
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                        

 Warszawa, 1 lipca 2015 r. 

                    
Czcigodny Księże! 

            Światowe Dni Młodzieży kierują wzrok duszpasterzy polskich emigrantów na tych, od których 
zależy przyszłość Kościoła i ewangelizacji. Dlatego  Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Polonii i Polaków za Granicą, Komisja KEP ds. Misji i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie 
wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży organizują w Warszawie Światowy Kongres 
Młodzieży Polonijnej, który rozpocznie się wieczorem w niedzielę 17 lipca, a zakończy w środę 20 
lipca. Młodzież uczestnicząca w tym spotkaniu stanowić będzie od 20-31.07.2016 r. jedną grupę w 
ramach ŚDM. Po Kongresie grupa włączy się w diecezjalny etap ŚDM w archidiecezji warszawskiej, 
po czym uda się do Krakowa. Do udziału w Kongresie zapraszamy ok. 350 przedstawicieli 
duszpasterstwa młodzieży z całego świata.  

            Celem spotkania będzie m.in. wymiana doświadczeń związanych z duszpasterstwem 
młodzieży, integracja katolickiej młodzieży pochodzenia polskiego, żyjącej w różnych częściach 
świata. Ważną częścią Kongresu będą warsztaty służące budzeniu angażowania młodych w 
środowisku kościelnym (parafie, ośrodki duszpasterstwa polskojęzycznego) i lokalnym, gdzie żyją na 
co dzień. Przewidujemy także udział wielu znanych osób zaangażowanych w życie Kościoła oraz 
świadectwa młodzieży, która prowadzi bardzo ciekawe inicjatywy w swoich parafiach. 

             Miejscem Kongresu będzie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 
czasie pobytu w Warszawie młodzież zamieszka u rodzin z pobliskich parafii. 

             Przesyłam wstępną zapowiedź Kongresu i proszę o rozeznanie kto mógłby wziąć udział w 
Kongresie Polonijnym jako przedstawiciel waszego duszpasterstwa młodzieży. Delegację, która nie  
powinna przekraczać 3 osób powinny stanowić osoby w wieku od 18 do 35 lat, które są  już 
zaangażowane lub mogą się w przyszłości zaangażować w duszpasterstwo młodzieży. 

Obecnie prowadzimy starania zmierzające do maksymalnego obniżenia kosztów Kongresu 
oraz możliwości wsparcia finansowego dla delegacji z krajów uboższych - łącznie z kosztami 
podróży. Po sfinalizowaniu rozmów z ewentualnymi partnerami (m.in. MSZ) w październiku 
przewidujemy rozesłanie zaproszeń oraz szczegółowych informacji dotyczących programu Kongresu. 

 
Łączę wyrazy szacunku i modlitwy 

                                     bp Wiesław Lechowicz                                          
                                                Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 
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