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 Drogi Bracie w kapłaństwie, 

 „Kana Młodych – „WSTAŃ” to hasło tegorocznego spotkania dla młodych naszej 

Archidiecezji, które w tym roku będziemy przeżywać już po raz piąty.  

Z doświadczeń minionych lat, świadectw młodych ludzi oraz jak wierzymy z woli 

Bożej, podjęliśmy się organizacji tego spotkania. Potrzebujemy jednak TWOJEJ POMOCY 

i ZAANGAŻOWANIA.  

 „Młodzieńcze, tobie mówię WSTAŃ” (Łk 7, 14) – te słowa usłyszał umarły młody 

człowiek – i został wskrzeszony. Te słowa Jezus kieruje dzisiaj do młodych i do każdego  

z nas. Pragniemy, aby podczas Kany Młodych, stały się one rzeczywistością naszego życia. 

Dlatego zapraszamy Ciebie wraz z młodymi na kolejne spotkanie „Kana Młodych” w 

ramach XXXVII Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Częstochowskiej, dnia 19 

listopada 2022 r. (sobota) na Halę Polonia przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie. 

Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 14.00 a zakończymy ok. 20.00. 

Zgłoszenia pod nr telefonu – 668 192 010 - prosimy o wysłanie smsa, w którym będzie 

podana: parafia, z której przyjadą młodzi, imię i nazwisko księdza, który zgłasza grupę lub 

imię i nazwisko opiekuna grupy (jeśli jest inna niż ksiądz zgłaszający) oraz liczba osób. 

Adresatami spotkania jest młodzież od 8 klasy szkoły podstawowej wzwyż. 

Koszt spotkania to tylko 10 zł od osoby. 

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ 

DO 10 LISTOPADA.  

 

 Pozdrawiamy w Chrystusie i oczekujemy z nadzieją 

 

Z wyrazami szacunku 

Ks. Michał Krawczyk – koordynator 

Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji 

ks. Adam Polak – kierownik Referatu  

Duszpasterstwa Młodzieżowego i 

Akademickiego 

 

Program spotkania „Kana Młodych” 

14.00  Rozpoczęcie  

14.30  Konferencja – Tymoteusz Filar 

15.30  Przerwa i poczęstunek 

16.00  Ks. Sebastian Picur – wprowadzenie do spowiedzi 

16.45  Spowiedź i prowadzenie modlitwy (ks. Sebastian Picur) 

17.45  Krótka przerwa i przygotowanie do Eucharystii 

18.00  Eucharystia – ks. Abp Wacław Depo 

19.00  Adoracja i dynamika WSTAŃ  

19.45  Podziękowanie i zakończenie 


