier dla solidarności międzypokoleniowej, takich jak ageizm, który wpływa na osoby młode 
i starsze, a jednocześnie ma negatywne skutki dla całego społeczeństwa. 
 
Ageizm jest podstępnym i często nieuwzględnianym problemem dotyczącym zdrowia, praw 
człowieka i rozwoju, mającym wpływ na starsze i młodsze populacje na całym świecie. 
Ponadto ageizm regularnie krzyżuje się z innymi formami uprzedzeń (takimi jak rasizm i 
seksizm) i wywiera wpływ na ludzi, który uniemożliwia im osiągnięcie pełnego potencjału i 
pełne uczestnictwo w życiu społeczności. 
 

 
 
W globalnym raporcie na temat ageizmu zainicjowanym przez ONZ w marcu 2021 r. 
podkreślono, że mimo braku badań młodzi ludzie nadal zgłaszają bariery związane z wiekiem 
w różnych sferach swojego życia, takich jak zatrudnienie, uczestnictwo w życiu politycznym, 
zdrowie i wymiar sprawiedliwości. W sprawozdaniu wskazano również interwencje 
międzypokoleniowe jako jedną z trzech kluczowych strategii zwalczania ageizmu. Działania 



międzypokoleniowe mogą również prowadzić do większego poczucia więzi społecznej i 
wzmocnienia solidarności międzypokoleniowej. 
 
Solidarność między pokoleniami jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju. Wchodząc w 
trzeci rok pandemii COVID-19, szczególnie ważne jest rozpoznanie i zajęcie się tymi barierami 
związanymi z wiekiem, aby "budować lepiej" w sposób, który wykorzystuje mocne strony i 
wiedzę wszystkich pokoleń. 
 

 


