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1. Streszczenie wniosków z części I Spotkania (Część formacyjna na którą przygotowany  jest 
konspekt) 
 

„Współpraca grup młodzieżowych i wspólnoty parafialnej” 
 
 Jak jest? 
 
W naszej parafii działa kilka grup młodzieżowych . Są to: 
- Liturgiczna Służba Ołtarza 
- Dziewczęca Służba Maryjna 
- Szkolne Koła Caritas 
- Chór parafialny (młodzieżowy) 
- Grupa Apostolska 
Młodzież stara się uczestniczyć w życiu parafialnym poprzez wykonywanie zadań 
przypisanych do danej grupy. Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza czuwają nad 
oprawą liturgii (czytanie, śpiew psalmów, ministrantura, ceremoniarze), biorą  czynny 
udział w procesjach, nabożeństwach, (niesienie nagłośnienia). Dziewczęca Służba 
Maryjna aktywnie uczestniczy w procesjach fatimskich (niesienie różańca) oraz w 
procesjach eucharystycznych  (niesienie relikwii oraz figurek i poduszek). Szkolne Koła 
Caritas współpracują z Parafialnym Oddziałem Caritas w podejmowaniu różnych akcji 
(Akcja Kilo, sprzedaż zniczy, zbiórki do puszek). Chór parafialny uświetnia liturgię 
poprzez śpiew przynajmniej raz w miesiącu. Grupa Apostolska prowadzi nabożeństwa  
(Różaniec, Drogę Krzyżową) a także przygotowuje Zaduszki Poetyckie czy jasełka. 
Główną trudnością we współpracy grup młodzieżowych ze wspólnotą parafialną jest 
brak zorganizowania, wynikający przede wszystkim z częstych zmian personalnych w 
tych grupach. Młodzież dorasta, rozchodzi się do różnych szkół średnich, często zbyt 
duża ilość nauki i zajęć pozalekcyjnych nie pozwala im na zbyt mocne zaangażowanie 
się w działalność parafialną. 
 
Jak powinno być? 
 
Z wymienionych grup młodzieżowych bardziej mogłaby się uaktywnić Grupa 
Apostolska. Jej członkowie mogliby bardziej zachęcać swoich rówieśników do udziału 
w spotkaniach, w nabożeństwach prowadzonych przez nich.  



Większe zaangażowanie się dzieci i młodzieży w życie wspólnoty parafialnej mogłaby 
przynieść owoce duchowe w postaci bardziej rozmodlonej  i wrażliwej na potrzeby 
innych młodzieży a także w przyszłości skutkowałoby to naturalnym przedłużeniem ich 
działalności w grupach dla dorosłych. 
 
Co robić aby było dobrze? 
 
Należy zachęcać dzieci i młodzież do uczestnictwa w różnych formach działalności 
parafialnej. Jest to zadanie dla katechetów, ale także i dla rodziców, którzy nieraz sami 
muszą poświęcić trochę czasu, aby np. zawieźć dziecko na zbiórkę ministrantów, DSM, 
czy próbę chóru. Ponadto należy doceniać zaangażowanie dzieci i młodzieży w różne 
akcje, tak jak to dzieje się w naszej parafii np. dofinansowanie wyjazdu na oazy 
wakacyjne, czy wyjazdowe warsztaty chóru.  
 

2. Konsultacje. 
 
1/ Jakiej współpracy oczekujemy jako wspólnota od dziecięcych i młodzieżowych  
     grup działających w naszej parafii? 
     - Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
     - Oaza Ruchu Światło - Życie 
     - Liturgicznej Służby Ołtarza 
     - Dziewczęcej Służby Maryjnej 
     - Szkolne Koło Caritas 
     - Kolędnicy Misyjni 
     - Ruchu Czystych Serc 
     - innych 
 
W naszej parafii nie działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, być może 
powstanie, i wtedy przekształci się w niego Grupa Apostolska. Nie działa także 
Oaza Ruchu Światło – Życie i Ruch Czystych Serc. 
Od działających grup oczekujemy: 
- Liturgiczna Służba Ołtarza – uczestnictwa we Mszach św., oprawy liturgii,  
   udziału w nabożeństwach i procesjach 
- Dziewczęca Służba Maryjna – udziału w nabożeństwach, liturgii, procesjach 
- Szkolne Koło Caritas – udziału w różnych akcjach i współpracy z Parafialnym 
   Zespołem Caritas 
- Kolędnicy Misyjni – udziału w Kolędzie Misyjnej w okresie Bożego Narodzenia 
- Chór – uświetnianie liturgii 
- Grupa Apostolska – prowadzenia nabożeństw dla młodzieży, organizacji 
   przedstawień artystycznych 
 
 
2/ Co konkretnie możemy zaoferować dzieciom i młodzieży jako parafialne 
     wspólnoty skupiające dorosłych? 



   - Akcja Katolicka 
   - Caritas 
   - Róże Różańcowe 
   - Domowy Kościół Ruch Światło – Życie 
   - Odnowa w Duchu Świętym 
   - Chór, Orkiestra Parafialna 
   - inne 
 
W naszej parafii nie działa Domowy Kościół i Odnowa w Duchu Świętym.  
Pozostałe grupy mogą zaoferować: 
- Akcja Katolicka – wspólną modlitwę , udział w liturgii, wyjazd na Misterium  
   Męki Pańskiej, uczenie odpowiedzialności 
- Caritas – stworzyć możliwość pomocy ludziom, uwrażliwiać na biedę ludzką, 
   nauczyć bezinteresownej pomocy ludziom 
- Róże Różańcowe – uczyć umiłowania modlitwy różańcowej, dawać dobry  
  przykład 
- Rycerstwo Niepokalanej – uczyć miłości do Matki Bożej i ukazywać piękno 
  modlitwy różańcowej 
- Chór, Orkiestra Parafialna –uświetnianie nabożeństw, wyjazdy szkoleniowe 
- Wspólnota Trzeźwościowa – ukazać trzeźwość jako sposób na życie, ukazanie 
   sensu radosnej abstynencji, udział w pielgrzymkach pieszych i autokarowych,  
   modlitwę w intencji trzeźwości członków rodzin młodych, jeśli byłaby taka  
   potrzeba 
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