
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Wyjaśnienie skrótów występujących w tekście: 
ŚDM = Światowe Dni Młodzieży 
DwD = Dni w Diecezji 
CŚDM = Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Gliwickiej  
PCŚDM = Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży 
 

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie religijne, które nieprzerwanie trwa od 
1986 roku. To wyjątkowe spotkanie Młodzieży z Papieżem, który w tym czasie jest tylko 
dla nich. To także okazja do tego, aby – w bardzo różnorodnym gronie – poczuć jedność 
wiary, siłę modlitwy, radość i dumę z przynależności do Chrystusa. Uczestnicy ŚDM stają 
się pielgrzymami, świadkami wiary, niosącymi Dobrą Nowinę na wszystkich kontynen-
tach.   
  Jednakże z każdym kolejnym Światowym Dniem Młodzieży zaczęto dostrzegać, 
że kraje goszczące chciały podzielić się nie tylko swoją religijnością, ale również kulturą 
i tradycją; jednocześnie Młodzi chcieli lepiej poznać kraj, do którego jadą. Z tego pra-
gnienia narodziły się Dni w Diecezjach, czyli czas bezpośrednio poprzedzający spotkanie 
z Papieżem podczas ŚDM. 

Decyzją Ojca św. Franciszka, kolejne Światowe Dni Młodzieży przeżywać bę-
dziemy w Krakowie w 2016 roku. Jednak wcześniej chcemy zaprosić Młodych z całego 
świata do naszej, gliwickiej Diecezji. Chcemy dać im okazję do tego, by poznali nasze 
zwyczaje, odwiedzili najważniejsze miejsca, kojarzące się z naszym regionem, by zasma-
kowali naszej, tradycyjnej kuchni i poznali naszą gościnność.  To zaproszenie daje okazję 
do wymiany doświadczeń, do łamania stereotypów, do spotkania z osobą, która – choć 
mieszka gdzieś w świecie i porozumiewa się innym językiem – okazuje się być kimś nie-
zwykle bliskim.  

Z własnego doświadczenia Dni w Diecezji, przeżytych w różnych krajach, wiem, 
że z takich spotkań w pamięci pozostaje najdłużej nie to, co się jadło czy zwiedziło (choć 
jest to istotny element DwD), ale właśnie spotkanie z drugim człowiekiem, doświadcze-
nie jego otwartości i dobroci. Okazuje się, że czasem człowiek musi zmienić nawet kon-
tynent, żeby wrócić do siebie ubogaconym i przemienionym. Właśnie w tym kontekście 
Wasza rola jest nieoceniona, gdyż nie tylko swoim zaangażowaniem i pracą będziecie 
służyć Gościom, ale przede wszystkim będziecie tymi, z którymi spędzą najwięcej czasu.  
 Pozostaje mi zatem wyrazić moją wdzięczność za zainteresowanie całym przed-
sięwzięciem i mieć nadzieję, że zechcecie podjąć się tego wyzwania. Zapewniam, że 
wraz moimi wolontariuszami z Centrum ŚDM Diecezji Gliwickiej dołożymy wszelkich 
starań, aby Was w tym dziele wesprzeć. 

 
Życzę owocnego przeżycia ŚDM oraz DwD w Polsce 

ks. Artur Pytel 
 
 
 



Wskazania pomocne w pracy Parafialnego Centrum  
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  

w  Diecezji Gliwickiej 
 

 
Parafialne Centrum ŚDM 

 Struktura organizacyjna Dni w Diecezji składa się z trzech poziomów:  
a) z Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Gliwickiej (CŚDM),  
b) z poziomu kierowniczego, złożonego z dekanalnych duszpasterzy młodzieży,   
c) z najważniejszego poziomu, który faktycznie, na terenie parafii, wcieli w życie program oraz 
opiekować się będzie Gośćmi z całego świata podczas ich pobytu w naszej diecezji.  

