
Ważne:
Nie ma co ukrywać, że nie możecie Nie ma co ukrywać, że nie możecie 
liczyć na wysoki komfort noclegu, 
ani nawet na średnio wysoki: czyli 
jak na ŚDM - karimata i śpiwór. :) 
Kosztuje to wszystko 4 dychy. 

Polecamy w tej sprawie udać się na 
konsultacje z w tym przypadku 
umiłowanym duszpasterzem. :)umiłowanym duszpasterzem. :)
Jak cokolwiek trudno jest z tej 

ulotki zrozumieć, to zawsze można 
zapytać. Telefon i mail z tyłu.

Prolog
ŚDM

12 - 13 kwietnia
ul. Drzymały 1a
            Opole

Program:
SOBOTA
- ogarnięcie wstępne będące zagajeniem czyli 
recepcja i inne informejszyn
- najważniejsze dobrze zacząć, bo nie będziemy 
pracować na głodnego - obiad
- warsztat o tym jak ogarnąć ŚDM i co mają do - warsztat o tym jak ogarnąć ŚDM i co mają do 
tego parafie, z których jesteście 
- Msza z Pasterzem Diecezji w osobie biskupa 
Andrzeja Czai
- obiad to za mało, czyli kolacja
- spotkania jak kto lubi czyli spotkania w grupach 
kto do czego się nadaje
- wieczór taki, że się w głowie nie mieści czy- wieczór taki, że się w głowie nie mieści czyli 
uwielbienie
- życie jak w Madrycie (na śdm),
czyli nocleg w parafiach

NIEDZIELA 
- śniadanie 

- zbióra w punkcie x i procesja do Katedry
- Msza w ś- Msza w środku tego pięknego dnia

- rosół jak to w niedzielę bywa, czyli obiad
- spotkanie z Gościem, którego warto spotkać 
- zadanie odrobione, czyli podsumowanie
- ofensywa przed szturmem młodzieży czyli 
przygotowanie do diecezjalnego spotkania 

młodzieży

bdb
- czy- czyli Bilet dla Brata. Chodzi o dzieło pomocy 

pielgrzmom ze Wschodu, których często nie stać, 
żeby uczestniczyć w ŚDM. To, że jesteśmy 

gospodarzmi najbliższego Spotkania jest też dla 
nas okazją do tego, by po prostu im w tym 
pomóc. Całe to dzieło oprócz wymiaru 

materialnego ma jeszcze wymiar wspólnotowy i 
duchowy: jest okazją by już dzisiaj razem zduchowy: jest okazją by już dzisiaj razem zrobić 

coś, co będzie naprawdę dobrym dziełem,
a jednocześnie da duuużo satysfakcji. Jak to 
wszystko działa i co zrobić, żeby coś zrobić - 

dowiecie się na Prologu.

Dni Misyjne
Od jakiegoś czasu ŚDM są poprzedzone Dniami Od jakiegoś czasu ŚDM są poprzedzone Dniami 
Misyjnymi (inaczej Dniami w Diecezjach). 
Konkretnie chodzi o to, że młodzież z całego 
świata, zanim trafi do Krakowa przyjedzie na 5 dni 
do naszych parafii. Fajnie, nie? Tylko że trzeba ich 
odpowiednio ugościć i dobrze zorganizować im 
ten czas. Dlatego właśnie chcemy się poznać na 
PrPrologu, żeby potem móc zaplanowac to 
wspólnie. W Was widzimy tych, którzy pomogą 
diecezjalnemu centrum i  proboszczom w 
przygotowaniu tego czasu!


