
WYTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI  

DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY 

STUDNIA 

I. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia 

1. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia (zwane dalej: DDM), mieści się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-
Wychowawczym Studnia w Płocku przy ul. Górnej 1A. 

2. DDM zostało erygowane w 2007 roku przez Biskupa Płockiego. 

3. DDM nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie akty prawne, nieodzowne do inicjowania i urzeczywistniania różnego 
rodzaju działań DDW, są dokonywane są za pośrednictwem „Fundacji Studnia”. 

4. DDM posiada własne logo i używa pieczęci z napisem, wskazującym na jej nazwę i siedzibę oraz stronę internetową. 

5. DDM kieruje Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, mianowany przez Biskupa Płockiego.  

6. DDM stanowi płaszczyznę porozumienia i współpracy dla wszystkich młodych ludzi, zaangażowanych w życie Kościoła 
Płockiego. Skupia wokół siebie młodzież Diecezji: uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów i młodzież pracującą, jak 
również dekanalnych duszpasterzy młodzieży.  

7. DDM nie jest ruchem, stowarzyszeniem, organizacją czy wspólnotą kościelną lub duszpasterstwem akademickim. Nie 
zastępuje również tych form aktywności.  

8. Wszelkie działania duszpasterskie, społeczne, kulturalne lub edukacyjne, podejmowane przez DDM na poziomie 
diecezjalnym, muszą posiadać aprobatę Biskupa Płockiego. 

9. Realizując swoje cele, DDM może angażować do współpracy członków młodzieżowych ruchów, wspólnot i organizacji 
kościelnych, działających na terenie Diecezji Płockiej oraz ich duszpasterzy, a w szczególności dekanalnych duszpasterzy 
młodzieży, moderatorów i asystentów. 

10. DDM prowadzi w Diecezji wolontariat młodzieżowy pod nazwą „Patrol Studnia”. 

11. Fundusze na realizację celów DDM pochodzą z:  
a. Diecezjalnego Funduszu Społecznego;  
b. dochodów Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego Studnia; 
c. środków pozyskanych przez „Fundację Studnia”; 
d. zbiórek na tacę w: święto św. Szczepana, poniedziałek w Oktawie Wielkanocy i drugą niedzielę sierpnia, zgodnie 

z dekretem Biskupa Płockiego z dn. 20 lutego 2009 roku. 

12. Funduszami DDM zarządza Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, który raz w roku składa sprawozdanie finansowe 
w Wydziale Ekonomicznym Kurii Diecezjalnej. 

II. Cele Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży Studnia 

13. Celem DDM jest podejmowanie inicjatyw i działań, dotyczących życia religijnego, kulturalnego, naukowego 
i edukacyjnego, a także kultury fizycznej i sportu oraz aktywności dobroczynnej młodzieży Diecezji Płockiej, w szczególności: 

a. zorganizowanie Światowego Dzień Młodzieży Diecezji w Niedzielę Palmową i Festiwalu Młodych;  
b. współtworzenie Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa;  
c. współorganizowanie Pielgrzymki Maturzystów na Jasną Górę; 
d. organizowanie wyjazdów na Światowe Dni Młodzieży i Europejskie Spotkanie Młodych; 
e. organizowanie innych pielgrzymek; 
f. inicjowanie i animowanie rekolekcji, dni skupienia i innych spotkań modlitewno-formacyjnych dla młodzieży; 
g. promowanie wzorców osobowych i postaw, opartych na wartościach chrześcijańskich; 
h. szerzenie wiedzy religijnej oraz kształtowanie odpowiedzialności za Kościół; 
i. aktywizowanie, wspieranie i integrowanie młodzieży z różnych środowisk, ruchów, wspólnot i organizacji kościelnych; 
j. inicjowanie i wspieranie działalności młodzieży w dziedzinach kultury i sztuki, nauki i samokształcenia; 
k. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz wspieranie twórczych form wypoczynku; 
l. współpraca z instytucjami kościelnymi, samorządowymi i zrzeszeniami, skupiającymi młodzież. 

III. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

14. Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży, na wniosek dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, powołuje Biskup Płocki. 

15. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży z urzędu jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej Diecezji 
Płockiej oraz Dyrektorem Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego Studnia.  

 16. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży uzgadnia z Biskupem Płockim organizację, zakres i sposób realizacji uroczystości, 
pielgrzymek i festiwali młodzieży o wymiarze diecezjalnym.  

17. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ściśle współpracuje z dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.  

18. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży odpowiada za Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia, 
prowadzi Diecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży i uczestniczy w ogólnopolskich spotkaniach, organizowanych przez 
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży. 

19. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży organizuje, koordynuje i kontroluje:  
– działalność grup młodzieżowych na terenie Diecezji Płockiej;  
– diecezjalne i dekanalne celebracje, pielgrzymki i spotkania z udziałem młodzieży;  



– zebrania i działania moderatorów i asystentów, odpowiedzialnych za poszczególne grupy młodzieżowe.  

20. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, w porozumieniu z dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, 
przedstawia Biskupowi Płockiemu propozycje kandydatów na dekanalnych duszpasterzy młodzieży oraz opiniuje 
kandydatów na moderatorów ruchów, asystentów stowarzyszeń i wspólnot młodzieżowych, odpowiedzialnych 
za duszpasterstwo młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Uzgadnia z nimi program pracy duszpasterskiej i koordynuje 
wspólne inicjatywy. 

 


