Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
MARZEC

Skrzyknięcie

W kwietniu przeżywamy kilka ważnych wydarzeń, które dają świetną okazję do
zorganizowania skrzyknięcia. Oto propozycje:

1. Niedziela Palmowa – XXXII Światowe Dni Młodzieży. Włącz się osobiście i zachęć
znajomych do udziału w obchodach ŚDM 2017 organizowanych przez duszpasterstwa
młodzieży w twojej parafii czy diecezji. Zrealizuj do końca skrzyknięcie z miesiąca marca
„Płaszcz miłosierdzia”.
2. Niedziela Zmartwychwstania. Ten dzień jest idealną okazją, żeby podzielić się radością
zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Ewangelizuj poprzez radość, zabawę, taniec. Zorganizuj event
„Taniec Wielkanocny”. Akcja jest już dość znana, nie jednak na tyle, żeby nie znaleźć nowych
osób, miejsc, wspólnot, parafii, które można zaprosić do tego skrzyknięcia. Potrzeba trochę
fantazji, chęci no i odwagi. Poniżej znajdują się linki do muzyki oraz filmiku instruktażowego,
który nakręciła Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II z Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Niech Paschalna Radość ogarnie wszystkich!
https://drive.google.com/open?id=0B3mT5qHxbf_5SnItQmdENlJUOTg
https://www.youtube.com/watch?v=fJAvkaZOG5w
Muzyka:
tytuł oryginalny: Resurrection Sunday Dance
muzyka: Ferenc Balogh Jr.
tekst angielski: Shelly Matos (na podstawie węgierskiego tekstu Tamas Pajor)
adaptacja polska:
tytuł: Taniec Wielkanocy
tłumaczenie: Andrzej Krupiński
korekta: Piotr Nazaruk, Mateusz Otremba, Piotr Płecha
tekst rapu: Kolah
wykonawcy wersji polskiej:
śpiew: Piotr Płecha, Emilia Nazaruk
rap: Kolah
podkład oryginalny: Ferenc Balogh Jr
mix, mastering: Piotr Płecha w "studio 22:22"
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3. Niedziela Bożego Miłosierdzia. Podziel się słowami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.
Przygotuj razem ze wspólnotą baner Jezusa Miłosiernego, z którego serca ludzie będą
wyciągali teksty Sekretarki Miłosierdzia. Jak to zrobić?
Potrzebujesz:
- wydrukowany baner z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego o wymiarach 2m x 1,5 m okuwany
oczkami co 20 cm
- drewniana rama z kantówek 4 x 4 cm o wymiarach 192 cm x 142 cm (wolnostojąca)
- wkręty do drewna, podkładki, lniany worek
- karteczki formatu wizytówki z wybranymi tekstami z „Dzienniczka”
Drewnianą ramę oblecz banerem i dokręć stojaki. W miejscu serca zrób nacięcie w kształcie
krzyża o wymiarach 10 cm x 27 cm. Z tyłu zamontuj lniany worek, do którego wrzucisz teksty.
Zachęć wiernych, by patrząc Jezusowi w oczy, prosto z Jego serca wyciągnęli dla siebie słowo.
Następnego dnia, wykazując się odwagą świadectwa, mogą przekazać słowo w szkole, na
uczelni, w pracy, komuś bliskiemu w domu lub nieznajomemu na ulicy.
Miejsce: kościół, plac przed świątynią, rynek, deptak, parking przed centrum handlowym, park
i gdziekolwiek jeszcze wymyślisz.
Zanim rozpoczniesz akcję, oddaj na modlitwie Bożemu Miłosierdziu tych wszystkich, którzy
spojrzą tego dnia Jezusowi w oczy i tych, do których dotrze słowo z „Dzienniczka”.
W linku poniżej znajdziesz zdjęcia przygotowanego baneru, plik do druku oraz przykładowe
teksty z „Dzienniczka”.
https://drive.google.com/drive/folders/0B059bcq4RK5DaWdiRFpMRU1DOEE?usp=sharing
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