
Jubileusz Młodych Diecezji - XXI Diecezjalne Spotkanie 
Młodych 
Dwikozy – Zawichost – Annopol 
29 kwietnia – 1 maja 2018 
  
W spotkaniu uczestniczy młodzież gimnazjalna i starsza! 
  
Ramowy program spotkania 
  
Niedziela – 29 kwietnia 2018 
  
od godz. 1500 do 1700 zgłoszenia w sześciu recepcjach. /Zawichost- 
Trójca, Dwikozy, Annopol - Linów, Czyżów Szlachecki, Mściów, Góry 
Wysokie/ przyjmuje na swoim terenie młodzież i zabezpiecza jej pobyt 
w parafii. Za organizację „życia młodych” w parafii odpowiada ks. 
Proboszcz. Staramy się znaleźć jak najwięcej kwater prywatnych na 
noclegi dla młodzieży – wówczas „odpadają” nam – kwestie 
bezpieczeństwa i posiłków. W sytuacji, gdy musimy skorzystać ze 
szkół – musimy zabezpieczyć posiłki i bezpieczeństwo /na 15 
uczestników 1 dorosły opiekun/. Proboszczowie zabezpieczają służby 
wolontariatu – potrzebne do zakwaterowania – logistyka /najlepiej 
maturzyści i studenci ok. 20 osób/ oraz osoby do rejestracji 
uczestników /6-7 osób/. Listy, identyfikatory, smycze i „Instrukcję 
obsługi” zapewniają organizatorzy – Duszpasterstwo dzieci i 
młodzieży 
  
1815 – spotkanie w kościołach stacyjnych /powitanie przez 
prowadzących. Kilka słów radości ze spotkania, ukazanie sensowności 
spotkania/ 

par. Zawichost (+ par. Czyżów Szlachecki, par. Trójca) 
par. Annopol (+ par. Linów) 
par. Dwikozy (+ par. Mściów i par. Góry Wysokie) 

  
1830 – „Msza święta” – zaproszeni parafianie 
  
Po nabożeństwie inauguracja spotkania – „Piknikowe biesiadowanie” 
– grill, wspólnotowe tańce – zabawa – „świętowanie czasu 
młodości”. Zakończenie ok. 21.00.  Scenariusz na dzień następny. 
Młodzież udaje się do domów na kwatery. 
 



Poniedziałek – 30 kwietnia 2018 
  
830 – Msza św. w kościołach parafialnych – śpiew scholie parafialne 
920 - śniadanie – kanapki i herbata przy kościele dla tych, którzy 
mieszkają w szkołach, po śniadaniu przekwaterowanie do kościołów 
stacyjnych 
  
1030 – Spotkanie I w kościołach stacyjnych –katecheza 

par. Zawichost (+ par. Czyżów Szlachecki, par. Trójca) 
par. Annopol (+ par. Linów) 
par. Dwikozy (+ par. Mściów i par. Góry Wysokie) 

  
1300 – zakończenie spotkania - Czas obiadu. Przekwaterowanie do 
Zawichostu 
  
1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – prowadzi Oremuz; po 
niej Krąg radości – tańce integracyjne – Ogrody przy klasztorze w 
Zawichoście - prowadzi KSM i Oaza 
  
1700 – spotkanie z zespołem „Wyrwani z niewoli” 
  

Ponadto w godz. od 1500 do 1700 „W ciszy przed 
Panem” Adoracja Najświętszego Sakramentu w „kościele 
ciszy” - w konfesjonale dyżuruje przynajmniej jeden ksiądz 
spowiednik – kościół parafialny w Zawichoście;„Mobilna 
poradnia dla młodzieży” - narzeczeństwo, małżeństwo, 
kapłaństwo, życie zakonne, porady psychologa, sekty, 

  
Kolacja - drożdżówki i jogurt 
  
1900  - Celebracja Nabożeństwa – „Wieczór uwielbienia” – 
prowadzi zespół „Nie ma Go tu” 
Ogłoszenia. Młodzież udaje się do domów na kwatery. 
 
 
 
 
 
 



Wtorek – 1 maja 2018 
  
800 – Modlitwa w kościołach parafialnych i przejazd do 
Sandomierza 
  
1030 – uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa 
Po Mszy św. przekazanie znaku misji wybranej grupie młodzieży. 
  
1130 - Czas na posiłek 
  
1200 - Koncert Tau 
  
1330 - Zabawa z Trio z Rio 
 
  
1430 - Losowanie nagród 
  
1500 - Nabożeństwo majowe 
  

Oprócz tego atrakcje: loteria, wystawa misyjna, wystawa szat 
liturgicznych, śpiew chorału, centrum powołaniowe, zawody 
piłkarskie. 
  
  
Uważne informacje!! 
 - Koszt uczestnictwa jak w latach minionych wynosi 30 zł 
- Przypominamy o obowiązkowej karcie uczestnictwa – która 
jest do pobrania na stronie diecezjalnej 
- młodzież z dekanatu przywozimy pierwszego dnia do 
wyznaczonej parafii, schemat przydziału dekanatów do parafii 
jest zamieszczony na stronie diecezjalnej, 
- młodzież odbieramy we wtorek rano z  parafii zakwaterowania i 
przewozimy do Sandomierza, gdzie autobusy czekają na 
zakończenie Jubileuszu Młodych. 

 

 


