PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO SERCA NMP

UL. FRANCISZKAŃSKA 1, 41-819 ZABRZE

piątek 14.05.2021 - niedziela 16.05.2021

„Spotkajmy się” - PreFestiwal Życia 2021
PreFestiwal Życia 2021 jest propozycją weekendowego spotkania młodzieży naszych zabrzańskich parafii dostosowaną do obostrzeń i możliwości miejsca.
Podejmowana przez nas inicjatywa jest przygotowaniem do wakacyjnego Festiwalu Życia odbywającego się w Kokotku w dniach 23-29.08.2021r.
Propozycja planu PreFestiwalu w kolejnych dniach opiera się na spotkaniu z samym sobą, z Bogiem i z drugim człowiekiem, bazuje na historii Abrahama, która
w całości zostanie rozwinięta podczas wakacyjnej edycji FŻ.
Młodzież, która pragnie wziąć udział w wydarzeniu, jak i Ci, którzy chcieliby się zaangażować (jako animatorzy itp.) - może się zapisywać u swoich duszpasterzy
lub poprzez facebooka. Zapisy trwają do Niedzieli, 9.05.2021 r, do godz. 23:57.
PLAN PREFESTIWALU ŻYCIA U ŚW. ANNY:
Piątek, 14 maja: Spotkanie z samym sob?.
rozpoczęcie - godz. 17:00, zakończenie - godz. 20:30.
Integracja – do aranżacji przez grupę przeżywającą Prefestiwal.
Młodzi wspólnie rozbijają namiot/namioty spotkania, które w zależności od możliwości mogą być symbolem i nawiązaniem do samego Festiwalu
Życia, lub fizycznie mogą spełniać jakąś funkcję – miejsca do pracy w grupach, noclegu lub inną.
Modlitwa – wprowadzenie w dzień 2. Medytacja o Abrahamie.
Sobota, 15 maja: Spotkanie z Bogiem.
godz. 13:30 - Konferencja. Temat: spotkanie.
godz. 14:15 - Praca w grupach. Temat: warunki spotkania z Bogiem.
godz. 15:00 - Msza św. z kazaniem o przygotowaniu do spotkania z Bogiem
godz. 16:15 - Pieczenie ciasta Abrahama – wszyscy wspólnie lub w mniejszych grupach pieką ciasto, w zależności od możliwości w parafii.
Nawiązanie do pieczenia podpłomyków przez Sarę. Ciasto będzie rozdawane przez młodych po niedzielnych Mszach.
godz. 18:00 - Aktywizacja – do aranżacji przez grupę przeżywającą prefestiwal.
godz. 19:30 - Adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy z możliwością spowiedzi. Rozważania oparte o przeżycia z dwóch dni.
Godz. 20:30 - Zakończenie.
Niedziela, 16 maja: Spotkanie z drugim cz?owiekiem.
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godz. 10:00 - Jutrznia z medytacją. Temat: owoce spotkania.
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godz. 11:15 - Msza św. w parafii z udziałem młodych (W ramach ogłoszeń młodzi dzielą się świadectwem wiary i zapraszają do świętowania po
Mszach Świętych przed kościołem rozdając upieczone wcześniej Ciasto Abrahama).
Po po?udniu - Czas dla rodziny (popo?udnie m?odzi sp?dzaj? w gronie rodzinnym).
godz. 19:00 - Piknik u św. Anny - zapraszamy wszystkich uczestników PreFestiwalu wraz z rodzinami i przyjaciółmi oraz wszystkich duszpasterzy
zabrzańskich parafii.
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