Tym najważniejszym ogniwem jesteście WY – WOLONTARIUSZE Parafialnych Centrów 
Światowych Dni Młodzieży (PCŚDM).  
 Chcielibyśmy, by cała struktura PCŚDM opierała się na strukturze CŚDM. Co to znaczy? 
Parafialne Centrum powinno składać się z kilku osób decyzyjnych: 
1) Głównego parafialnego Koordynatora, który będzie m. in. łącznikiem z księdzem Proboszczem 
oraz z dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży; 
2) Zastępcy Głównego parafialnego Koordynatora; 
3) Parafialnego Koordynatora sekcji logistycznej;  
4) Parafialnego Koordynatora sekcji strategicznej; 
5) Parafialnego Koordynatora sekcji komunikacyjnej; 
6) Parafialnego Koordynatora sekcji wolontariatu; 
7) Parafialnego Koordynatora sekcji formacyjnej 

Jakie zadania na szczeblu parafialnym na Was czekają – przeczytacie poniżej (patrz: za-
dania). To od Was zależy, która parafialna sekcja czym się zajmie (po spotkaniu wiecie już czym 
poszczególne sekcje zajmują się na szczeblu diecezjalnym; opis ten też będzie dostępny na na-
szej stronie, która jest już ostatecznie dopracowywana i niebawem będziecie mogli z niej korzy-
stać). 

Natomiast głównym zadaniem Koordynatora każdej sekcji będzie wykorzystanie poten-
cjału młodzieży Waszej parafii, a przede wszystkich tych młodych, u których będą spali Goście. 
Zależy nam, aby w całą organizację zaangażowały się przede wszystkim osoby świeckie, ponie-
waż ideą ŚDM jest również to, by jak najwięcej osób (zwłaszcza młodych) przyciągnąć do Ko-
ścioła i by ożywić wspólnoty parafialne.  

Proboszczowie Waszych parafii zostali poproszeni, aby Wam błogosławili w tej pracy. 
Natomiast to Wy będziecie odpowiedzialni za dobre przygotowanie Waszej parafii do tego nie-
zwykłego wydarzenia. Oczywiście wszelkie ustalenia i decyzje nie mogą być podjęte bez akcep-
tacji Proboszcza.  

Faktyczny podział funkcji oraz ilość sekcji jest kwestią Waszej umowy, w zależności od 
posiadanych zasobów ludzkich. My zaproponowaliśmy Wam schemat naszego Centrum, ale 
ostateczny kształt Waszego PCŚDM pozostawiamy Wam. 

Uwaga! 
Parafialne Centra ŚDM muszą zająć się wszystkimi wymienionymi poniżej działaniami. 

Nie może być sytuacji takiej, że zajmiemy się znalezieniem zakwaterowania, zadbamy o posiłki  
i realizację programu w naszej parafii, ale np. zupełnie pominiemy punkt z niniejszych wytycz-



nych, dotyczący transportu i logistyki. Pamiętajcie, prosimy, że wytyczne, które dla Was przygo-
towaliśmy, są całością i żadnego punktu nie można pominąć chociażby dlatego, że nie znaleźli-
śmy nikogo, kto chciałby się tym zająć. PCŚDM przejmuje na siebie obowiązek znalezienia osób 
odpowiedzialnych za wszystkie wytyczne umieszczone w niniejszym skrypcie informacyjnym. 
 

    Zakwaterowanie 
Cała Polska w dniach od 20 do 31 lipca 2016 roku stanie się gospodarzem ŚDM. W na-

szej diecezji będziemy gościć młodzież w dniach 20-25 lipca 2016 roku. Jednak ze względów lo-
gistycznych może się zdarzyć, że grupa będzie chciała przyjechać wcześniej. Gospodarzem może 
być każda rodzina, która wyraża taką chęć i ma ku temu warunki. Wskazane jest, by w rodzinie 
była młoda osoba, która zaopiekuje się Gośćmi w ciągu dnia (rozmowa z Gośćmi, odprowadzanie 
na miejsce spotkań, uczestnictwo z nimi w poszczególnych punktach programu itp.). Mile wi-
dziane jest również zaangażowanie tych rodzin, w których pozostali już tylko dorośli. Natomiast 
- ze względów organizacyjnych - niewskazane jest zakwaterowanie u osób starszych samotnych; 
pomoc takich osób na pewno będzie przydatna w innej formie (np. przygotowania specjałów 
kulinarnych).  

Nie jest konieczne, aby w tym czasie wszyscy domownicy byli na urlopie. Młodzież, 
która w lipcu ma przecież wakacje, może przejąć wiele obowiązków na czas nieobecności doro-
słych.  

Dla Gości należy przygotować osobny pokój do spania (wraz z możliwością rozpakowa-
nia bagażu) oraz umożliwić im dostęp do łazienki. Zwyczajowo każdy pielgrzym przywozi ze sobą 
śpiwór i karimatę, jednak na pewno dużą radość sprawi im widok przygotowanego, zasłanego 
miejsca do spania. Goście są otwarci na każdą propozycję: począwszy od materacy ułożonych na 
podłodze, przez łóżka polowe, aż po standardowe łóżka. Zazwyczaj łazienka dzielona jest razem 
z Gospodarzami, dlatego osobne pomieszczenie do spania daje komfort obu stronom. 

Podczas poprzednich ŚDM przyjęło się, że Gospodarze goszczą w swoim domu przy-
najmniej dwie osoby. Nie tylko Goście czują się wtedy swobodniej, ale również my – szczególnie 
jeżeli martwimy się o język (chociaż musicie uwierzyć nam na słowo, że na ŚDM nie istnieje po-
jęcie bariery językowej). 

Centrum ŚDM Diecezji Gliwickiej nie ma wpływu na to, kto i z jakiego kraju przyjedzie 
do naszej diecezji. Nasze Centrum będzie jedynie przydzielać na poszczególne parafie grupy, 
które wcześniej zgłoszą w ogólnopolskim systemie rejestracyjnym chęć przyjazdu do naszej die-
cezji. 

Niektórzy Proboszczowie już zasygnalizowali chęć przyjęcia grupy własnej. Należy więc 
zorientować się czy taka sytuacja będzie miała miejsce w Waszej parafii. 

 
Język, porozumiewanie się 
Często rodzi się obawa przed niemożliwością porozumienia się z Gośćmi. Z naszego do-

świadczenia wiemy, że język nigdy nie stanowił przeszkody (o czym wspominaliśmy już wcze-
śniej). Jeżeli dwie strony chcą się porozumieć, na pewno im się to uda. Najpopularniejszym ję-
zykiem jest „język serca”, który pozwala na porozumienie się w każdej, nawet kłopotliwej sytu-
acji. Bardzo pomocny jest język „migowy”, zwany potocznie „ręcznym” lub możliwości wykorzy-
stania zdobyczy współczesnej techniki, jakimi są translatory językowe. Nasi językowcy przygo-
tują także podręczne zestawy najpotrzebniejszych słówek. Jeżeli będzie na to czas, można np. 
na terenie parafii, zorganizować kurs językowy dla Gospodarzy. Na pewno wywoła to uśmiech 



na twarzy Gościa, jeżeli powita się go w jego ojczystym języku, nawet jeśli nie jest on poprawny 
 

Założeniem CŚDM jest, aby każdej grupie znaleźć tzw. Anioła Grupy. Kto to jest? To wo-
lontariusz, który w języku ojczystym grupy, będzie ją wspierał w kwestiach: tłumaczeń kazań, 
tłumaczeń w poważniejszych sprawach typu: lekarz, apteka oraz będzie tłumaczem między 
Wami a grupą, stanie się przewodnikiem po lokalnych atrakcjach turystycznych i pilotem pod-
czas wyjazdów. Jeżeli w Waszym gronie parafialnym lub wśród znajomych znajdziecie taką 
osobę – będzie idealnie, jeżeli zaś nie, taka osoba zostanie przydzielona przez CŚDM (po uprzed-
nim zgłoszeniu do CŚDM, że nie potraficie znaleźć takiej osoby). 
 Wolontariusze językowi są także poszukiwani do współpracy na szczeblu diecezjalnym: 
przy tłumaczeniach tekstów do materiałów drukowanych oraz do strony internetowej CŚDM. 
Wolontariusze językowi będą mogli być również przewodnikami w miejscach, które Pielgrzymi  
będą odwiedzać podczas dnia pn. „Nasze Dziedzictwo”. 
 

