Z życia i wiary

Poznaj swoją Paraę
Od ﬆynia tegoroni konfirmanci realizują
projekt „Poznaj swoją Parafię”. Projekt mojego
autorﬆwa ma na celu zapoznanie konfirmantów
z życiem parafii. Życie parafialne to nie tylko
niedzielne nabożeńﬆwa, to także bardzo różne
w swoim charaktee otkania, które dzieją się
w ciągu tygodnia. Konfirmanci mieli okazję być
na tych otkaniach i zapoznać się z tym, ym
zajmują się poszególne grupy parafialne.
Konfirmanci ueﬆniyli w otkaniu młodzieży, które prowadził ks. Andej Kykowski.
Mam nadzieję, że tegorona grupa konfirmacyjna zasili szeregi koła młodzieży w parafii. To
zresztą powinno być naszym wólnym działaniem, mam na myśli działanie rodziców i parafii,
aby młodzież była bardziej widona w parafii.

Konfirmanci ueﬆniyli także ynne w modlitwie, ytając tekﬆy biblijne i biorąc udział
w scenkach. Po nabożeńﬆwie cała grupa zoﬆała
zaproszona na „ wieór filipiński”, na którym
można było dowiedzieć się o Filipinach, o cheścijanach żyjących w tym kraju. Można także
było popróbować filipińskich potraw.
Druga grupa konfirmantów ueﬆniyła już
w „normalnym” otkaniu Koła Zainteresowań.
Grupa mogła popróbować wyszywania, robotek
na drutach oraz origami. Teba powiedzieć, że
było py tym wiele zabawy, ale wszyscy zaangażowali się w wykonywane prace, co zresztą
widać na zdjęciach.
Kolejnym otkaniem była próba zeołu
„Cantate”. Mieliśmy okazję wólnie pośpiewać.
Konfirmanci dowiedzieli się o pracy zeołu.
Grupa dziewyn wyﬆąpiła razem z zeołem,
śpiewając w asie nabożeńﬆwa pasyjnego
w Jawou. Ze śpiewem jeﬆ trochę problemu,
zwłasza u chłopców, ale myślę, że wszelkie
doświadenia związane ze śpiewem są w dzisiejszych asach bardzo pozytywne.

Na próbie chóru

Konfirmanci ueﬆniyli w pygotowaniach
do Światowego Dnia Modlitwy, który miał
miejsce 3 marca. Ueﬆniyli w próbie chóru,
który pygotowywał pieśni do tego nabożeńﬆwa, w otkaniu koła zainteresowań, gdzie
konfirmanci pygotowywali woreki z ryżem,
które były rozdawane w asie nabożeńﬆwa.

Na próbie Zeołu Cantate

Zajęcia odbywały się w tygodniu późnym
popołudniem. Chcę w tym miejscu bardzo serdenie podziękować rodzicom, któy dowozili
swoje dzieci na próby i otkania. Bardzo serdenie dziękuję prowadzącym koła i próby za
cierpliwość i wyrozumiałość dla tych młodych
ludzi, któy są może trochę głośni, ale teba
powiedzieć, że do swoich zadań podeszli odpowiedzialnie.
Myślę, że ten projekt będę prowadził pez
kolejne lata. Może to zachęci młodych ludzi do
większej aktywności w naszym życiu parafialnym, a pynajmniej da im możliwość zapoznania się z tym, co dzieje się w parafii.

Na otkaniu Koła Zainteresowań
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