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W piątkowy wieczór (24 października) w naszym kościele gościliśmy młodych ludzi z różnych
parafii Opola, by wspólnie z nimi rozpocząć w naszym mieście przygotowania do Światowych
Dni Młodzieży - Kraków 2016.

  

Czuwanie, które poprowadził ks. Łukasz Knosala wraz z grupą młodzieży, przypomniało nam,
że Pan Jezus jest winnym krzewem, w który chciejmy być wszczepieni.

  

Krótka patomima ukazała Chrystusa, który prowadzi człowieka do Boga Ojca. Młodzież gestem
wyraziła, że grzechy, które odsuwają człowieka od Boga, dla Jezusa nie są przeszkodą. On je
pokonuje.

      

- Nic nie stoi na przeszkodzie, by dzisiaj odnowić relację z Jezusem - zachęcał ks. Łukasz w
krótkiej konferencji. Dlatego też obok prezbiterium ustawiona została plansza z
przedstawieniem Jezusa jako krzewu. W czasie trwania adoracji Najświętszego Sakramentu
każdy mógł podejść i wpisując swoje imię symbolicznie pokazać, że wybiera Jezusa, że chce,
by jego życie przynosiło dobre owoce.

  

Dodajmy, że w czasie czuwania śpiew poprowadził zespół parafialny pod kierunkiem Natalii
Gosztyły. To był ich pierwszy raz, a poradzili sobie wspaniale.

  

Po nabożeństwie w domu katechetycznym na wszystkich czekały kanapki, ciasta i napoje, a
przede wszystkim spora garść informacji przekazana przez ks. Łukasza Kniecia, diecezjalnego
koordynatora przygotowań do ŚDM.

  

Ks. Łukasz opowiedział o tym, co czeka naszą diecezję i nasze parafie podczas Tygodnia
Misyjnego w lipcu 2016 roku. A także mocno, dobitnie i wielokrotnie podkreślał, że pomoc
młodych ludzi jest bardzo potrzebna. Gdzie? Jak? Możliwości jest wiele. W Centrum ŚDM
diecezji opolskiej działają rozmaite sekcje, a w każdej potrzebne są ręce do pracy. Chodzi m.in.
o grupę formacyjną, logistyczną, językową, medialną czy wolontaryjną. Zapisy już w
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najbliższych dniach na stronie botafe.pl . Ale chodzi też o zaangażowanie się w swoich
parafiach. Nie kiedyś... Już teraz!

  

Zdjęcia ze spotkania - zobacz
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http://sdmopole.pl/index.php/pl/
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1671:szykujemy-sie-na-swiatowe-dni-modziezy&amp;catid=110:galeria-2014&amp;Itemid=196

