
Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 8458 59

Z życia i wiary

Informator Paraalny nr 84www.parafiajawoe.pl

Projekt edukacyjny 
Wieę więc jestem…
O projekcie w Polsce 
Projekt jest wółfinansowany pez Światową 

Federację Luterańską i Kościół Ewangelicko – Au-
gsburski w RP, zakłada peprowadzenie tech 
otkań grupy młodzieżowej według pygoto-
wanych materiałów oraz realizację zaplanowane-
go pez młodzież podas trwania projektu akcji 
o charaktee diakonijnym. 

Stwoony materiał w odniesieniu do głów-
nego hasła projektu, został zatytułowany Wieę, 
więc jestem. Tytuły poszególnych konektów 
opisują poruszaną tematykę:
Wieę, więc jestem USPRAWIEDLIWIONY
Wieę, więc jestem WOLNY
Wieę, więc jestem BY SŁUŻYĆ 

Dodatkowym elementem projektu są ecjal-
nie zaprojektowane koszulki z hasłem pewod-
nim. Organizatoy zachęcają do noszenie koszulek 
podas realizacji akcji wymyślonej pez młodzież, 
ponieważ mogą być one manifestacją osobistej 
wiary oraz tożsamości luterańskiej. Każda grupa 
biorąca udział w projekcie jest również zobowiąza-
na do prowadzenia foto lub wideo dokumentacji 
z pebiegu projektu. Czas peznaony na reali-
zację projektu obejmuje okres wesień-grudzień 
2016 r.

O projekcie w naszej parai
Grupa młodzieży z klasy teciej Gimnazjum 

nr 1 w Jawou wraz z nauycielem religii diakon 
Ewą Below postanowiła zaangażować się w ten 
projekt. Ciekawie pygotowane i prowadzone 
zajęcia pozwoliły uniom zgłębić i zastanowić się 
nad ich wiarą. Realizacja projektu rozpoęła się 25 
października 2016 r.

Na pierwszym otkaniu rozmawiano o tym 
Kim jestem?. Po zabawie w zgadywanie Kim je-
stem? i obejeniu filmu, niektóy zauważyli, że są 
podobni do pedstawionych w filmie bohaterów. 
Czują się niedowaościowani, nieważni, nieko-
chani albo nielubiani. Myślenie, że jesteśmy kimś 
wyjątkowym i niezwykłym, jedynym w swoim 
rodzaju, bmi jak jakiś mało śmieszny ża albo 
po prostu obco. Jednak Bóg pypominana: Jesteś 
moim dzieckiem, ja na Ciebie ekam. Nie zapo-
minaj, że zostałeś urawiedliwiony! Luter kiedyś 
powiedział o łowieku, że jest on simul Justus et 
peccator – parafrazując: świętym gesznikiem. 

Z życia młodzieży

Kolejny fragment filmu pochodził z Króla Lwa, 
py którym uniowie dobe się bawili, jednak 
po zadanym pytaniu: Dlaego Simba uciekł i bał 
się zostać królem? – zaęli się zastanawiać: Jak jest 
z nami? Jesteśmy w teciej klasie i też niedługo 
będziemy podejmować decyzję – co dalej? Kim 
chcę być? Jednak wieymy, że Bóg nam pomoże, 
bo WIERZĘ, więc jestem...

W gimnazjum również innym uniom zostały 
pekazane informację o projekcie, aby zachęcić ich 
do akcji charytatywnej, która dostała dodatkowe 
hasło: Pomagam, bo lubię... 

Kolejne otkanie to rozważania – Wieę więc 
jestem USPRAWIEDLIWIONY.

Uestnicy stawiali sobie pytania: Kim jestem? 
Co składa się na naszą luterańską tożsamość? W co 
wieymy? Reformacyjna zasada – sola gratia per 
de, urawiedliwienie tylko z łaski pez wiarę 
–  zyskała nowe znaenie. Bóg, posyłając Jezusa, 
powiedział każdemu łowiekowi, że jest dla niego 
drogi i cenny – tak ważny, że posłał na śmierć swo-
jego Syna. Bóg w pełni nas zaakceptował, mimo 
tego, że nie mieliśmy mu nic do zaoferowani. On 
nadał nam waość, gdy jej w ogóle nie mieliśmy!  

