Gra miejska „Noc kościołów protestanckich”
Komisja młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej organizuje w nocy z 27 na 28 października 2017 roku, na
Centralnych Obchodach Reformacji grę miejską, która przybliży uczestnikom wybrane parafie i zbory
protestanckie w Warszawie. Celem jest pokazanie na jakich płaszczyznach warszawscy protestanci realizują orędzie
podjęte przez Marcina Lutra i jego zwolenników.
Gra rozpocznie się, o godz. 20:00, 27 października 2017 r. Zarejestrowani do systemu uczestnicy dostaną
najpóźniej 24 października na maile wiadomość z kartami zadań i mapami z wskazówkami dojazdu do
warszawskich kościołów. Osoby chcące wziąć udział w grze będą mogły dostać wydrukowane karty i mapy w
kościołach zaangażowanych w grę.
Zarejestrowani uczestnicy posiadający mapy Warszawy z zaznaczonymi wybranymi parafiami i zborami
protestanckimi będą poruszać się komunikacją miejską, lub pieszo, by dotrzeć do wyznaczonych przez nas miejsc.
W każdym z punktów na trasie gry miejskiej będą osoby, które przyjmą uczestników gry, opowiedzą o miejscu,
zborze, kościele lub kaplicy i odpowiedzą na pytania: Jaka jest historia tego miejsca? Jak współcześnie realizuje się
tu hasła Reformacji? Co jest charakterystyczne dla danej wspólnoty? Jakie są podejmowane działania w ramach
diakonii, misji i ewangelizacji?
W każdym z kościołów uczestnicy będą mieli do wykonania zadania, które będą dostosowane do grup wiekowych.
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą różne pule zadań do wykonania. Przez co w naszą grę miejską będą mogły
się włączyć całe rodziny.
Osoby odpowiedzialne za organizacje zadań w wybranych protestanckich kościołach:
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie – Sebastian Madejski
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie – Michał Koktysz
Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Warszawie – Damian Szczepańczyk
I Zbór Chrześcijan Baptystów Warszawie – Samuel Skrzypkowski
O 24:00 kończymy grę, a uczestnicy przesyłają karty zadań na mail Komisji Młodzieży przy Polskiej Radzie
Ekumenicznej. Grupy, które najlepiej wykonają zdania, dostaną od nas nagrody książkowe i słodycze.
Rejestracja drogą mailową (komisjamlodychpre@gmail.com) lub w kościołach, w trakcie trwania gry.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
Komisja Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej

