
PROPOZYCJE FORM PRACY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII 

 

Kościół ( spotkania w ramach limitów osób) 
 Mszy Święta dla młodzieży z katechezą liturgiczną wyjaśniającą 

poszczególne elementy Eucharystii (zgodnie z hasłem roku 
duszpasterskiego) 

 Wspólna medytacja Słowa Bożego (lectio divina, ignacjańska lub inna) może 
być połączona z dzieleniem 

 Spotkania w ramach Dekanalnych Oratoriów Młodych 
(mlodziez.diecezja.gda.pl) 

 Adoracja (może być prowadzona przez młodzież oraz połączona z okazją do 
spowiedzi) 

 
Plener - obecne limity dla wspólnego uprawiania sportu amatorskiego zakładają 
max. 50 osób 

 Wspólna Eucharystia połączona ze spotkaniem na zewnątrz (w plenerze, w 

domach, w pomieszczeniach parafialnych) w kilkuosobowych grupkach (do 

5 osób) i realizowanie formacji (wówczas ksiądz opiekun pracuje z 

animatorami i "posyła" ich do owych grupek)  

 Droga Światła w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego- odpowiednik 
EDK, ale zdecydowanie krótsza- przygotowana trasa po lasach, polach itp. 
Rozważania; 

 wspólne gra terenowa (małe grupy, które schodzą się do tego samego 
miejsca np. do Matemblewa, lub do jakiejś kapliczki, na wspólną Eucharystię 
lub nabożeństwo (np. majowe) wykonując po drodze jakieś zadania; 

 samarytański bieg 
 wspólny trekking, wycieczki krajoznawcze w okolicy 
 wspólny nordic walking – koszt zakupu kijów 40-60 zł para 
 integracja na terenach przyparafialnych (np. poszukiwanie skarbów, zabawa 

terenowa z kompasem, podchody, dla ambitnych Geocaching lub team 
building  

 Turnieje sportowe (np. badmintona – zestaw dla czterech osób z siatką 150-
200zł, Mölkky - koszt jednego zestawu 80 zł, bule – koszt jednego zestawu 
80zł…, itp.) 

Online 
 promowanie wydarzeń stacjonarnych (zapowiedzi i relacje); 
 codzienne wysyłanie na grupy facebookowe myśli na dany dzień (materiały 

opracowuje Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej); 
 webinary z duszpasterzem, psychologiem lub twórcze (pomocą i radą służy 

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej); 



 spotkania z gośćmi (można wykorzystać możliwość połączenia 
internetowego do zapraszania jakichś wyjątkowych osób, którzy normalnie 
na spotkania w salce by nie przyjechały); 

 hybrydowe prowadzenie katechezy/wykładu online z możliwością 
późniejszej pracy w grupach według przygotowanego przez księdza 
scenariusza (z powodzeniem można wykorzystać platformy takie jak: zoom, 
teams, skype). 

 spotkania w formie Live-u (instrukcją służą księża P. Nadolski i A. Lojtek) 
 
Wydział Duszpasterski Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej prosi o przesyłanie 
informacji i propozycji innych form pracy duszpasterskiej do wykorzystania w 
czasie pandemii. 
 
dmbiuro@diecezjagdans.pl 
www.mlodziez.diecezja.gda.pl  
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