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Modlitwa przed eucharystycznym Jezusem i ewangelizacja na rynku - tak upłynął wieczór dnia szóstego. W Rybniku
trwa Youth Camp. 

To tygodniowy obóz młodzieżowy, w którym poza Polakami udział biorą ich rówieśnicy z Belgii, Francji, a także z 
Libanu i Syrii. W tym czasie uczą się zaufania Bogu, szkolą swoje umiejętności muzyczne oraz teatralne.

W sobotę wieczorem każdy z nich mógł sprawdzić się w roli ewangelizatora. Z zapalonymi świeczkami wychodzili z
mieszczącego się tuż przy rynku kościoła Matki Boskiej Bolesnej i zapraszali wszystkich do wspólnej modlitwy 
przed eucharystycznym Jezusem.

- Pamiętajcie, to nie jest przedstawienie. Nieważne, ile świec zapłonie przed ołtarzem. Wychodzimy z kościoła, bo 
robimy to z miłości do ludzi. Nie bójmy się, Duch Boży będzie z nami - zachęcał o. Emmanuel della Faille z 
monastycznej Wspólnoty Tyberiadzkiej w Belgii, prowadzący rekolekcje w czasie obozu.

Kto skorzystał z ich zaproszenia, mógł ponownie albo pierwszy raz w życiu usłyszeć o Bożej miłości oraz przyjąć 
Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. To kluczowy moment w życiu każdego wierzącego, który na poważnie 
traktuje Boga. 
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Modlitwę animowała wspólnota Jezusa Miłosiernego z Rybnika. Z zaproszenia do odwiedzenia kościoła 
skorzystało sporo osób. Wśród nich znalazła się młoda, uśmiechnięta para: Karolina z Wodzisławia Śląskiego i 
Marceli z Rydułtów.

- To, że ksiądz zagadnął nas na ulicy, było bardzo miłe. Bardzo fajnie było w kościele, podniosła, miła atmosfera. 
Zaciekawiło nas to, dlatego postanowiliśmy iść też na rynek - wyjaśniali.

A na rynku, zaraz po modlitwie, młodzi z Youth Campu przedstawili spektakl przypominający historię Jezusa z 
Nazaretu. Fakty sprzed dwóch tysięcy lat przeplatały się ze współczesnymi zdjęciami, muzyką a także słowami św. 
papieża Jana Pawła II.

Młodzież przez dwa dni do występu przygotowywała grupa aktorów z Tuluzy we Francji. Oni też przywieźli 
wszystkie potrzebne rekwizyty.

Niedziela jest ostatnim dniem obozu. Na 15.30 wszyscy zaproszeni są na Mszę do bazyliki św. Antoniego, której 
przewodniczyć będzie bp Marek Szkudło.

Po niej zaplanowano koncert na rynku. Od 17.00 wystąpią NiemaGOtu, Carrantuohill, TGD i Bractwo Ognia 
"Spaleni". Wstęp wolny!
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