  Wyżywienie  
Gościom w domu należy codziennie zapewnić śniadanie. Organizacja pozostałych po-

siłków będzie kwestią umowy z wolontariuszami pracującymi w centrum parafialnym. Jeżeli jest 
możliwość wykorzystania konkretnej infrastruktury (szkolna kuchnia, restauracja, zaplecze 
domu parafialnego), wtedy należy przemyśleć, jak ją można zagospodarować. W takim przy-
padku można poprosić Parafian, którzy nie przyjmują Gości, aby przynieśli potrzebne produkty 
żywnościowe, z kolei inna grupa osób może zająć się przygotowaniem posiłków. Jeżeli nie ma 
takich możliwości, pozostałe posiłki również należy przygotować w domu. Wówczas będzie to 
doskonała okazja do zaktywizowania swoich sąsiadów: ktoś upiecze ciasto, ktoś zrobi pierogi, 
ktoś bigos, barszcz czy naleśniki. Wyżywienie nie musi być kosztem tylko rodziny goszczącej. 
Może to właśnie jeden czy drugi sąsiad zaprosi Gości na obiad lub kolację. Posiłki nie muszą być 
wykwintne. Polska kuchnia ma wiele prostych, wspaniałych potraw, które w świecie zupełnie 
nie są znane.   
  

 
Program  
Na czas DwD, każda diecezja w Polsce stanie się jakimś miejscem biblijnym, wokół któ-

rego będzie oparta tematyka spotkań, kazań, wydarzeń kulturalnych. Nasza diecezja widnieje na 
tej ogólnopolskiej mapie jako Tarszisz. 

Tarszisz to biblijne miejsce, do którego uciekał Jonasz przed Panem Bogiem, aby nie 
realizować Bożego planu. Chyba każdy z nas ma takie duchowe czy nawet namacalne Tarszisz, 
w którym próbujemy ukryć się przed wolą Pana Boga. Jonasz na własnej skórze doświadczył Bo-
żego miłosierdzia, a potem stał się tym, który zapraszał mieszkańców Niniwy, aby otworzyli 
swoje serca na Miłosierdzie. Na kanwie historii Jonasza, który w swej relacji do Pana Boga jest 
bliski każdemu człowiekowi, chcemy wpleść treści, które pomogą nam zrozumieć, że „zbawienie 
jest u Pana” Jon 2, 10. 

Pielgrzymi z naszej diecezji uczestniczyć będą w przygotowanym programie, na który 
składać się będą m. in.: wycieczki, zajęcia integracyjne i sportowe, warsztaty, spotkania litur-
giczne, dzieła miłosierdzia. Naszym Gościom musimy zorganizować zajęcia od przedpołudnio-
wego wyjścia z domu aż do wieczora.  



Jedynie niedziela 24 lipca przewidziana jest jako Dzień w Rodzinie. Właśnie ten dzień 
pozostawiamy do zagospodarowania Rodzinom goszczącym Pielgrzymów. Punktem wspólnym 
tego dnia będzie parafialna Msza św. oraz popołudniowe spotkanie kulminacyjne dla wszystkich 
Gości, Gospodarzy i Wolontariuszy PCŚDM w jednym z miast naszej Diecezji. Jeżeli jednak pod-
czas przygotowań okaże się, że koszty organizacyjne takiego wydarzenia kończącego Dni w Die-
cezji będą zbyt duże, to z tego punktu programu zrezygnujemy. Wtedy cały dzień będzie do dys-
pozycji Rodzin goszczących Pielgrzymów i to od tych Rodzin będzie zależało, jak ten dzień będzie 
w ostateczności wyglądał . 

 
Program w zarysie: 

20 lipca – środa – Dzień I (Wyjdź Na Pokład) 

 przyjęcie grup w parafiach i zakwaterowanie w rodzinach (posiłek); 

 zajęcia integracyjne;  

 Msza święta i wieczorne spotkanie modlitewne; 
21 lipca – czwartek – Dzień II (Nasze Dziedzictwo – Kim jesteś?) 