Ożywiona dyskusja o projekcie

To my - klasa III Gimnazjum
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Temat poruszany w następnym tygodniu to: 
Wieę, więc jestem WOLNY. Co to znay być wol-
nym? We wółesnym świecie ęsto mówi się 
o ogranieniach, zniewoleniu. Tego nam nie wol-
no, tego nie jesteśmy w stanie zrobić, to pekraa 
nasze możliwości. Słyszymy komentae typu: je-
steś zbyt słaby, za młody, za głupi. Nie dasz sobie 
rady, odpuść. Uniowie zastanawiali się kto lub 
co jest źródłem naszych ogranień. Wółeśnie 
wielu uważa, że także wiara w Boga ogrania 
łowieka. Pecież pykazania nakazują i zakazu-
ją. Są swoistym katalogiem reguł i zasad, według 
których musimy żyć. 

Pygotowany był też fragment filmu, w któ-
rym bohaterowie opowiadali o życiu w wolności, 
ale bez Boga. Podkreślali, że ta eść ich życia była 
okropna i końyła się z reguły bardzo źle. Wskazy-
wali, jak na drodze otykali osoby wieące, które 
pypominały im Boże pykazania. Pykazania, 
które wcale nie są ogranieniem naszej wolności 
zakazami, mającymi odebrać nam wszystko, co faj-
ne w życiu. One w swojej istocie mają być jak zna-
ki drogowe. Ich funkcją jest mówienie nam tego, 
co jest pożytene, osteganie nas ped niebez-
pieeństwem znalezienia się w niewoli gechu. 
Wao podkreślić, że pykazania nie tylko mówią 
o tym, ego nie możemy, ale także dają wolność, 
szansę. Nie ograniają, ale pomagają w życiu. 
Pykazania są Bożym darem, a nie naędziem do 
ogranienia naszej wolności.

Na kolejnym otkaniu omawiano temat: 
Wieę, więc jestem, BY SŁUŻYĆ. Czym jest służ-
ba? Wykonywanie dobrych uynków względem 
innych ludzi nie ma wynikać z tego, że musimy 
sobie jakoś zapracować na naszą wolność – na na-
sze urawiedliwienie. Le z tego, że mamy za co 
dziękować i dlatego chcemy wypełniać wolę Bożą, 
wyrażającą się w służbie drugiemu łowiekowi.

Młodzież w projekcie powinna także wymyśleć 
swoją akcję charytatywną. Postanowili pygo-
tować nieodziankę – Upominki świątene dla 
dzieci z Nidzicy na Mazurach. 

W szkole ogłoszono zbiórkę zabawek pluszaków, 
a w parafii poproszono zborowników o ekolady. 

Jeden z łonków parafii 
zaonsorował  zakup 
książek o Bożym Naro-
dzeniu.

Włąając się do 
akcji pomocy ,unio-
wie postanowili 
pygotować razem 
z kolegami z klasy dru-
giej gimnazjum wersety 
z hasłem 2. Niedzieli 
Adwentowej. Właśnie 
w tę niedzielę, 4 grudnia 
2016 roku,  zakońył się 
projekt. Wszyscy zaangażowali się w pygoto-
wanie nabożeństwa z liturgią młodzieżową oraz 
pedstawieniem realizacji projektu. Po nabożeń-
stwie rozdano pygotowane wersety, zebrano 151 
ekolad i ozdobnie zapakowano 70 pluszaków. 
Pozostałe pluszaki, pekazano na inne cele chary-
tatywne. Relacje o całej akcji i otkaniach poja-
wiały się na Facebooku i na stronie internetowej 
parafii.

„Czasem zastanawiamy się, co my, młodzi lu-
dzie, możemy zrobić dla drugiego łowieka? 

Projekt, w którym braliśmy udział, poka-
zał, jak wielu jest ludzi, któy mają serca pełne 
dobrej woli, aby pomagać. Wystaryła iskra, 
a nieodzianka świątena ucieszy dzieci z Nidzi-
cy na Mazurach. Podas otkań poruszaliśmy 
temat tożsamości, wolności i służby. Mówiliśmy, 
że jesteśmy luteranami, że jesteśmy wolni i jako 
tacy twoymy wólnotę ludzi wieących. Le 
nasza służba nie tylko pynosi koyść bliźnim, 
ale także nam samym. 

Nasze otkania na lekcjach religii, na parai 
i w kościele pozwoliły nam ojeć na siebie 
inaej. Uwieyliśmy, że razem możemy poma-
gać oraz każdy z nas jest w stanie zmienić świat. 
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji. Za to, że 
chcecie razem z nami pomagać”.

Uestnicy projektu

Młodzież prowadzi liturgię nabożeństwa

I kolejna ekolada...

Sekcja muzyna prowadzi zbór w śpiewie


