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W ostatnim czasie nasza internetowa kronika parafialna zarasta kurzem. Ale brak nowych
wpisów, brak świeżych relacji nie oznacza, że nic się nie dzieje. Oznacza jedynie, że mamy
zaległości redakcyjne, za które szczerze przepraszamy.

W ramach ich nadrabiania na początek sięgnijmy pamięcią do pierwszego wrześniowego
weekendu. Wtedy kilkunastoosobowa grupa młodych z naszej parafii uczestniczyła w
trzydniowym spotkaniu na Górze Świętej Anny zorganizowanym przez Centrum ŚDM w diecezji
opolskiej. Część z tej grupy zobaczycie poniżej:

Prolog 4.0, bo tak nazwane zostało spotkanie, tętnił entuzjazmem wiary ponad 300 młodych
osób, liderów i wolontariuszy ŚDM. Czas spędzony w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny
przeplatał warsztaty i pracę w grupach z konferencjami i modlitwą. Do późnej nocy trwały
wieczorne nabożeństwa, a trwały tak długo, bo młodzież tak mocno angażowała się w adorację
Najświętszego Sakramentu, spontaniczną modlitwę uwielbienia czy wspólny śpiew naładowany
pozytywną energią. W piątkowym nabożeństwie spotkania z przebaczającym Ojcem
towarzyszył młodym bp Rudolf Pierskała, w sobotnim wieczorze uwielbienia – bp Andrzej Czaja.
Konferencje i kazania głosili: ks. Marcin Cytrycki, ks. Robert Sadlak, s. Samuela Labisz SMI, ks.
Łukasz Knieć i ks. Jarosław Staniszewski.

Tematem Prologu 4.0 było spotkanie. Organizatorzy postawili sobie dwa zasadnicze cele.
Chcieli nauczyć młodych ludzi tego, czym jest prawdziwe spotkanie, zarówno z Bogiem, jak i z
drugim człowiekiem. A także chcieli przygotować wolontariuszy do przygotowania swoich parafii
na Dni w Diecezjach, które odbędą się od 20 do 25 lipca 2016 roku. Wówczas również do
naszej parafii przyjadą młodzi pielgrzymi z jakiegoś bliższego bądź dalszego kraju, może z
Czech albo z Włoch, a może z Panamy... Co wtedy się wydarzy? Właśnie m.in. o tym wiele
mówiono na Górze Świętej Anny.

Za przygotowanie sobotnich warsztatów odpowiadał ks. Łukasz Knosala, który czuwa nad

1/2

Prolog 4.0 – też tam byliśmy
Wpisany przez Ania
wtorek, 15 września 2015 10:10

przygotowaniami do ŚDM nie tylko w naszej parafii, ale także jest odpowiedzialny za sekcję
katechetyczną w Centrum ŚDM w diecezji opolskiej. Opracowane przez ks. Łukasza warsztaty
przybliżały młodym istotę Dnia Kultury, Dnia Miłosierdzia i Dnia Rodziny, które wpisują się w
program Dni w Diecezjach. Tematyczne spotkania warsztatowe w małych grupach poprowadzili
animatorzy. Na Górze Świętej Anny było ich ponad 30, a wśród nich również nasi parafianie:
Asia, s. Maksymiliana, Alicja, Marta, Marysia, Grzegorz, Jarek, dk. Jacek i Ania.

Na zakończenie Prologu 4.0 diecezjalni koordynatorzy ŚDM, czyli ks. Łukasz Knieć i ks. Jarek
Staniszewski, powitali nowe osoby w gronie liderów ŚDM. Był znamienny uścisk dłoni,
certyfikat, a także błogosławieństwo. Wspominamy ten moment, bo również nasza parafianka,
Karolina Tulik została liderką ŚDM. We współpracy z księżmi i wolontariuszami będzie czuwała
w naszej parafii nad przygotowaniami do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, a przede
wszystkim do poprzedzających je Dni w Diecezjach.
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