„Nie czas teraz wstydzić się ewangelii!"

- Pokolenie JP2

I NOCNE CZUWANIE DLA MŁODZIEŻY
7-8 czerwca 2019 r.
Serdecznie zapraszamy chętną

młodzież

(szkoły gimnazjalne i

ponadgimnazjalne oraz

7 i 8 kl. szkoły podstawowej) do udziału w spotkaniu pod hasłem „Nie czas teraz wstydzić się
ewangelii".
W duchu refleksji i chrześcijańskiej radości proponujemy całonocne spotkanie łączące w sobie
propozycje modlitewne (modlitwa, śpiew, czuwanie, Eucharystia) oraz elementy integracyjne,
kulturalne i sportowo – zabawowe.

INFORMACJE

1. Zasady przyjmowania uczestników!!!
 Młodzież zgłasza uczestnictwo u katechetów.
 Ostateczny, nieprzekraczalny termin zapisu: 5 czerwca br. (środa). Listy zostaną tego dnia
odebrane przez organizatorów.
 Aby zapisać osobę niepełnoletnią jako uczestnika spotkania konieczne jest pobranie pisemnego
Oświadczenia rodziców (wzór zamieszczamy poniżej) akceptujących warunki organizowanego
spotkania - wraz z wpłatą 10 zł od osoby. Osoby pełnoletnie powinny wylegitymować się
dokumentem poświadczającym ukończenie osiemnastego roku życia i wpłacić 10 zł. Zgoda
rodziców oraz opłata to bezwzględne warunki uczestnictwa w spotkaniu!!!
 Spotkanie jest całonocne. Osoba deklarująca uczestnictwo w spotkaniu jest zobowiązana do
udziału w całości spotkania, a więc od godz. 19:30 dnia 7.06.2019 r. do godz. 06:00 dnia
8.06.2019 r.
 Zgłoszona grupa powinna mieć swojego opiekuna (duszpasterza/ nauczyciela/ rodzica), który
będzie obecny na spotkaniu.
2.

Spotkanie będzie miało miejsce w ZSO nr 5 ul. Nickla 19 w Bytomiu-Miechowicach (rozpoczęcie
i zakończenie).

3.

Podczas spotkania obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz spożywania napojów
alkoholowych, palenia tytoniu i spożywania innych środków odurzających.
Organizator: ks. Adam Jasiurkowski

PROGRAM SPOTKANIA

Rozpoczęcie: Piątek, 7 czerwca 2019 r., godz. 19:30 – ZSO nr 5 ul. Nickla 19
 Przywitanie, śpiew, dyskusja w grupach,
 Koncert ks. Jakuba Bartczaka
 Przejście do Kościoła Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach
 Czuwanie modlitewne (okazja do spowiedzi)
 Eucharystia
 Powrót do szkoły
 Kiełbaski z grilla
 Taniec belgijski i inne tańce integracyjne
 Filmy, czyli noc kinomana
 Karaoke
 Zajęcia rekreacyjne (Nocny turniej piłkarzyków, ping-ponga i siatkówki, unihokej, bilard,
dart, planszówki)
Zakończenie: Sobota, 8 czerwca br., godz. 6:00.

 CO ZABRAĆ? Dużo sił na całą noc ciekawych zajęć, dobry humor, zmienne obuwie, strój
sportowy (do gry w siatkówkę), kieszonkowe. W czasie spotkania czynna będzie kawiarenka,
sprzedawane będą artykuły żywnościowe. Można także wziąć ze sobą karimatę i śpiwór.


KOSZT: 10 zł (kawa, herbata, drożdżówki, kiełbaska z grilla)

 ZGŁOSZENIA młodzieży w zakrystii każdego kościoła w Bytomiu lub bezpośrednio
w parafii Bożego Ciała. Zapisy trwają do 5 czerwca br. (środa).
 Wszelkie pytania proszę kierować do ks. Adama Jasiurkowskiego

adamjot@poczta.onet.pl
parafia Bożego Ciała, ul. Kasztanowa 3, Bytom Miechowice, kom. 501 964 739

INFORMACJA na stronie internetowej www.fb.com/NocneCzuwanieMłodychwMiechowicach
Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia dla rodziców. Na jednej kartce A4 mieszczą się 3
oświadczenia, a na odwrocie 3 programy spotkania (drukować na jednej kartce i pociąć tak, by z
tyłu oświadczenia był program).