 śniadanie u rodzin; 

 jutrznia, poranna Msza święta z homilią; 

 wydanie prowiantu na podróż; 

 zwiedzanie kopalni zabytkowych (Kopalni Srebra lub GUIDO) – przygotowaniem tej czę-
ści programu, załatwieniem biletów, całą kwestią organizacyjną i logistyczną zajmuje 
się CŚDM. O szczegółach na pewno zostaniecie poinformowani w odpowiednim czasie. 
Dodatkowo, jeśli wystarczy Wam czasu możecie zabrać Grupę w jakieś ciekawe miejsca 
związane z miastem lub okolicą; 

 nieszpory w parafii i posiłek lub po nieszporach powrót na posiłek do Rodzin; 

 wieczorem np. międzynarodowa, parafialna dyskoteka   
22 lipca – piątek – Dzień III (Dzień Miłosierdzia – Wyrzuć Balast, Przekrocz Próg) 

 śniadanie u rodzin; 

 jutrznia, poranna Msza święta z homilią; 

 Dzieła Miłosierdzia: odwiedziny w szpitalach, domach opieki, schroniskach dla bezdom-
nych, praca na rzecz potrzebujących, fizyczna praca na rzecz parafii, wioski czy miasta; 
odwiedziny w lokalnych szkołach lub przedszkolach (pół dnia lub cały dzień) 

 przerwa na obiad; 

 w godzinach popołudniowych: warsztaty, zajęcia w grupach (w zależności od Waszych 
możliwości: wspólne gotowanie, tworzenie gadżetów, figurek z siana czy modeliny, 
przygotowanie jakiejś pamiątki pobytu np. murale, słupek kilometrowy); 

 nieszpory i kolacja;  

 koncert, teatr, jakieś wydarzenie kulturalne; 
23 lipca – sobota – Dzień IV (Spotkania Grup) 

 śniadanie u rodzin; 

 jutrznia, poranna Msza święta z homilią; 

 warsztaty biblijne - przygotowaniem tej części programu zajmuje się CŚDM. Ponownie 
– o szczegółach na pewno zostaniecie poinformowani w odpowiednim czasie ; 

 obiad; 

 zajęcia sportowe: mecze, konkursy, turnieje itp.; 



 kolacja;  

 wydarzenie parafialne, np.: festyn, grill ze wszystkimi rodzinami, które goszczą Pielgrzy-
mów, Można w tym czasie podzielić się z Gośćmi tym, co macie najlepszego w parafii: 
zaprezentować grupy, ciekawych ludzi, świetną parafialną schyl, zespół itp.  

24 lipca – niedziela – Dzień V (Dzień w Parafiach) 

 śniadanie u rodzin; 

 Msza święta parafialna (razem z rodzinami) – godzina uzależniona od tego, o której  
w Waszej parafii są przedpołudniowe, niedzielne Msze św. (nie ma to być dodatkowa 
Msza tylko dla Gości i Rodzin, ideą jest by zgromadzić się na wspólnej, parafialnej Mszy 
św.) 

 13.00 – obiad u rodzin; 

 w godzinach popołudniowych – spotkanie ogólnodiecezjalne: Nieszpory z Biskupem,  
musical Jonasz, występy grup tanecznych, muzycznych (tak jak wyżej wspominaliśmy – 
jeśli przedsięwzięcie będzie zbyt drogie – popołudniowy czas pozostanie do zagospo-
darowania przez Rodziny); 

25 lipca – poniedziałek – Dzień VI  (Dzień Posłania do Krakowa – Rzuć się w morze)  

 śniadanie u rodzin + prowiant na drogę;             

 Msza św. posłania  i pożegnanie gości w parafiach – przejazd do Krakowa. 
 

Program ten oczywiście należy dostosować do Waszych parafii. Na pewno Dzień Dziedzic-
twa będzie narzucony z góry przez CŚDM, gdyż musimy poukładać plan zwiedzania kopalni.  

Dodatkowo CŚDM pracuje nad programami kilku wycieczek: w góry, do Oświęcimia czy Wa-
dowic, do Częstochowy,  na Górę św. Anny. Będziemy się starali wynegocjować dostęp do wszel-
kich atrakcji w danym mieście dla naszych Gości. Warianty oraz szczegóły rezerwacji takich wy-
cieczek będą dostępne na stronie CŚDM. 

 
 
 
Transport i logistyka w PCŚDM 
Zakładamy, że większość grup przyjedzie własnymi autokarami, dlatego przede wszyst-

kim osoby, które zajmą się tą kwestią, muszą potrafić przewidzieć, na którą trzeba ogłosić 
zbiórkę, aby zdążyć na czas; pilnują realizacji programu i godzin rozpoczęcia poszczególnych 
punktów programu. 

Do tego działu należeć będzie także dystrybucja wejściówek na wydarzenia wspólne  
w mieście czy centralne w niedzielę.  

