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1. Spotkania w dekanatach 

Kontynuujemy spotkania młodych w Dekanatach. Intensywność spotkań zależy od działań 

konkretnej parafii. Tym niemniej pragniemy, aby 3-4 spotkania odbyły się w każdym 

dekanacie. Pierwsze przed albo w czasie Adwentu, drugie – Wielki Post, trzecie – w miesiącu 

kwietniu, czwarte – w miesiącu maju. Jest to propozycja, konkretne daty zostaną ustalone 

podczas kolejnego spotkania Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży, które odbędzie się 23 

października 2017 r. o godz. 19.00.  

Peregrynacja Figury Fatimskiej 

2. Idźcie i głoście z Maryją – trwa peregrynacja figury MB Fatimskiej w oddziałach KSM-u., 

którą przekazała nam młodzież z Portugalii. Zachęcamy do włączenia się w peregrynację inne 

młodzieżowe wspólnoty i duszpasterstwa, a także katechetów. 

3. ŚDM w Siedlcach – 24.03.2018 r. (sobota przed Niedzielą Palmową – godz. 10.00-16.00).  

4. Jerycho Młodych – 16.06.2018 r. w Pratulinie.  

5. Projekt „Poleć z nami do #Panamy” 

Dostrzegając rolę, jaką w życiu młodego człowieka odgrywają dziś współczesne środki 

komunikacji, zwłaszcza smartfony postanowiliśmy wykorzystać tę przestrzeń do współpracy z 

młodzieżą poprzez stworzenie aplikacji mobilnej. Nazwa projektu – „Poleć z nami do 

#Panamy” – wynika z  nagrody głównej jaką jest: Wylot do Panamy na Światowe Dni 

Młodzieży w  dniach poprzedzających wydarzenia centralne, które będą miały miejsce: 22-

27.01.2019 r. Pozostałe nagrody to: iphone 7, dron i inne. W dobie dzisiejszego świata, gdzie 

młody człowiek ma mnóstwo alternatyw na spędzanie wolnego czasu, z całą pewnością – 

zachętą do podjęcia wyzwań (jakie będzie stawiała aplikacja) – będą atrakcyjne nagrody. 

Oczywiście projekt jest propozycją do tego, aby zgodnie z grą słów zawartą w nazwie, 

zastanowić się jaka jest moja relacja do Boga. Pan a My – My a Pan, działania podejmowane 

przez Duszpasterstwo Młodzieży mają za cel odbudowanie relacji młodych ludzi względem 

Boga.  

Kiedy? 

Projekt rusza w listopadzie 2017 r. Natomiast zakończenie projektu planujemy na listopad 2018 

r. Wyłączając wakacje i ferie, projekt będzie trwał 200 dni na 200-lecie naszej Diecezji.  

Jakie zadania?  

Zadania będą zróżnicowane, przez co i wartość punktowa będzie różna – im trudniejsze 

zadanie, tym więcej punktów. Odpowiedni ranking będzie monitorował i wyświetlał w aplikacji 

pozycje użytkowników z największą ilością punktów. Odniesienie ma tutaj rywalizacja jaką 

podejmują skoczkowie podczas konkursów lotów narciarskich.  

Wśród zadań będą  m.in. związane z lokalizacją. Uczestnik będzie musiał odwiedzić pewne 

punkty na mapie, zapoznać się z historią miejsca i odpowiedzieć na pytania dotyczące 

specyfikacji miejsca, w którym się znajduje. Zadania związane z napisaniem odpowiedzi na 



poruszony przez organizatora temat. Wysłaniem zdjęcia, zgodnego z istotą zadania, 

odsłuchaniem odpowiedniej audycji, obejrzeniem wskazanego filmu. Odpowiedzią na Quizy, 

poszukiwaniem ukrytych artefaktów, uczestniczeniem w konkretnym wydarzeniu kulturalnym.  

Zakładamy też, że młodym ludziom potrzeba aktywności fizycznej. Jedno z zadań będzie 

związane z chodzeniem, bieganiem oraz jeżdżeniem na rowerze. Wszelkie informacje o 

projekcie, zadania, jakie będzie trzeba spełnić podawane będą na bieżąco w aplikacji mobilnej, 

ale również na stronie internetowej: www.PANaMY.pl.  

6. Niedziela Panamska 

29.10.2017 r. – Niedziela #PANaMY (tzw. Niedziela Panamska), podczas której młodzież 

będzie rozdawać balony, ulotki, naklejki i informacje odnośnie projektu i zachęcać do 

włączenia się w poszukiwanie Boga. 

7. Selfie z rodziną – w czasie wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy w folderze będzie informacja 

o selfie z rodziną. Zachęcamy rodziny naszej Diecezji do zrobienia sobie zdjęcia. Rodzina w 

szerszym kontekście to również parafia i wspólnoty, które ją tworzą. Selfie z KSM, z grupami, 

z klasami, z ministrantami itp. Projekt startuje w grudniu a kończy w kwietniu 2018 r. Następnie 

z przesłanych zdjęć stworzymy Obraz Matki Bożej Kodeńskiej. Każdy kto prześle zdjęcie, 

będzie mógł po adresie e-mail odnaleźć swoją rodzinę niejako wmalowaną w obraz MB 

Kodeńskiej. 

 

http://www.panamy.pl/