Ponadto – osoby z tego działu muszą zorientować się, kto z Parafii będzie chciał uczest-
niczyć w wydarzeniach centralnych w Krakowie. Będą dwie możliwości: albo uczestnictwo w wy-
darzeniach całego tygodnia, albo uczestnictwo tylko w Mszy św. kończącej ŚDM –  30 lipca. 
PCŚDM będzie musiało koordynować tę kwestię i zgłoszenia przesyłać do CŚDM. Oczywiście –  
w tej kwestii nie bierzemy pod uwagę naszych zagranicznych Gości, gdyż oni otrzymują specjalny 
pakiet Pielgrzyma i są automatycznie uczestnikami wszystkich wydarzeń. 

CŚDM zajmować się będzie organizacją transportu zarówno po diecezji, jak i na trasie 
Gliwice – Kraków – Gliwice. W związku z tym, w tej kwestii należy kontaktować się z CŚDM. 
 



 
Liturgia 

CŚDM przygotowuje modlitewniki i teksty liturgiczne. Waszym zadaniem jest przygoto-
wać ludzi odpowiedzialnych za poprowadzenie modlitw, oprawę liturgiczną Mszy św.; mile wi-
dziane są parafialne zespoły muzyczne, schole.  

Zdarza się, że Goście również przywożą ze sobą chociażby gitarę. Warto wówczas włą-
czyć takie osoby do wspólnego grania (jeśli przygotujemy melodie z nutami czy chwytami – 
uwierzcie, że można stworzyć niezwykły międzynarodowy zespół muzyczny). 
 
 

 
Zadania PCŚDM: 

 wspieranie Proboszcza w poszukiwaniu Rodzin, które zechcą ugościć Pielgrzymów  
i stworzyć bazę tych, które ich przyjmą. 

 Stworzenie bazy osób, które na różne sposoby mogą wesprzeć Wasze działanie (np. 
upiec ciasto, zrobić naleśniki, pomóc przy realizacji konkretnego dzieła). 

 Stworzenie bazę wolontariuszy językowych na swoim terenie: kto i jaki język (kandyda-
tami są osoby biegle władające językiem). 

 Ustalenie z Proboszczem jaka forma wyżywienia będzie najodpowiedniejsza dla Wa-

szych warunków (jakim zapleczem, infrastrukturą dysponuje parafia). 

 Dopasowanie programu do warunków i możliwości parafii, wykorzystanie propozycji 

dodatkowych. W związku z tym, że zarys programu DwD jest ogólnopolski,  jeżeli bę-

dziecie chcieli zmodyfikować program DwD, powinniście skonsultować to z CŚDM. 

 Orientacja we własnym terenie, czyli co mamy u siebie ciekawego: zabytki, ciekawe 

miejsca, miejsca kultu, baseny boiska, ciekawi ludzie z talentami, którzy mogliby zrobić 

warsztaty manualne, taneczne, teatralne itp. itd.  

 Rozeznanie jakie środki transportu docierają do obiektów sportowych, kulturalnych, 

miejsc kultu. 

 Przygotowanie grupy muzycznej i liturgicznej. 

 Idealnie byłoby, gdyby PCŚDM zadbało o comiesięczne spotkania duchowe, przygoto-

wujące do ŚDM. Na takie spotkania można zaprosić Wszystkich parafian (np. jakieś na-

bożeństwo, modlitwa w intencji ŚDM, adoracja Najświętszego Sakramentu). Jest to nie-

zwykła okazja do integracji Parafian, do tego by się lepiej poznać. 

 Raz w miesiącu PCŚDM może również spotykać się na własne spotkania formacyjne,  

w oparciu o program ogólnopolski, dostępny na stronie: www.kdm.org.pl   

 Kontakt z CŚDM Diecezji Gliwickiej 
Wszelkiej pomocy oraz informacji udzielamy pod adresem mailowym  
centrum@ddmgliwice.pl oraz pod numerem telefonu 509 399 583.  

DZIĘKUJEMY ZA JUŻ, za Wasze serce i ręce gotowe do współpracy, 

Zespół Centrum ŚDM Diecezji Gliwickiej 

http://www.kdm.org.pl/
mailto:centrum@ddmgliwice.pl

